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Anläggningen 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer och ort 

Personnummer/organisationsnummer Provtagningsansvarig kontaktperson 

Antal prover på utgående vatten hos användare 
Här menar vi provtagning ute på ledningsnätet. Om det inte finns något ledningsnät brukar provtagningspunkten vara i tappkran  
till exempel i köket (eller bifoga karta med markerad plats). 

Ange provtagningspunkten 

 
Minsta antalet prover 
enligt bilaga 2 LIVSFS 2001:30, uppdaterad med senaste ändringar.  
 

Distribuerad eller 
producerad volym 
dricksvatten per dygn (m3) 

Normal undersökning  
Kemisk 

Normal undersökning 
Mikrobiologisk 

Utvidgad undersökning 

< 10 2 prover per år 2 prover per år 1 prov var tredje år 

>10 <100 4 prover per år 4 prover per år 1 prov vartannat år 

 
 
Information om provtagningsfrekvens  
Normal undersökning innebär mikrobiologisk och kemisk kontroll på ackrediterat laboratorium. Om det visar sig att vattenkvaliten 
har varit tillfredsställande (tjänligt) under en period på minst två på varandra följande år, kan man minska provtagnings- och 
analysfrekvensen för normal undersökning men inte med mer an 50 %. 
 
Utvidgad undersökning innebär utökade parametrar mot en normalkontroll. Den utvidgade undersökningen kan inte minskas. 
Däremot kan enskilda parametrar i den utvidgade kontrollen tas bort efter godkännande av miljö- och byggnadsnamnden om de 
värdena under minst två på varandra följande år är konstanta och klart bättre än gällande gränsvärden, och om en försämring bedöms 
som osannolik.  
*Parametrar för normal och utvidgad undersökning finns i bilaga 2 SLVFS 2001:30. 
 
Förslag på provtagningsplan  

Antal kemiska prov per år, normal analysomfattning 

Antal mikrologiska prov per år, normal analysomfattning 

Antal prov vartannat, utvidgad analysomfattning Antal prov var tredje år, utvidgad analysomfattning 
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Motivera här om du önskar minska antalet prover per år. Bifoga ev. analysresultat. 

 

 
 
 
Datum och underskrift 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

Skicka blanketten till:  
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 Ljungby 
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se 
 
 
 
 
 
Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen 
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