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Diarienummer: MOB-2018-513 

Livsmedelskontroll på Kinds Golfklubbs 
drickvattenanläggning, 2018-05-07 
Miljö- och byggenheten har utfört en oanmäld inspektion av verksamheten Kinds 
Golfklubb. Närvarande från verksamheten var  samt Oscar Hedén för 
tillsynsmyndigheten. 

Vid det här besöket kontrollerades Faroanalys och provtagning. 

Vid kontrollen kan det finnas brister som inte uppmärksammats. Livsmedelsföretagaren 
har alltid det fulla ansvaret att gällande lagstiftning följs. 

Omdöme 
Syftet med besöket var bland annat att kontrollera att den information som tidigare 
handläggare vid kommunen lämnat över vid registreringen av drickvattenanläggningen 
2013 hade kommit fram och att åtgärder hade vidtagits för alla de krav som ställdes då. 

Bedömningen vid besöket är att kravet i beslut SB7017 från 2013-04-04 på att ta fram ett 
egenkontrollprogram för vattenprovtagning inte har fullföljts. 

Följande avvikelser har noterats 
 
14. 3 Dricksvattenanläggningar: En faroanalys saknas. En sådan ska utformas för 
drickvattenanläggning. 

14. 10 Dricksvattenanläggningar: Inga provtagningar har utförts sedan 2013. 
Provatagning ska ske 2 ggr/år med utvidgad kontroll vart tredje år och kunna visas upp 
för tillsynsmyndigheten vid begäran. Verksamheten har även skylighet att undersöka och 
åtgärda avvikelser om proven visar ”tjänligt med anmärkning” 
Provtagningsfrekvensen kan minskas till 1 ggr/år om proverna är bra samt för 
säsongsverksamhet. 

Övrigt 
Bifogat i e-postmeddelandet finns ett exempel på hur ett egenkontrollprogram kan se ut 
där bl.a. provtagning finns med där frekvenserna i bilaga 3 som är tagna ur 
Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30.  
Programmet ska anpassas av er och ett ”EKP” kan se ut på många sätt. 

Faroanalysen ska innehålla det som verksamheten ser som eventuella risker och åtgärder 
i och med brunnen position och kringliggande verksamheter och aktiviteter, t.ex. 
användning av bekämpningsmedel. 
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Åtgärder 
Verksamheten behöver åtgärda ovanstående avvikelser och kommer att följas upp 
tidigast i Juni 2018 om inte skriftlig redovisning har lämnats in till miljö- och byggenheten 
innan dess, adress miljobygg@svenljunga.se eller Svenljunga kommun, Miljö- och 
byggenheten, 512 80 Svenljunga. Glöm inte att uppge anläggningen namn. 

Avvikelser som upprepas eller som bedöms vara av allvarlig karaktär leder till 
föreläggande eller förbud samt extra offentlig kontroll.  

Information 
Under en inspektion i den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden. 
Kontrollmetoden innebär ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till 
livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda inspektioner 
genomföras.  

Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har 
skett i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen. 

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen 
och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut. 

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

Avgift 
Kontrollen ingår i den årliga tillsynsavgiften. 

Vid en bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande 
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 280 
kronor per handläggningstimme.  

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Oscar Hedén 
Livsmedelsinspektör 
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Miljö- och byggenheten 

Telefon 0325-184 44 

E-post oscar.heden@svenljunga.se 

 

Bilagor: 

Exempel på egenkontrollprogram 

Beslut SB 7017 




