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Diarienummer: IMN-2020-72 

Kontrollrapport efter livsmedelskontroll 

Den 28 oktober 2020 gjorde vi en föranmäld inspektion på Svenljunga kommuns  

högvattenreservoarer tillhörande  Vattenverken i Överlida/Mjöbäck, Svenljunga, Östra Frölunda, 
Holsljunga, Hillared och Sexdrega. Det var en planerad kontroll som vi gör regelbundet. 

  

  

 Följande kontrollerades 

  

  Distributionsanläggningar 

 Skötsel och underhåll av reservoarer (operativt mål 3)  

 Faroanalys 

 

 

  

 Avvikelser 
 

Vid kontrollen uppmärksammades följande avvikelser: 

  

1. Faroanalys 

 De rutiner som finns i verksamhetens egenkontrollprogram gällande kontroll av 
reservoarer för samtliga vattenverk efterlevs inte.  

 Lagkrav: Livsmedelsföretagare skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett, eller flera 
permanenta förfaranden, grundade på HACCP-principerna. 

Lagstiftning: (EG) nr 852/2004 artikel 5.1 

 Uppföljning: Efter kontrollbesöket angav Karina Mc Conell- VA-ingenjör, att avvikelsen 
skulle åtgärdas genom implementering av rutinerna i Arrigo runt årsskiftet 2020-2021.   
 
Vi kommer att följa upp detta vid nästa ordinarie kontroll. 
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2. Distributionsanläggningar 

 Kanten runt manluckan till högvattenreservoaren tillhörande Överlida vattenverk var inte 
tät. Det har runnit in vatten och smuts. 

 Lagkrav: En distributionsanläggning ska vara utformad, underhållas och skötas på 
sådant sätt att dricksvattnet uppfyller kraven i dessa föreskrifter när det når användarna. 

Lagstiftning: 6§ SLVFS 2001:30 

 Uppföljning: Under kontrollbesöket angav Clas Josefsson att avvikelsen skulle åtgärdas.  
 
Vi kommer att följa upp detta vid nästa ordinarie kontroll. 

 

  

 Ytterligare upplysningar 

 

Helhetsintrycket av kontrollen är att det var att byggnader, inklusive luckor till samtliga reservoarer 

var i gott skick. Samtliga verk hade filter med lås för luftningsrör och var utrustade med 

inbrottslarm samt backventiler som skydd mot skadedjur och eventuellt återflöde till 
bräddavloppen.  

Vid besöket gjordes följande iakttagelser som kan vara bra att känna till.  

 Silen till vid avlopp på taket på Svenljunga vattenverks reservoar var delvis igensatt av löv. 

 Det framgick inte vid kontrollen om backventilernas funktion kan, och ska kontrolleras 

regelbundet. Carina Mc Conell har meddelat att hon ska återkomma om detta.  

 Vid kontrollen uppmärksammades att en undersökning av insidan av reservoarerna har 

utförts av en extern firma under 2015. Alla avvikelser i den rapporten uppges inte har 

åtgärdats än och bör planeras. Claes har lovat lämna över en kopia av rapporten. 

 Underhållslistan var inte helt uppdaterad med vad som åtgärdats.  

Övrig information från kontrollen 

Vid kontrollen användes del 1 av en checklista som miljösamverkan Stockholm tagit fram för 
projektet ”Kontroll av dricksvattenreservoarer och ledningsnät” 2016. Checklistan bifogas 

kontrollrapporten som bilaga. 

Synpunkter och frågor 

Om du har synpunkter på innehållet i rapporten är det bra om du kontaktar oss inom två veckor. 

Mejla till miljobygg@svenljunga.se eller skriv till Svenljunga kommun, Miljö- och byggenheten, 512 

80 Svenljunga. Det är viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också 
vända dig med frågor om innehållet i rapporten. 

Publicering på kommunens webbplats 

Denna kontrollrapport kommer att publiceras på kommunens webbplats svenljunga.se om två 
veckor. Om du har lämnat synpunkter kommer även de att publiceras i de fall vi står fast vid vår 

bedömning. 
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Information om kontroll och regler 

Miljö- och byggenheten kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Innehållet i 
kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats. Det är inte en bedömning av 

hela verksamheten. Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av livsmedel 

finns på webbplatsen www.livsmedelsverket.se och på kommunens webbplats, 
www.svenljunga.se. 

I den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden vilket innebär att vi gör ett antal 

stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna 
intervall ska oanmälda inspektioner samt föranmälda revisioner genomföras. 

Vi (kontrollmyndigheten) kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har skett i 
enlighet med förordning (EU) 2017/625 och livsmedelslagen. 

Kontrollrapporten är inget beslut, men avvikelser som har påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och 

som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett så kallat sanktionsbeslut. Ett 
sanktionsbeslut kan vara ett föreläggande om att du ska göra något eller ett förbud. Ett sådant 

beslut kan du överklaga om du tycker att det är orimligt eller felaktigt. 

Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till miljö- och 
byggenheten. 

Avgifter 

Kontrollen ingår i den årliga kontrollavgiften. 

Närvarande 

Från verksamheten deltog Claes Josefsson och från tillsynsmyndigheten Oscar Hedén, 
livsmedelsinspektör. 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

Oscar Hedén 

Livsmedelsinspektör 
  

Miljö- och byggenheten 

Telefon 0325-184 44 

E-post oscar.heden@svenljunga.se 
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