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Kontrollrapport dricksvatteninspektion 
 
 
Dricksvattenproducent: Guldboda Tomtägare-och Fiskevårdsförening 
Organisations-/personnummer: 8020012715 
Anläggningens namn: Guldboda Tomtägare-och Fiskevårdsförening 
Anläggningens adress/plats, kommun: Uddsjövägen, Haninge 
Fastighetsbeteckning: GULDBODA 2:1  
Datum för kontrollen: 2021-10-04 
Närvarande från verksamheten:  Mikael Carlesson och Lars Svensson 
Kontrollmetod: Revision 

 
 

Bakgrund  
Er dricksvattenanläggning på Guldboda 2:1 kallas enligt Livsmedelsverkets definition för en 
”övrig anläggning” vilket är detsamma som brunnar/vattenverk som tillhandahåller mindre än 

10 m3 per dygn, eller försörjer färre än 50 personer. Förbundet registrerar och har viss tillsyn 
av de dricksvattenanläggningarna, vilket är fallet för er dricksvattenanläggning. Förbundet 
brukar i dessa fall utföra en tillsyn tillsammans med verksamhetsutövaren ute på plats för 
dricksvattenanläggningen, vart femte år. Ett sådant tillsynsbesök ute på plats var aktuellt för er 
verksamhet i år 2021. 
 

Resultat och uppföljning  
Vattenintaget från Guldbodasjön sker genom två sugledningar cirka 10 meter ut ifrån 
strandkanten vid pumphuset där det finns två hydroforer. Därefter leds vattnet genom ett 
ledningsnät ut till cirka 168 fastigheter. Vattenvolymen som distribueras under året är mellan 
5000 m3 och 7000 m3, pr år det vill säga mellan 13,7 och 19,2 m3 per dygn. Vattnet används 
endast som Bad, Disk- och Tvätt-vatten samt för bevattning. De flesta medlemmar har 
enskilda brunnar som används som dricksvatten. Ingen beredning som exempelvis 
mikrobiologiska barriärer, eller sandfilter finns. Inga filter för exempelvis järn har installerats. 
 
Verksamheten har fungerande rutiner. Ingen uppföljning behövs. Nästa uppföljning kommer 
ske om ca 5 år.   
 

Analysresultat 

Analysresultat av den 3 augusti 2021 visar på tjänligt med anmärkning för kemisk 

syreförbrukning (Organiskt material) 
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Kontrollerade områden  
 

Administrativa krav 

Instruktioner om verkets funktion finns tillgängliga. Driftansvarig finns.  
Det finns en beskrivning av anläggningen och ledningsnät samt avstängningsventiler . 
 

Allmänna hygienregler 

Det finns rutiner för att rengöring av hydroforer och skötsel av reningsverket. Risken för 
skadedjur bedöms som liten. 
 

Regelbundna undersökningar 

Rengöring av hydroforer samt pumphus sker årligen. Analys av vattnet utförs en gång per år 
och analysresultaten sparas.  
 

Åtgärder vid problem 

Föreningen hänvisar till att vattnet endast används för bevattning och som BDT-vatten (Bad, 
Disk och Tvätt-vatten). 

Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter 

Föreningen publicerar resultat från provtagning på föreningens hemsida. Information om 
vattenkvaliteten sprids kontinuerligt via facebook samt föreningens hemsida.  
 

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar 

Vattenverket är låst 

 

Övrigt 

Enligt beslut från Länsstyrelsen av den 2 januari 2019 (Beteckning 535-5141-2018) förutsätts 
att vattenståndet i Uddsjön avläses en gång per vecka samt att den fallande rederbörden på 
Musköån noteras en gång per vecka. För ytterligare information se Länsstyrelens beslut enligt 
ovan. 

Information 
Vid besök kontrollerar vi oftast inte alla områden på en och samma gång. Under nästa besök 
kan därför andra områden kontrolleras som inte togs upp den här gången.  

 
Mer information om dricksvatten och gällande lagstiftning finns på Livsmedelsverkets 
webbsida www.livsmedelsverket.se. 
 
Anmäl förändringar i verksamheten  

Ändring av verksamheten som ägarbyte, utökning av dricksvattenproduktion, etc. ska anmälas 
till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Blankett finns på hemsidan, www.smohf.se. 
 
Digital expediering 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar rapporter och beslut digitalt. Detta innebär 
att du inte kommer få en papperskopia på denna handling om vi har din e-postadress. 
 
 
Om du har frågor eller synpunkter på innehållet i kontrollrapporten är du välkommen att 
kontakta mig. 
 
Mikael Thorn 
Miljöinspektör 

http://www.livsmedelsverket.se/
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