
Inbjudan till kurs

Dricksvattendirektivet -vad  
innebär det för tillsynen?   

 
3 februari 2022 

Digitalt i Zoom 

Hur genomför vi effektiv kontroll av dricksvatten- 
anläggningar med de nya kraven?  
 
Dricksvattenkontroll är ett område som kräver speciell kunskp.  
Vi går igenom bakgrund till det nya dricksvattendirektivet. Vad innebär det 
för den kommunala dricksvattenkontrollen? Hur går kontrollen till idag och 
vilka ändringar innebär det nya direktivet för kontrollen? 
Vi går igenom:     
- Allmänna krav och kvalitetsnormer 
- Riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet 
- Riskbedömning av tillrinningsområden 
- Råvattenkontroll 
- Försörjningssystemet - från råvatten till vattenverk till distributionsnät 
- Fastighetsinstallationer 
- Material i kontakt med dricksvatten 
- Krav på undersökningar av PFAS, bly och Legionella 
- Krav och åtgärder från myndigheten om att komma in med övervaknings-
program av dricksvattnet 
- Information till allmänheten 
- Hantering av känslig information hos myndigheterna 
- Vad händer med små vattenverken, som inte är kommunala 
- Kontroll på distans  
 
Målgruppen är nya - och mer erfarna inspektörer 
Kursledare är Per Nilsson, livsmedelskonsult och författare. Han har över  
30 års erfarenhet av dricksvattenfrågor både som inspektör, konsult och 
internationell expert.  
 
Välkommen till en inspirerande kursdag! 

Program  
08.20-08.40 Samling och test av uppkoppling i Zoom

08.40-08.50 Intro till kursen.  
Lars-Eric Sjölander, moderator

 08.50 Dricksvattendirektivet - vad innebär det för tillsynen
Per Nilsson, dricksvattenexpert och författare
 
- Vad kommer kontrollanters roll att vara?
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Dricksvatten från tillrinningsområde till konsument - vem ansvarar för vad, 
vilka krav behövs ställas, vad innebär riskbaserad metod? 

- Tillrinningsområde - nya krav
- Vattentäkten
- Vattenverken och råvarukontroll (vatten + andra produkter)
- Ledningssystemen med pumpstationer och vattenreservoarer
- Fastighetsinstallationer 
 
12.00-12.45 Lunch 
 
12.45 - 14.30 
- Material i kontakt med livsmedel i hela kedjan

- Hur kontrolleras kommunernas faroanalyser och egenkontroll med 
avseende på direktivet?

- Kommer krav på provtagning att förändras? 
 
- 14.30-14.50 Fikarast 
 
14.50 - 16.20  
 
- Hur blir det med de små icke-kommunala dricksvattenanläggningarna? 
 
- Vad innebär det att PFAS, bly och Legionella ska kontrolleras?

- Hur ska myndigheternas dokument om dricksvatten skyddas och 
sekretessas?  

Avslutande diskussion och frågestund

ca 16.30 Kursen avslutas

Kurslokal
Digitalt i Zoom

Målgrupp 
Kommunernas miljökontor, länsstyrelsernas 
personal för livsmedelskontroll, övriga statliga 
myndigheter och förtroendevalda i nämnder och 
styrelser. 

Konferensavgift 
4 995 kronor per person inklusive dokumentation. 
Vid fler än 2 anmälda personer från en och samma
arbetsplats ges 5 procent rabatt. Vid fler än 5 per-
soner ges 10 procent rabatt.
OBS! En anmälan gäller en inloggning vid en
personlig dator. Om fler vill gå kursen krävs fler
anmälningar.
Priset är exklusive moms. Sista anmälningsdag är

torsdag den 9 december 2021. 

Beställningsvillkor 
Anmälan är bindande och konferensavgiften 
faktureras 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras 
med 8 % utöver gällande referensränta.  

Information 
Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum Miljö & Hälsa 
på mail info@fmh.se eller telefon: 070-792 56 67. 
 

Anmälan 
OBS! Begränsat antal platser.  
Anmäl dig via e-post; info@fmh.se  
 
För mer information om våra kurser se http://www.
fmh.se/index.php?id=3340 
 


