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Del II
Anvisningar för tillämpning av specifika bestämmelser i hushållsvattenförordningen
I de blåa rutorna anges direkta citat ur hushållsvattenförordningen med kursiv
stil. Efter citatet ges tillämpningsanvisningar om respektive bestämmelse.

1. Förordningens syfte 1 §
1 § Syfte
I denna förordning föreskrivs om
1) kvalitetskrav, kvalitetsmål och desinfektion i fråga om hushållsvatten,
2) det förfarande som ska iakttas, om hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven eller kvalitetsmålen,
3) regelbunden övervakning av hushållsvatten,
4) innehållet i ansökan som gäller verksamheten för en anläggning som levererar hushållsvatten,
5) bedömning och kontroll av risker som påverkar hushållsvattnets hälsokvalitet,
6) begränsning av strålningsexponering som föranleds av radioaktiva ämnen i
hushållsvatten samt
7) om innehållet i och utarbetandet av planer för beredskap med tanke på exceptionella situationer.
Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 27 november 2015 med stöd av
hälsoskyddslagen och strålskyddslagen förordningen om kvalitetskrav på och
kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015), nedan hushållsvattenförordningen, som ersatte social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000)
och vari infördes bestämmelser om såväl radiologiskt strålskydd för befolkningen som strålningsövervakning. Hushållsvattenförordningen reviderades den
27 oktober 2017. I hushållsvattenförordningen föreskrivs om kvalitetskrav, kvalitetsmål och desinfektion i fråga om hushållsvatten, regelbunden övervakning av
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hushållsvatten samt om förfaranden, om hushållsvatten inte uppfyller kvalitetskraven eller -målen. I hushållsvattenförordningen föreskrivs även om bedömning och kontroll av de risker som påverkar vattnets sanitära kvalitet, begränsning av strålningsexponering som föranleds av radioaktiva ämnen i hushållsvatten samt om innehållet i och utarbetandet av planer för beredskap med tanke
på exceptionella situationer.
Genom hushållsvattenförordningen genomförs Europeiska unionens rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten,
härefter dricksvattendirektivet, och Europeiska unionens rådets direktiv
2013/51/EURATOM om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens
hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten, härefter direktivet om radioaktivt
hushållsvatten, eller E-DVD.

2. Tillämpningsområde 2 §
2 § Tillämpningsområde
Denna förordning gäller allt hushållsvatten som avses i 16 § i hälsoskyddslagen
(763/1994) och som
1) används som hushållsvatten eller levereras till ett vattendistributionsområde
för att användas som hushållsvatten och har en volym av minst 10 m3 per dag
eller motsvarande minst 50 personers behov,
Enligt hushållsvattenförordningen övervakas hushållsvatten som a) används eller b) levereras till ett vattendistributionsområde för att användas som hushållsvatten och har en volym av minst 10 m3 per dag eller motsvarande minst 50
personers behov,
a) Används:
Med ordet används framhävs att tillämpningsområdet för förordningen även omfattar de vattendistributionsområden med över 50 användare där fastigheterna
med vattenanvändarnas egna apparater tar vatten ur en gemensam vattenreservoar, brunn eller annan vattentäkt (en s.k. gemensam brunn) för att användas som hushållsvatten. En sådan kan t.ex. vara en egen vattentäkt för en arbetsplats där fler än 50 personer använder vattnet som hushållsvatten. De vattendistributionsområden som är i gemensam användning är inte i hälsoskyddslagen avsedda anläggningar som levererar hushållsvatten, men eftersom de ingår i tillämpningsområdet för förordningen ska kvaliteten på vattnet i dem
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kontrolleras regelbundet. Ägaren till en vattenreservoar, brunn eller annan vattentäkt i gemensam användning ska göra en anmälan enligt HsL18 a § till den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Ägaren ansvarar för kvaliteten på hushållsvattnet i vattentäkten.
b) Leverans:
För leverans av hushållsvatten det ska finnas ett av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utfärdat godkännande enligt 18 § i HsL eller en anmälan
enligt 18 a § som verksamhetsutövaren har gjort. Karaktäristiskt för leveranserna av hushållsvatten är bl.a. att verksamhetsutövaren tar ut avgifter för hushållsvattnet som denne levererar till användarna.
Kvaliteten på hushållsvatten kontrolleras enligt den lilla hushållsvattenförordningen (401/2001) om det levereras mindre hushållsvatten än 10 m3 om dagen
och under behovet för färre än 50 personer.
2) levereras i flaskor, behållare eller tankar,
Kvaliteten på hushållsvattnet som förpackas av företag kontrolleras utifrån hushållsvattenförordningen oavsett leveransmängden.
Flaskor och behållare:
Förpackade vatten är flaskor och behållare med hushållsvatten som säljs sådana som de är till konsumenterna. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
övervakar kvaliteten på de förpackade vattnen innan de förpackas och kvaliteten på hushållsvattnet ska uppfylla kvalitetskraven och -målen i bilaga I till
hushållsvattenförordningen. Dessutom ska de maximivärden i tabell 5 och 6 i bilaga I som föreskrivs för hushållsvatten som levereras på flaskor och i behållare
beaktas. Förpackade vatten (källvatten, förpackat hushållsvatten) samt naturligt
mineralvatten (även innan det förpackas) kontrolleras utifrån jord- och skogsbruksministeriets, med stöd av livsmedelslagen (23/2006) utfärdade förordning
om förpackat vatten (166/2010). I den har föreskrivits att förpackat hushållsvatten såväl då det förpackas som under marknadsföringen ska uppfylla alla de
krav på vattnets kemiska och mikrobiologiska kvalitet som föreskrivs i hushållsvattenförordningen.
Tankar:
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Kvaliteten på hushållsvattnet som levereras ur tankar kontrolleras utifrån hushållsvattenförordningen. Tankar som används på fartyg, i skärgården och på
campingområden anses vara tankar. Hygienen i tankar i tankbilar och på ytor
som är i kontakt med hushållsvattnet ska kontrolleras genom egenkontroll, om
vattnet som producerats av en anläggning som levererar hushållsvatten levereras med tankbil till att användas som hushållsvatten. Materialet i tankar och anordningar får inte äventyra att kvalitetskraven enligt hushållsvattenförordningen
uppfylls. Kvaliteten på vattnet som levereras i tankar ska uppfyllas på platsen
där vattnet tas ur tanken.
På Valviras webbplats finns information om inspektioner av fartyg i enlighet med
Världshälsoorganisationens (WHO) internationella hälsoreglementet. Webbplatsen har också en förteckning över de hamnar i Finland där inspektionerna kan
göras. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna utför inspektionerna och ger
inom sitt verksamhetsområde intyg över sanitetsåtgärder på fartygen eller över
befrielse från sanitetsåtgärder. Inspektioner utförs utifrån WHO:s gällande
handbok och den finska nationella tillämpningsanvisningen, som preciserar
handboken i fråga om detta. WHO:s instruktioner tillämpas inte på fartyg i inrikes trafik, den övervakas enligt nationell lagstiftning.
Enligt hushållsvattenförordningen ska även kvaliteten på det hushållsvatten
som i störningssituationer distribueras som reservvatten ur t.ex. tankar kontrolleras. Finlands Vattenverksförening rf har publicerat en handbok om distribution
av reservvatten. Tankarna och behållarna det ska vara så rena att kvaliteten på
hushållsvattnet bevaras så som krävs i förordningen. I fråga om egenkontrollen
ska övervakningen beskrivas i vattentjänstverkets beredskapsplan och i hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer för att trygga hushållsvattnets
kvalitet. I programmet för kontrollundersökningar är det värt att hänvisa till
dessa planer så att vattenkvaliteten kontrolleras planenligt när distributionen av
reservvatten inleds.
3) används i en livsmedelslokal enligt 6 § 18 punkten i livsmedelslagen
(23/2006) för tillverkning, förädling, konservering eller saluförande av produkter
eller ämnen som är avsedda som människoföda, utom i sådana fall då den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten har kontrollerat att vattnets kvalitet inte
försämrar de färdiga livsmedlens hälsomässiga egenskaper, eller
De livsmedelslokaler som har en egen vattentäkt, brunn eller vattenbehandling
omfattas av den regelbundna kontrollen av hushållsvattnet såsom avses i hushållsvattenförordningen. Sådana lokaler är bl.a. de där man t.ex. tillverkar eller
tvättar livsmedel, eller använder vatten för rengöring av ytor som är i beröring
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med livsmedel. Tillämpningsområdet omfattar också tillverkning av is som kommer i beröring med livsmedel. Livsmedelsverket har publicerat en anvisning om
kontroll av vatten och is i livsmedelslokaler.
På grund av att definitionen i HsL har ändrats, är från början av 2017 de anläggningar som förpackar hushållsvatten inte längre sådana som levererar hushållsvatten, utan livsmedelslokaler. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska
utifrån en provtagningsplan kontrollera kvaliteten på hushållsvatten som förpackas eller läggs i behållare, eftersom vattnet ska uppfylla kvalitetskraven på
hushållsvatten då det förpackas. Livsmedelsverket har publicerat en anvisning
om tillsynen över förpackat vatten , enligt vilken livsmedelstillsynsmyndigheten
övervakar förpackade produkter och livsmedelslokaler.
Om en livsmedelslokal med en egen vattentäkt börjar leverera vatten till slutanvändare (t.ex. privata hushåll eller andra företag), ska den ansöka om godkännande för verksamheten av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, dvs. ansöka som en anläggning som levererar hushållsvatten. Om en livsmedelslokal
med en egen vattentäkt börjar sälja vatten till en anläggning som levererar hushållsvatten ska både livsmedelslokalen och den anläggning (partivattenverket)
som levererar vatten till anläggningen som levererar hushållsvatten och ansöka
om godkännande för verksamheten.
Om en anläggning som levererar hushållsvatten levererar hushållsvatten till livsmedelslokaler, ingår kontrollen av kvaliteten på hushållsvattnet i anläggningens
program för kontrollundersökningar avseende vattendistributionsområdet ifråga.
Kontrollen av kvaliteten på hushållsvattnet inom livsmedelslokaler ingår i den
livsmedelshygieniska kontrollen och ska beaktas i verksamhetsutövarens plan
för egenkontroll.
Vattnet kontrolleras utifrån hushållsvattenförordningen då det används i en livsmedelslokal, som har en egen vattentäkt, för tillverkning, förädling, konservering
eller saluförande av produkter eller ämnen som är avsedda som människoföda,
utom i sådana fall då den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har kontrollerat
att vattnets kvalitet inte försämrar de färdiga livsmedlens hälsomässiga egenskaper. I så fall fattar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ett förvaltningsmässigt beslut att livsmedelslokalens vatten kontrolleras enligt den lilla hushållsvattenförordningen (401/2000) (Tabell 1) i stället för hushållsvattenförordningen (1352/2015).
Genom att låta analysera hushållsvattnets kvalitet, be verksamhetsutövaren utreda om det finns problem kring vattnets kvalitet eller själv undersöka detta kan
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en kommunal hälsoskyddsmyndighet kontrollera att vattnets kvalitet inte försämrar de färdiga livsmedlens hälsomässiga egenskaper. Verksamhetsutövaren kan även utifrån ett annat motiverat skäl föreslå att den lilla hushållsvattenförordningen ska tillämpas. Livsmedelsverket har klassificerat sådana platser,
där livsmedel serveras eller tillverkas för riskgrupper såsom barn, som platser
med högre risk.
Om en annan fastighet tar upp vatten med egna anordningar från en livsmedelslokals vattentäkt är den en brunn i gemensam användning med avseende
på fastigheten som tar upp vattnet.
När den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedömer omfattningen av en
livsmedelslokals verksamhet ska den observera:
•

Om vattnet används för tillverkning av livsmedel eller bara för rengöring
av ytor

•

Om vattnet används som hushållsvatten eller för något annat ändamål
(tvättning, städning, klädtvätt)

•

Om produkterna som hanteras är förpackade eller oförpackade

•

Antalet människor som använder hushållsvattnet

•

Genomsnittlig vattenförbrukning

•

Säsongkaraktär, heldagsbruk

Exempel på eventuella livsmedelsverksamheter som sker utifrån lilla hushållsvattenförordningen:
•

Kiosk eller annan butik som saluför förpackade livsmedel

•

Kaféer vid servicestationer, då kaféet inte tillreder livsmedel

•

Litet kafé, grill

•

Campingområde, semesterby, kurscentrum eller lägercentrum

•

Inkvarteringsverksamhet, hyresstugor
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•

Föreningshus

•

Mindre skola, daghem eller familjedagvård

4) används eller levereras för att användas som hushållsvatten som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet.
Hushållsvatten som används eller levereras för användning som hushållsvatten
ingående i offentlig eller kommersiell verksamhet kontrolleras vid planenlig tillsyn enligt hushållsvattenförordningen om verksamhetsutövaren har en egen
vattentäkt eller egen vattenbehandling. En verksamhetsutövare som tar upp
hushållsvatten med egna anordningar till att användas i offentlig eller kommersiell verksamhet ska göra en anmälan enligt 13 § till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. I anmälan anges till tillämpliga delar de fakta som uppräknas i 3 a § 1 momentet i hushållsvattenförordningen. Viktiga fakta är kontaktuppgifter, antal vattenanvändare, vattenkvalitet, egenkontroll och en beskrivning
av beredskap för störningssituationer.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten antecknar i intyget som ges verksamhetsutövaren, om myndigheten beslutar att vattnet som används vid småskalig offentlig eller kommersiell verksamhet eller i en livsmedelslokal kontrolleras enligt den lilla hushållsvattenförordningen (401/2001) i stället för hushållsvattenförordningen (1352/2015).
Hushållsvatten kan tas upp med egna anordningar även annanstans än från en
egen vattentäkt, till exempel från en anläggning som levererar hushållsvatten.
En sådan verksamhetsutövare kan till exempel vara en som ordnar med hushållsvatten för ett stort evenemang. Även en sådan verksamhetsutövare ska
göra en anmälan enligt HsL 13 §.
Om en anläggning som levererar hushållsvatten levererar det till en verksamhetsutövare med offentlig eller kommersiella verksamhet, dvs. verksamheten
finns i anläggningens vattendistributionsområde, ingår kontrollen av kvaliteten
på hushållsvattnet för verksamheten i kontrollundersökningsprogrammet för det
aktuella vattendistributionsområdet.
Om hushållsvatten som har producerats ur en egen vattentäkt, till exempel en
byskolas egen brunn, och hushållsvattnet från brunnen används i en lokal som
hyrts av en verksamhetsutövare i samma fastighet (t.ex. i byskolans matsal, där
verksamhetsutövaren är en annan), är det inte fråga om en anläggning som levererar hushållsvatten utan om att hushållsvattnet används i offentlig eller
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kommersiella verksamhet. Om verksamheten är småskalig, kan den lilla hushållsvattenförordningen tillämpas på tillsynen.
Om ur en egen vattentäkt producerat hushållsvatten används inom offentlig eller kommersiell verksamhet (t.ex. en byskola) och hushållsvattnet levereras till
att användas i en eller flera andra fastigheter, är det fråga en anläggning som
levererar hushållsvatten för vars verksamhet ett godkännande enligt HsL 18 §
ska ansökas. Enligt definitionen i HsL 16 § avses med anläggning som levererar hushållsvatten en verksamhetsutövare som levererar hushållsvatten från ett
distributionsnät eller annat än tillfälligt från en tankbil eller tankbåt.
Om en annan fastighet tar upp vatten med egna anordningar från en vattentäkt
för ett offentligt eller kommersiellt objekt är den en brunn i gemensam användning med avseende på fastigheten som tar upp vattnet.
Om ur en egen vattentäkt producerat hushållsvatten används inom offentlig eller kommersiell verksamhet och man börjar sälja det producerade hushållsvattnet till en anläggning som levererar hushållsvatten ska både verksamhetsutövaren och den anläggning (partivattenverket) som levererar vatten till anläggningen som levererar hushållsvatten och ansöka om godkännande för sin verksamhet.
När den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedömer omfattningen av offentlig och kommersiell verksamhet ska den observera:
• Om vattnet används som hushållsvatten eller för något annat ändamål (tvättning, städning, klädtvätt)
• Antalet människor som använder hushållsvattnet
• Genomsnittlig vattenförbrukning
• Säsongkaraktär, heldagsbruk
Exempel på eventuella småskaliga (färre än 50 användare) verksamheter inom
kommersiella och offentliga branscher och utifrån den lilla hushållsvattenförordningen:
•

Mindre skola, daghem eller familjedagvård

•

Campingområde, semesterby, kurscentrum eller lägercentrum
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•

Brunnar inom rekreations- och campingområden

•

Inkvarteringsverksamhet, hyresstugor

•

Föreningshus

På hushållsvatten enligt hälsoskyddslagens 16§, som privata hushåll använder
för sin egen vattenanskaffning (huhållsvattenbrunn), tillämpas lilla hushållsvattenförordningens 1§ 1 mom. punkt 3. Om en boende i hyresförhållande får sitt
hushållsvatten från en privat brunn, svarar hyresvärden för brunnen och dess
vattenkvalitet, om man inte kommit överens om annat i hyresavtalet. Hyresvärden bör, när lägenheten hyrs ut, informera om hushållsvattnets kvalitet. Hyresgästen måste även informeras om hushållsvattnets kvalitet inte undersökts. Om
hyresverksamheten är omfattande (verksamhetsidkaren har FO-nummer) är det
frågan om användande av hushållsvatten som del i kommersiell verksamhet.
Vid myndighetskontroll måste då kvaliteten på hushållsvattnet undersökas regelbundet.
Tabell 1. Tillämpande av hushållsvattenförordningen på kontrollen av vattenkvaliteten.
SHM:s förordning 1352/2015

SHM:s förordning 401/2001

•

Anläggning som levererar
≥ 10 m3 vatten/dygn eller
minst 50 användare

•

Anläggning som levererar
<10 m3 vatten/dygn och
färre än 50 användare

•

Stor livsmedelslokal med
egen vattentäkt eller
egen behandling av hushållsvatten

•

Liten livsmedelslokal med
egen vattentäkt eller
egen behandling av hushållsvatten*

•

Förpackande av vatten

•

Omfattande kommersiell
eller offentlig verksamhet
med egen vattentäkt eller
egen behandling av hushållsvatten

•

Småskalig kommersiell
eller offentlig verksamhet
med egen vattentäkt eller
egen behandling av hushållsvatten*
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•

Enskild vattentäkt eller
brunn med minst 50 användare

•

Enskild vattentäkt eller
brunn med färre än 50
användare

* Ett beslut av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för tillämpande av förordning 401/2001.

3. Definitioner 3 §
3 § Definitioner
I denna förordning avses med
1) vattenanvändare en sådan fysisk person, fastighet eller anläggning eller
verksamhetsutövare som bedriver offentlig eller kommersiell verksamhet som
inom ett vattendistributionsområde använder vatten som hushållsvatten,
Med vattenanvändare avses de slutanvändare av vattnet som är fysiska personer, fastigheter, anläggningar, eller verksamhetsutövare som bedriver offentlig
eller kommersiell verksamhet och som använder vattnet som hushållsvatten.
Med fastigheter, anläggningar och anstalter avses t.ex. sjukhus, skolor, storkök,
servicehem och livsmedelslokaler. Hushållsvattenförordningen omfattar förpliktelser som anläggningarna som levererar hushållsvatten samt hälsoskyddsmyndigheterna har gentemot vattenanvändarna (t.ex. informeringsplikt).
2) apparater som förbrukar hushållsvatten diskmaskiner, kokare, sådana maskiner och apparater där hushållsvatten kommer i kontakt med livsmedel samt
andra motsvarande apparater i vilka hushållsvatten används,
3) fastighetens vattenanordningar fastighetens vattenledningar med anordningar fram till förbindelsepunkten med vattenledningen från den anläggning
som levererar hushållsvatten till fastigheten samt sådana anordningar som används för vattenanvändares egen anskaffning av hushållsvatten från en vattencistern, brunn eller annan vattentäkt fram till användningspunkten,
I miljöministeriets förordning 1047/2017 föreskrivs om byggnaders vatten- och
avloppsinstallationer. Med byggnaders vatteninstallationer avses anordningar
för ledande av hushållsvatten och varmt bruksvatten. I vattenanordningarna ingår bl.a. en tomtvattenledning och dess utrustningar samt byggnadens interna
vattenledningsnät. Hushållsvattnet leds från vattenanordningarna till

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 5/2020

14 (155)

användningspunkter, som förses med vattenarmaturer såsom vattenkranar eller
blandare. Fastighetens anslutningspunkt till anläggningens vattenledningsnät
fastställs i anslutningsavtalet mellan den anslutne och anläggningen som levererar hushållsvatten. Byggnadens eller fastighetens vattenanordningar för ledande av hushållsvatten börjar i anslutningspunkten.
Fastighetens vattenanordningar omfattar också dess egna vattencisterner och
anordningar för vattenbehandling. Enligt miljöministeriets förordning får vattenanordningar som anslutits till ett vattentjänstverk inte ha direkt förbindelse till
vattenanordningar som får vattnet från en annan vattenkälla. Vattenanordningarna ska dessutom vara sådana att återabsorbtion av vatten avvärjs och att risken för kontaminering från inträngande vätskor och gaser förhindras. Om det till
en vattenanordning som anslutits till ett vattentjänstverk är nödvändigt att även
ansluta en vattenanordning som får vattnet från en annan vattenkälla kan detta
ordnas med en cisternlösning där luftspalten mellan ändan av röret som leder
vatten från vattentjänstverkets vattenledning och en högsta vattennivå som säkrats genom överflöde är minst 50 mm.
Användningen av mekaniska filter för separering av fasta ämnen, eller av vattenavhärdningsfilter avsedda att användas med tvätt- eller diskmaskiner kräver
inte något särskilt tillstånd.
Med vattenanvändares egna anordningar för anskaffning av hushållsvatten avses även anordningarna från vattenreservoarer, brunnar eller andra vattentäkter
fram till punkterna för användning av vatten och bruksvatten, när anordningarna
i fråga är fastighetens egendom. En vattenmätare som mäter förbrukningen av
hushållsvatten ägs av anläggningen som levererar hushållsvattnet och anläggningen ansvarar för mätaren.
4) förorening av hushållsvatten sådan förändring av den mikrobiologiska, kemiska eller radioaktiva kvaliteten på hushållsvatten som kan orsaka sanitära
olägenheter,
Enligt 17 § i HsL ska hushållsvatten vara oskadligt för hälsan och också i övrigt
lämpligt för det avsedda ändamålet.
Med förorening av hushållsvatten avses att kvaliteten på hushållsvattnet förändras så att det kan medföra i 1 § i hälsoskyddslagen avsedda sanitära olägenheter för befolkningen eller individer. Sanitära olägenheter kan orsakas av att
den mikrobiologiska, kemiska eller radioaktiva kvaliteten på hushållsvatten förändras. I Valviras anvisningar Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets
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kvalitet har samlats verksamhetsanvisningar för och information om olika störningssituationer där hushållsvattnet kan förorenas.
5) störningssituation en överraskande eller plötslig situation som kan leda till
förorening av hushållsvattnet och vars hantering kan kräva en ledningsmodell
och kommunikation som avviker från det normala,
Störningssituationer definieras i Säkerhetsstrategi för samhället (2.11.2017)
som hot eller händelser, vilka äventyrar samhällets viktiga funktioner eller strategiska uppgifter, och då kontrollen över detta kräver mer omfattande eller tätare samarbete och kommunikation än normalt mellan myndigheterna och
andra aktörer. Utöver situationer, som kan medföra att hushållsvattnet förorenas, är således även situationer då leveransen av hushållsvatten väsentligt har
försvårats eller helt förhindrats likaså störningssituationer. Särskilt i trycklösa
nätverk är risken för kontaminering stor. Med ledningsmodell och kommunikation som avviker från det normala avses åtgärder då kvalitetsmålen för eller kraven på hushållsvattnet visar avvikelser och det ska informeras om t.ex. hushållsvattnets kvalitet. Hanteringen av situationen kan kräva fler resurser och att
arbeten omorganiseras.
6) störningssituationsplan anvisningar med hjälp av vilka den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förbereder sig för störningssituationer på det sätt som
avses i 8 § 1 mom. i hälsoskyddslagen i samarbete med andra myndigheter,
anläggningar som levererar hushållsvatten och den anläggning som levererar
vatten till dessa samt sådana anläggningar vilkas verksamhet kan föranleda förorening av råvatten eller hushållsvatten eller för vilkas verksamhet hushållsvattnets kvalitet har särskilt stor betydelse,
Med plan för störningssituationer enligt 12 § hushållsvattenförordningen avses
anvisningar för att förebygga, klarlägga och undanröja de sanitära olägenheter
som uppstått vid störningssituationer med anknytning till hushållsvattnet. Denna
plan ingår i beredskapen enligt HsL 8 § i 1 mom. Det har inte framförts några
formkrav på planer för störningssituationer, utan anvisningarna kan vara av den
form som anses vara mest ändamålsenlig. Goda anvisningar beskriver klart och
konkret vad som är väsentligt för hushållsvattnets kvalitet samt vad respektive
aktör gör och svarar för i på förhand identifierade störningssituationer. Ett presentationssätt att rekommendera är att utarbeta anvisningarna i form av till exempel verksamhetskort. Verksamhetskort beskrivs t.ex. i Finlands Vattenverksföreningens handbok för beredskap för störningssituationer. I tillämpningsanvisningens avsnitt 15 och 16 berättas om planer för störningssituationer.
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7) gränsvärde den största tillåtna mängden eller halten i hushållsvatten för den
parameter som gäller kvalitetskrav och det största värdet för den parameter
som gäller kvalitetsmål för hushållsvatten,
Med maximivärdet av parametern för kvalitetskravet avses största tillåtna värdet
eller halten av den mikrobiologiska eller kemiska parametern eller av parametern som beskriver radioaktivitet i hushållsvatten.
Med värdet av en kvalitetsmålparameter avses det mål som ska eftersträvas så
att hushållsvattnet uppfyller de krav som föreskrivs i HsL 17 § 1 momentet. Enligt kravet ska vatten som är avsett att nyttjas som hushållsvatten vara oskadligt
för hälsan och lämpligt för det avsedda ändamålet. Hushållsvatten får till exempel inte orsaka skadlig korrosion och färgning i fastigheters vattenanordningar
eller anordningar för vattenanvändning. Föroreningar från ämnen som används
vid behandling eller distribution av vatten eller från material som används i anordningar får enligt HsL 17 § inte finnas kvar i hushållsvattnet i högre koncentrationer än vad som är behövligt för ändamålet med användningen av ämnena
och materialen, och ämnena och materialen får inte heller äventyra uppfyllandet
av kvalitetskraven för hushållsvatten. För lukt, smak, färg och grumlighet har
”ingen onormal förändring och kan godtas av användarna” ställts som värde för
kvalitetsmålet.
8) vattenproduktionskedja en helhet som börjar från tillrinningsområdet för råvatten via uttaget, behandlingen, lagringen och distributionen av vatten till det
ställe där vattenanvändaren tar vatten för att användas som hushållsvatten,
Egenkontrollen och myndighetstillsynen ska omfatta hela vattenproduktionskedjan, allt från vattenbildningsområdena till vattenanvändarnas vattenpunkter. En
vattenproduktionskedja kan omfatta t.ex. ett partivattenverk och vattendistributionsområdena för flera anläggningar som levererar hushållsvatten.
9) riskhantering identifiering av risker som hotar kvaliteten på hushållsvatten,
riskbedömning samt fastställande och införande av riskhanteringsmetoder och
uppföljningsförfaranden för dessa, som görs för vattenproduktionskedjan i enlighet med standard SFS-EN 15975–2 eller motsvarande internationella standard,
Kontrollen av hushållsvattnets kvalitet ska utgå från riskbedömningar enligt
standarden SFS-EN 15975–2 eller någon motsvarande annan internationell
standard. I standarden SFS-EN 15975–2 beskrivs Världshälsoorganisationen
WHO:s s.k. Water Safety Plan (WSP) för identifiering av de risker som hotar
hushållsvattnets kvalitet, bedömning av riskerna och för bestämning av
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kontrollmetoder för riskerna. Anläggningarna som levererar hushållsvatten kan
ta i bruk ett gratis WSP-verktyg på webben, med vilket riskbedömning och planering av åtgärder för riskkontroll kan genomföras systematiskt och även i samarbete med myndigheterna. Med WSP-verktyget kan anläggningar lägga upp
egna kontroll- och åtgärdsprogram för hantering av riskerna kring vattnets kvalitet. Det finns anvisningar för att söka användarkoder för WSP-verktyget här.
10) spolning tappning av kallt vatten från ett tappställe med jämn strömning så
att vattnet byts ut i fastighetens vattenanordningar och vattnets temperatur stabiliseras.
För analys av halten av nickel, koppar och bly ska det tas ett prov på en liter
(hushållsvattenförordningen, bilaga II, 1.2 Särskilda krav på provtagningen), efter att kallt vatten har fått rinna i 2–5 sekunder. Detta vattenflöde på några sekunder anses inte vara spolning. Samma prov kan också analyseras för övriga
metaller. Ett prov av övriga metaller kan analyseras även efter spolning och
som tas då vattnets temperatur har stabiliserats. Hur lång tid det tar för att vattentemperaturen ska stabiliseras beror på fastigheten och tidpunkten för provtagningen. Det påverka till exempel av om man har använt hushållsvatten i fastigheten.

4. Innehållet i ansökan som gäller verksamheten
för en anläggning som levererar hushållsvatten 3 a §
Verksamhetsutövaren ska lämna en skriftlig ansökan till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där anläggningen som levererar hushållsvatten eller partianläggningen har sin administrativa hemort. Hushållsvatten får inte levereras
förrän verksamheten har godkänts.
3 a § Innehållet i ansökan som gäller verksamheten för en anläggning som
levererar hushållsvatten
Av en i 18 § i hälsoskyddslagen avsedd ansökan som gäller verksamheten för
en anläggning som levererar hushållsvatten ska åtminstone följande uppgifter
framgå:
1) anläggningens namn, hemort, FO-nummer och kontaktuppgifter,
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2) en kopia av det tillstånd för uttag av vatten som avses i 3 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011) och, om vatten köps, kontaktuppgifter för den anläggning som
säljer vatten,
Utöver basuppgifterna för anläggningen som levererar hushållsvatten ska till ansökan även bifogas vattentäktstillstånd, och om vattnet köps upp, kontaktuppgifterna för den anläggning som säljer det.
3) den mängd hushållsvatten som levereras per år, antalet vattenanvändare
och deras variation under olika tidpunkter,
För den dagligen levererade vattenmängden för vattendistributionsområdena
kan ses vara kalenderårets genomsnitt per dygn. Antalet vattenanvändare kan
bedömas till exempel utifrån geodata, när antalet fastigheter i vattendistributionsområdet och antalet stadigvarande boende i fastigheterna är kända. Den
dagliga vattenmängden per person motsvarar då 200 liter. De fastigheter i verksamhetsområdet som inte är anslutna till vattenledningen och de utanför verksamhetsområdet som har anslutit sig till ledningen gör beräkningsformeln osäker.
Anläggningen som levererar hushållsvatten, eller partianläggningen, ska i sin
ansökan även ange en uppskattning av hur antalet vattenanvändare och den levererade vattenmängden varierar under olika årstider. Sådana är till exempel ett
avsevärt antal semesterbostäder, säsongbetonad verksamhet med vattenförbrukning, t.ex. vattenparker eller industrier, eller sådana institutioner i stil med
skolor och simhallar som kan vara stängda på sommaren.
Undersökningsfrekvensen kan rimliggöras utifrån en uppskattning av antalet användare, när en betydande del av det vatten som levereras i vattendistributionsområdet går till sådan användning eller som råvatten till sådana företag för vilka
kvaliteten inte regleras genom hushållsvattenförordningen. Det hushållsvatten
från ett nätverk som läcker ut i marken och det som används vid spolningar av
vattennätet (ej fakturerat vatten) når inte användarna. Mängden kan dras av
från vattenmängden som levererats vattendistributionsområdet, när minimum
analysfrekvensen fastställs (se avsnitt 12.5.1.). Aktiviteterna i vattendistributionsområdet bör vara kända också för att man ska kunna placera provtagningsplatserna på bästa möjliga sätt.
4) vattenproduktionskedjan,
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Definieras i 3 § 8 punkten i hushållsvattenförordningen, dvs. en beskrivning av
tillrinningsområdet för råvatten, vattenupptaget, vattenbehandlingen, reservoarer och vattenledningsnätet.
5) vattentäkternas, vattenbehandlingsanläggningarnas och vattendistributionsområdenas läge på kartan,
På kartan anges alla vattentäkter, vattendistributionsområden, vattentäkter och
vattenbehandlingsanordningar. För beredskap och riskbedömning skulle det
vara bra att det också finns en karta över vattendistributionsnät och pumpstationer.
6) råvattnets kvalitet och, om vatten köps, kvaliteten på det vatten som köps,
Innan en ny vattentäkt byggs ska råvattnet redan i planeringsskedet analyseras
för alla de parametrar kring vattenkvaliteten som bedöms nödvändiga. Man ska
även undersöka om vattnets kvalitet är lämpligt som hushållsvatten. För de parametrar vars värde eller halt sänks vid vattenbehandling skulle det vara bra att
ha flera resultat under olika årstiden.
Vid grundvattenverk ska vattenkvaliteten utredas för varje vattentäkt. Vid grundvattenverk ska man känna till om det vid upptagning av grundvatten sker
strandinfiltrering och vilken mängd upptaget vatten eventuellt utlöser strandinfiltreringen. Strandinfiltrering är en risk för vattnets mikrobiologiska kvalitet och då
bör oavbruten desinficering övervägas.
Vid anläggningar för artificiellt grundvatten bör proverna helst tas på vattnet
som infiltreras och på vattnet före eventuell behandling, om det behandlas för
infiltreringen.
Vid ytvattenverk undersöks kvaliteten på råvattnet till anläggningen.
Om vattnet köps, ber man försäljaren ge ett intyg över vattenkvaliteten.
7) vattenberedning och de kemikalier som används för beredningen,
I ansökan ska vattenbehandlingen och alla de vattenbehandlingskemikalier som
används beskrivas. För att beskriva vattenbehandlingsprocesserna kan man
använda planeringsunderlaget i WSP-verktyget. Vattenbehandlingens funktion
kan bedömas genom att undersöka råvattnet och olika skeden i behandlingsprocesserna för parametrar, som reflekterar förändringar i vattenkvaliteten.
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Om ytvattnet påverkar grundvattnets kvalitet bör behandlingen av hushållsvatten helst omfatta kontinuerlig desinficering. Ytvattnet kan åtminstone tidvis påverka även grundvattnets kvalitet i områden där brunnarna ligger i områden
med risk för översvämningar. Proportionen av ytvatten i grundvattnet kan särskilt undersökas med isotopanalyser av syre och väte och till stöd för detta kan
man bestämma bl.a. löst silikat, organiskt kol, temperatur, syre och konduktivitet. Om ytvatten används som råvattnet, ska hushållsvattnet desinficeras genom fortlöpande desinficering.
8) kvaliteten på det behandlade vattnet,
Vattnet som levereras, dvs. det utgående vattnet från anläggningen, ska undersökas för alla de parametrar som anges i hushållsvattenförordningen innan man
börjar leverera det. Även nätverkets inverkan på hushållsvattnets kvalitet ska
undersökas innan hushållsvattnet levereras till användarna. Vattnets kvalitet
ska uppfylla kvalitetskraven i hushållsvattenförordningen.
9) kompetensen hos personalen på anläggningen,
Anläggningens personal ska ha tillräcklig sakkunnighet, erfarenhet och utbildning för att upprätthålla all verksamhet vid anläggningen som levererar hushållsvatten. Vid behov kan kompetensen upphandlas som köpt tjänst. Anläggningen ska se till att även vikarierna har tillräcklig sakkunnighet, erfarenhet och
utbildning.
I HsL 20 b § föreskrivs det också att alla som utför åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet i en anläggning som levererar hushållsvatten har ett av
Valvira utfärdat intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens, dvs. ett vattenarbetskort. Varje anläggning som levererar hushållsvatten
ska minst en person med ett giltigt vattenarbetskort.
10) riskbedömning och riskhantering av vattenproduktionskedjan eller tidtabell
över riskhanteringens åtgärder,
I ansökan ska det anges en riskbedömning och riskkontroller för hela vattenproduktionskedjan eller information om tidsschemat där riskbedömningen blir klar.
För nya anläggningar ska riskbedömningen uppdateras efter att verksamheten
har börjat och upplysningar om den insamlats. I 7a § i hushållsvattenförordningen föreskrivs om minimikraven på data att anges för godkännande av riskbedömning.
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11) anläggningens egenkontroll,
Anläggningens egenkontroll ska beskrivas i ansökan. I 10 § 2 momentet i hushållsvattenförordningen föreskrivs om innehållet i egenkontroll (se avsnitt 13).
12) förslag till kontrollundersökningsprogram,
Anläggningar som levererar hushållsvatten ska utarbeta ett i 8 § i hushållsvattenförordningen föreskrivet förslag till kontrollundersökningsprogram som ändras till slutlig form i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten.
13) beredskap för störningssituationer och ett planerat samarbete med övriga
aktörer vid störningssituationer eller en tidtabell över beredskapsåtgärder vid
störningssituationer,
Anläggningen ska till ansökan bifoga en med stöd av LVT 15 a § utarbetad beredskapsplan för störningssituationer eller ett tidsschema där planen blir färdig.
De störningssituationer för vilka beredskap ska ställas identifieras utifrån riskbedömningen.
14) övriga eventuella nödvändiga uppgifter för att bedöma kvaliteten på hushållsvatten.
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller även en sådan anmälan om vattendistributionsområde som avses i 18 a § i hälsoskyddslagen.
Uppgifterna i 1 mom. ska bifogas till ett sådant program för kontrollundersökningar som avses i 8 §. Den anläggning som levererar hushållsvatten ska uppdatera uppgifterna.
De anläggningar som levererar hushållsvatten och är anmälningspliktiga enligt
HsL 18 a § ska till tillämpliga delar utforma anmälan enligt 3 a §. Mom. 1 punkterna 2, 7 och 8 gäller inte för dessa anläggningar. I fråga om punkt 5 ska anläggningen på en karta visa läget av vattendistributionsområden och visavi
punkt 6 kvaliteten på vattnet som köps upp.
Vid anmälan enligt HsL 18 a § ska anges:
- Vattenanvändning eller leverans till att användas i offentlig och kommersiell
verksamhet:
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I anmälan anges till tillämpliga delar de fakta som uppräknas i 1 momentet. Viktiga fakta är kontaktuppgifter, antal vattenanvändare, vattenkvalitet, egenkontroll och en beskrivning av beredskap för störningssituationer.
- Vattentäkter i gemensamt bruk:
I anmälan anges till tillämpliga delar de fakta som uppräknas i 1 momentet. Viktiga fakta är kontaktuppgifter för ägaren till vattentäkter, antal vattenanvändare,
vattenkvalitet och egenkontroll, t.ex. regelbunden inspektion av brunnskonstruktioner.
- Livsmedelslokaler:
Ansökningar och anmälningar rörande livsmedelslokaler görs bara till livsmedelstillsynsmyndigheten. Livsmedelstillsynsmyndigheten förmedlar uppgifter till
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om att hushållsvattnet tas från en
vattentäkt med egna anordningar till att användas i en livsmedelslokal. Den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten beslutar om den lilla hushållsvattenförordningen ska tillämpas på tillsynen av hushållsvattnets kvalitet.

5. Kvalitetskrav på och kvalitetsmål för hushållsvatten 4 §
4 § Kvalitetskrav på och kvalitetsmål för hushållsvatten 1 moment
Hushållsvatten får inte innehålla mikroorganismer, parasiter eller något ämne i
sådana mängder eller koncentrationer att de kan inverka menligt på människors
hälsa. Hushållsvatten ska uppfylla kvalitetskraven i tabellerna 1–3 och 5 i bilaga I.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska genom regelbunden kontroll säkerställa att kvaliteten på hushållsvatten uppfyller kraven i hushållsvattenförordningen. Man ska alltid vid behov genomföra ytterligare analyser eller då det ska
utredas om en försämring av vattnets kvalitet är förknippad med sanitära olägenheter. Vid regelbunden kontroll och rapportering av hushållsvattnets kvalitet
kan ett ursprungligt analysresultat ersättas med en ny analys endast för kemiska kvalitetskrav (Tabell 2). I 17 § i 2 momentet i hushållsvattenförordningen
föreskrivs om nya analyser för kemiska kvalitetskrav. Analysresultatet för det
mikrobiologiska kvalitetskravet kan ersättas med ett nytt endast då det på provtagningsblanketten till laboratoriet har antecknats om en onormal händelse
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såsom att korken föll på marken eller att provkärlet innehöll smuts, eller att laboratoriet meddelar om eventuella analysfel. Resultaten för kvalitetsmålen kan
inte ersättas i rapporter om hushållsvattnets kvalitet.
Tabell 2. För den regelbundna kontrollen kan endast resultaten för kemiska
kvalitetskrav ersättas med resultat från nya prover.
Mikrobiologiska

Kemiska

Kraven på

Mikrobiologiska

Övriga

kvalitetskrav

kvalitets-

den radio-

kvalitetsmål

kvalitets-

krav

aktiva

mål

kvaliteten
Ersättande

*

X

med resultat av nya
prover

* Resultatet kan förnyas endast om det på provtagningsblanketten till laboratoriet har antecknats om en onormal händelse såsom att korken föll på marken eller att provkärlet innehöll smuts.

5.1. Kvalitetskrav
Hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet kontrolleras med hjälp av indikatormikrober. Då vatten endast vid misstanke om förorening eller under exceptionella
situationer analyseras för egentliga sjukdomsalstrare har man inte föreskrivit
maximala värden för sjukdomsalstrande mikrober. Ett allmänt krav är att hushållsvattnet inte får innehålla sjukdomsalstrare i mängder som orsakar sanitära
olägenheter. Utöver de föreskrivna kvalitetskraven kräver förordningen även att
hushållsvattnet inte ska innehålla andra ämnen, mikroorganismer eller parasiter
i sådana mängder eller koncentrationer som kan vara till skada för människors
hälsa.
När man fastställer en för människor trygg kvalitet på hushållsvattnet är principen den att användningen av det i vanliga mängder inte orsakar sanitära olägenheter. De maximala halterna av de för människor skadliga ämnen som förekommer i hushållsvatten fastställs utifrån detta. Vid fastställande av maximala
värden har man tillämpat en säkerhetsmarginal med syftet att beakta såväl skillnaderna i känslighet individerna emellan som rimliga variationer i vattenförbrukningen. Å andra sidan är det t.ex. för fluorid inte nödvändigt att av hälsoskäl
sträva efter halter som är avsevärt lägre än maximivärdet.
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Vid planering av kontrollundersökningar och tolkning av resultat kan man tilllämpa WHO:s rekommenderade maximala koncentrationer av vissa ämnen
som är skadliga för hälsan, men inte omfattas av förordningen. Om det för ett
skadligt ämne inte finns hälsobaserade maximala värden ska dess sanitära olägenhet och hälsorisk bedömas genom att tillämpa ett detaljerat förfarande för
riskbedömning. Riskbedömning beskrivs på THL:s webbplats och i publikationen Metallikaivosalueiden ympäristöriskin arviointiosaamisen kehittäminen:
Slutrapport (på finska) för projektet MINERA. När man bedömer sanitära olägenheter ska man känna till graden av exponering samt det skadliga ämnets
farlighet och koncentration. I kalkyler ska man beakta oralt druckna och med
maten intagna volymer. Ett skadligt ämne kan även medföra sanitär olägenhet
redan vid användning i tvättvatten eller via luft som inandas, t.ex. vid duschning.
Utöver eventuella sanitära olägenheter ska man dessutom i samarbete med
andra myndigheter utreda källan till det skadliga ämnet, såsom huruvida ämnet
härrör sig från förorenad markgrund eller om det upplöses ur rörmaterial. En del
skadliga ämnen kan upplösas i nätverksvattnet genom plaströr. Överföringen
och upplösningen av ämnen i markgrunden varierar och en del ämnen förflyttar
sig lätt från markgrunden till grundvattnet. Bedömningen av föroreningars omfattning och varaktighet underlättas av att man vet hur mycket skadliga ämnen
har spritts i miljön. Miljöförvaltningens webbplats har information om skadliga
ämnen som spritts i miljön.
Beroende på lokala faktorer, riskbedömningen och riskkontrollen kan det för att
man ska kunna säkerställa vattnets säkerhet också vara nödvändigt att analysera hushållsvattnet även för andra parametrar än de som nämns i bilaga I till
hushållsvattenförordningen. Behovet av eventuella ytterligare kvantifieringar
måste utredas särskilt i varje specifikt fall. Lokala faktorer är till exempel exceptionell kvalitet på eller metod för behandlingen av råvattnet, misstankar om överföring av skadliga ämnen till råvattnet, vattenledningsnätets och vattendistributionsnätets kondition och material, sårbara lägen av vattentäkter samt att sådana aktiviteter och anläggningar vars verksamhet kan påverka råvattnets eller
hushållsvattnets kvalitet har förlagts i grundvattenområdet.
Enligt 2 § i hälsoskyddslagen ska den som utövar verksamhet som påverkar
livsmiljön identifiera de risker i verksamheten som orsakar sanitär olägenhet
och följa upp de faktorer som påverkar dem (egenkontroll). Verksamheten ska
utövas så att uppkomsten av sanitära olägenheter så långt som möjligt förhindras. Bestämmelsen gäller för alla platser som övervakas utifrån HsL. Enligt 20 §
i HsL kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov förplikta verksamhetsidkaren att kontrollera kvaliteten på hushållsvattnet.
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5.1.1.

Mikrobiologiska kvalitetskrav

Bilaga I till hushållsvattenförordningen:
Tabell 1. Mikrobiologiska kvalitetskrav

Parameter

Maximivärde och enhet

Escherichia coli

0 CFU/100 ml

Enterokocker

0 CFU/100 ml

Hushållsvattnet får inte innehålla mikroorganismer eller parasiter, som kan medföra sanitära olägenheter för vattenanvändarna. Med skadliga mikroorganismer
och parasiter avses alla de bakterier, virus, urdjur, maskar osv. som eventuellt
förekommer i vattnet och kan medföra sanitära olägenheter. Enligt 17 § i HsL
ska hushållsvatten vara oskadligt för hälsan.
De sannolikaste sanitära olägenheterna orsakas genom spridning av intestinala
mikrober (bakterier, virus, urdjur) från människor och varmblodiga djur genom
förmedling av vatten. Det finns tiotals intestinala sjukdomsalstrare som möjligen
sprider sig genom förmedling av vatten. Då det inte är möjligt eller förnuftigt att
leta efter alla möjliga sjukdomsalstrare i hushållsvatten är kontrollen av att de
mikrobiologiska kvalitetskraven uppfylls baserad på analyser för indikatorbakterier som indikerar intestinal kontaminering. Förekomst av indikatorbakterier i
vattnet är en indikation på intestinal kontaminering och då finns det risk för att
det förekommer intestinala sjukdomsalstrare. Om det finns Escherichia coli eller
enterokocker i proverna ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med anläggningen som levererar hushållsvattnet utreda orsaken till förekomsten av bakterierna och vidta omedelbara åtgärder för att förhindra sanitära
olägenheter.
I tabell 1 i bilaga I till hushållsvattenförordningen har angetts mikrobiologiska
kvalitetskrav på hushållsvattnet. Hushållsvattnet får inte innehålla Escherichia
coli-bakterier (E. coli-bakterier) eller enterokocker i ett prov på 100 ml. Kvantifieringsmetoderna för E. coli och enterokocker har behandlats i tillämpningsanvisningens del III.
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Eftersom vatten inte är en naturlig tillväxtmiljö för intestinala sjukdomsalstrande
mikrober eller för indikatorbakterier börjar mikroberna dö när de hamnar i vattnet. I en vattenmiljö kan de intestinala indikatorbakterier som tillämpas som kvalitetskrav dö snabbare än sjukdomsalstrande mikrober. Indikatorbakterierna dör
också lättare genom klordesinficering än många sjukdomsalstrande mikrober.
Därför har Norovirus och kampylobakterier har orsakat flest vattenburna epidemier i Finland. Kokuppmaningar ska tillräckligt länge hållas i kraft tills man med
ytterligare prov kan fastställa att hushållsvattnet är av trygg kvalitet och uppfyller
kraven som ställs på det.
För att det ska uppstå en epidemi räcker det med en kortvarig störning i vattenkvaliteten och det är osannolikt att den inträffar just då provtagningen genomförs. Inte ens en rätt tidsatt provtagning garanterar att föroreningar upptäcks,
därför att indikatorbakterierna kan ha dött före sjukdomsalstrarna. Epidemierna
upptäcks oftast genom sjukdomsfall. För identifiering av eventuella störningssituationer intar en effektiv egenkontroll hos anläggningen en nyckelposition för
att kvalitetsförändringar i hushållsvattnet ska upptäckas snabbt. När man säkrar
vattnets mikrobiologiska kvalitet är det skäl att fästa tillräcklig uppmärksamhet
vid identifiering och minimering av de mikrobiologiska riskerna i hela vattendistributionskedjan (tillrinningsområdet för råvatten, råvattnet, vattenbehandlingen,
lagring, vattendistributionsnät jämte konstruktioner och anordningar, fastigheternas vattenanordningar). Detta lyckas genom att integrera riskkontroll enligt
WSP-principen och uppföljningen av funktionaliteten av kontrollåtgärder i anläggningens dagliga verksamhet.
Varje anläggning som levererar hushållsvatten ska ha beredskap för desinficering inom sex timmar efter att anläggningen utifrån egenkontrollen, den regelbundna kontrollen av hushållsvattnet eller utifrån andra faktorer får vetskap om
misstankar om mikrobiologisk kontaminering av råvattnet eller av hushållsvattnet som anläggningen levererar (se avsnitt 14).
5.1.2.

Kemiska kvalitetskrav

Bilaga I till hushållsvattenförordningen:
Tabell 2. Kemiska kvalitetskrav
Parameter

Maximivärde och enhet
Parametrar som huvudsakligen härrör från råvattnet
Arsenik
Bensen

Anmärkningar
(A)

10 μg/l
1,0 μg/l
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Parameter

Maximivärde och enhet
1,0 mg/l
3,0 μg/l
1,0 μg/l
1,5 mg/l
50 mg/l
10 μg/l
50 μg/l
10 μg/l
0,10 μg/l
0,50 μg/l
30 µg/l

Bor
1,2-dikloretan
Kvicksilver
Fluorid
Nitrat (NO3-)
Selen
Cyanid
Tetrakloreten och trikloreten, totalt
Pesticider
Pesticider, totalt
Uran
Biprodukter vid desinficering
Bromat
10 μg/l
Trihalometaner, totalt
100 μg/l
Parametrar som huvudsakligen härrör från vattenbehandlingskemikalier
och ledningsnätmaterial
pH
9,5
Akrylamid
0,10 μg/l
Epiklorhydrin
0,10 μg/l
Vinylklorid
0,50 μg/l
Polycykliska aromatiska kolväten, totalt
0,10 μg/l
Bens(a)pyren
0,010 μg/l
Parametrar som avsevärt kan påverkas av vattenanordningar i fastigheter
Antimon
5,0 μg/l
Kadmium
5,0 μg/l
Krom
50 μg/l
Koppar
2,0 mg/l
Bly
10 μg/l
Nickel
20 μg/l
Nitrit (NO2 )
0,50 mg/l

Anmärkningar

(1)

(2 och 3)
(2 och 4)
(B)
(5)
(5 och 6)
(B och 7)
(C eller D)
(C eller D)
(C eller D)
(D och 8)
(D)
(D)

(1)

Anmärkningar som gäller provtagningen
A) Provet kan i stället för vid den punkt där kraven ska vara uppfyllda tas för
undersökning av råvatten, av utgående vatten från vattenberedningsanläggningen eller från vattendistributionsnätet.
B) Provet kan i stället för vid den punkt där kraven ska vara uppfyllda tas för
undersökning av utgående vatten från vattenberedningsanläggningen eller från
vattendistributionsnätet.
C) Parameterns koncentration i vatten bestäms genom beräkning. Koncentrationen beräknas enligt produktspecifikation om maximal migration från
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motsvarande polymer i kontakt med vattnet. Ifall parametern mäts från vatten,
är Världshälsoorganisationens hälsobaserade gränsvärde maximikoncentration,
som för akrylamid är 0,50 µg/l, för epiklorhydrin 0,40 µg/l och för vinylklorid 0,30
µg/l.
D) Prov ska undersökas för punkt där kraven ska vara uppfyllda.
Övriga anmärkningar
1) Den högsta tillåtna halten av nitrit i vatten från ett vattenverk är 0,10 mg/l. Nitrathalten/50 + nitrithalten/3 får inte överstiga värdet 1.
2) Avser organiska föreningar som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, organiska slembekämpningsmedel och
andra likartade produkter samt föreningarnas metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter.
3) Gränsvärdet för aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid är 0,030 μg/l.
4) Med parametern avses den sammanlagda summan av alla enskilda pesticider som upptäckts vid uppföljningen och vars koncentration har uttryckts kvantitativt.
5) I den mån det är möjligt utan att äventyra desinfektionens effektivitet ska ett
lägre värde eftersträvas.
6) De föreningar som avses är kloroform, bromoform, dibromklormetan och
bromdiklor-metan.
7) Kvalitetsmålet för pH regleras i tabell 4 i denna bilaga.
8) De föreningar som avses är benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten,
benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren.
De kemiska kvalitetskrav som föreskrivs för hushållsvatten anges i tabell 2 i bilaga I till hushållsvattenförordningen. Vid härledningen av de kemiska maximivärdena har man tillämpat säkerhetskoefficienter med syftet att säkerställa att
inte ens en användning av hushållsvattnet utöver genomsnittet vållar sanitära
olägenheter. En lindrig kortvarig överskridning av maximala värdet orsakar inte
några omedelbara sanitära olägenheter. Man ska ändå utan dröjsmål vidta åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet. Maximivärdena för pesticider har
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fastställts på en generisk grund för att skydda mot pesticider på en allmän nivå.
Det får inte heller finnas för hälsan skadliga koncentrationer av andra skadliga
ämnen än de i förordningen nämnda parametrarna. Om man hittar sådana ämnen ska man fall för fall utreda hur skadliga de är för hälsan och vattnets användbarhet. Förekomsten av olika ämnen i hushållsvattnet och grunderna för
maximivärdena behandlas i tillämpningsanvisningens del III.
Avvikelser från de kemiska kvalitetskraven ska kontrolleras med nya prover,
som ska tas omedelbart när en avvikelse upptäcks. Då ska man kontrollera att
koncentrationen större än maximivärdet inte härrör från t.ex. kontaminering som
inträffat vid provtagningen, eller från analysfel. Om resultatet av det nya provet
fyller kvalitetskraven man anse att kvaliteten på hushållsvattnet är godtagbar
och då kan det ursprungliga resultatet i rapporten om regelbunden kontroll ersättas med resultatet av det nya provet (se Tabell 2).
I hushållsvattenförordningen har kvalitetskrav föreskrivits för de allmännaste parametrar som påverkar hälsan, deras maximivärden är bindande. Vid tolkning
av koncentrationen av en parameter tas mättoleransen inte i beaktande. Till exempel för kvicksilver är kvalitetskravet 1,0 µg/l. En halt på 1,1 µg/l uppfyller då
inte kvalitetskravet på kvicksilverhalten även om mättoleransen vore 30 %. I del
III av tillämpningsanvisningen anges grunderna för maximivärdena av hälsobaserade kvalitetskrav.
Förpliktelsen utifrån hushållsvattenförordningen avseende regelbunden kontroll
riktas dock på punkten där vattnet tas ur användarens vattenkran. Denna kallas
punkt där kraven skall vara uppfyllda. I tabell 2 i bilaga I till hushållsvattenförordningen har anmärkningarna markerats med bokstäverna (A, B, C eller D), med
avseende på var en parameter kan undersökas. För de parametrar (A) som huvudsakligen härrör från råvattnet kan man analysera prover av råvattnet, det utgående vattnet från vattenbehandlingsanläggningen eller från vattendistributionsnät. T.ex. i fråga om pesticider kan det vara möjligt att utnyttja miljöförvaltningens kontrollresultat. För biprodukter från desinficering och för pH-värdet kan
man också analysera det utgående vattnet från vattenbehandlingsanläggningen
eller i vattendistributionsnätet (B), i stället för vid användarnas kranar. Bromat
och trihalometaner är parametrar som reflekterar biprodukter från desinficering.
De parametrar vars halt kan bedömas kalkylmässigt har markerats med C. D
markerar att hushållsvattenprovet har tagits ur användarens vattenkran.
5.1.2.1 Pesticider
Bilaga I till hushållsvattenförordningen
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Tabell 2. Övriga anmärkningar
2) Avser organiska föreningar som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, organiska slembekämpningsmedel och
andra likartade produkter samt föreningarnas metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter.
3) Gränsvärdet för aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid är 0,030 μg/l.
4) Med parametern avses den sammanlagda summan av alla enskilda pesticider som upptäckts vid uppföljningen och vars koncentration har uttryckts kvantitativt.
Pesticiderna är en omfattande grupp av ämnen med mycket varierande sanitära
biverkningar. Pesticiderna vilka man ska undersöka bestäms på basis av riskbedömning. Provet kan i stället för vid den punkt (användarens kran) där kraven
ska vara uppfyllda tas för undersökning av råvatten, av utgående vatten från
vattenberedningsanläggningen eller från vattendistributionsnätet. Beträffande
resultaten kan man utnyttja bl.a. miljöförvaltningens kontrollresultat. Myndighetstillsynen ska åtminstone undersöka för de pesticider som sannolikt finns i
vattnet i det vattendistributionsområde som är föremål för tillsynen.
Även nedbrytningsprodukterna från pesticider kan vara sanitärt olägliga. Det
ska analyseras för pesticider om sådana har använts i området där grundvattnet
bildas eller i tillrinningsområden för ytvattendrag.
Det rekommenderas att vattnet från alla nya vattentäkter analyseras omfattande
för pesticider. Hushållsvatten som levereras av anläggningar som använder ytvatten som råvatten ska principiellt alltid analyseras för pesticider, om det inte
är helt säkert att det inte har använts några som helst pesticider i det aktuella
tillrinningsområdet (se avsnitt 12.8.). Vid utredningar har bl.a. odlingar, plantskolor, bangårdar, väg- och järnvägsrenar, golfbanor och begravningsplatser funnits vara riskfyllda.
Maximivärdet av den totala mängden pesticider och deras metaboliska, nedbrytnings- och reaktionsprodukter är 0,50 µg/l. Maximivärdet av en enskild pesticid är 0,10 µg/l med undantag för aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid, vilka har maximivärdet 0,030 µg/l. Laboratoriet kan rapportera de
pesticider som anges i Tabell 3 till Vati (Kontrolluppgifter), vilket påskyndar rapporteringen.
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Tabell 3. Pesticider och deras CAS-nummer. Pesticiderna för vilka hushållsvatten ska undersökas, bestäms på basis av riskbedömning. Man behöver inte
nödvändigtvis undersöka för alla ämnen i tabellen, men det kan ändå vara nödvändigt att också analysera för andra ämnen, om sådana har använts grundvattenbildningsområdet eller i tillrinningsområdet för ytvatten.
CAS nummer

1

Bekämpningsmedel eller dess sönderfallsprodukt
Aklonifen

2

(Aminometyl)fosfonsyra (AMPA)

1066-51-9

3

Atrazin (ATZN)

1912-24-9

4

Azoxistrobin

131860-33-8

5

Bentazon (BTS)

25057-89-0

6

Bromacil (BRS)

314-40-9

7

Bronopol

52-51-7

8

Desetylatrazin (DEA)

6190-65-4

9

Desetyldesisopropylatrazin (DEDIA)

3397-62-4

10

Desisopropylatrazin (DIA)

30125-63-4

11

Dietyltoluamid (DEET)

134-62-3

12

Dicamba

1918-00-9

13

Diklobenil

1194-65-6

14

2,6-diklorbenzamid (BAM)

2008-58-4

15

2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D)

94-75-7

16

2,4-dinitrofenol

120-83-2

17

Diklorprop

120-36-5

18

Dimetoat

60-51-5

19

Diuron (DIU)

330-54-1

20

α-endosulfan

959-98-8

21

β-endosulfan

33213-65-9

22

Endosulfansulfat

1031-07-8

23

Endrin

72-20-8

24

Etofumesat

26225-79-6

25

Etylentiourea

96-45-7

26

Glyfosat

1071-83-6

27

Hexaklorbensen

118-74-1

28

Hexazinon

51235-04-2

29

Imidacloprid

138261-41-3

30

Isoproturon (IPT)

34123-59-6

31

2(4-klorfenoxy)propionsyra (2,4,-DP)

3307-39-9

32

4-klor-2-metylfenol (4-klor-o-kresol)

1570-64-5

33

4-klor-3-metylfenol (4-klor-o-kresol)

59-50-7

34

Klopyralid

1702-17-6

35

Kloridazon

1698-60-8

74070-46-5
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CAS nummer

36

Bekämpningsmedel eller dess sönderfallsprodukt
Lenacil

37

Lindan, gamma-HCH

58-89-9

38

Mekoprop (MCPP eller MEP)

39

Metalaxyl

93-65-2 eller
7085-19-0
57837-19-1

40

Metamitron

41394-05-2

41

Metamitron-desamino

36993-94-9

42

Metazaklor

67129-08-2

43

Metolaklor (MTKS)

87392-12-9

44

Metribuzin

21087-64-9

45

Metribuzin-desamino

35045-02-4

46

Metsulfuronmetyl

74223-64-6

47

Metylklorfenoxiättiksyra (MCPA)

94-74-6

48

Penkonazol

66246-88-6

49

Pentaklorbensen

608-93-5

50

Pikloram

1918-02-1

51

Piperonylbutoxid

51-03-6

52

Propazin

139-40-2

53

Propoxikarbazon

145026-81-9

54

Simazin (SMZ)

122-34-9

55

Terbutryn

886-50-0

56

Terbutylazin (TBAZ)

5915-41-3

57

Terbutylazin-desetyl

30125-63-4

58

Triasulfuron (Tritosulfuron)

142469-14-5

59

Tribenuronmetyl

101200-48-0

60

Trifluralin

1582-09-8

61

Triflusulfuron-metyl

126535-15-7

62

Triclosan

3380-34-5

63

Tritosulfuron

142469-14-5

2164-08-1

5.1.2.2. Bromat och trihalometaner
Bilaga I till hushållsvattenförordningen
Tabell 2. Övriga anmärkningar
5) I den mån det är möjligt utan att äventyra desinfektionens effektivitet ska ett
lägre värde eftersträvas.
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6) De föreningar som avses är kloroform, bromoform, dibromklormetan och
bromdiklormetan.
I hushållsvattenförordningen har det föreskrivits maximivärden för vissa biprodukter från desinficering, för bromat (10 µg/l) och den totala koncentrationen trihalometaner (100 µg/l). Hushållsvattenförordningen kräver att man ska eftersträva lägre värden än maximivärdet, i den mån det är möjligt utan att äventyra
desinfektionens effektivitet. Bromat kan uppstå som biprodukt vid ozonering eller klorering, under förutsättningen att det finns bromid i vattnet. Vid UV-desinficering uppstår inte bromat. Trihalometaner (kloroform, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan) är biprodukter från klorering och mängden av
dem ökar om det finns mycket organiska ämnen i vattnet som kloreras.
5.1.2.3. Akrylamid, Epiklorhydrin och Vinylklorid
Bilaga I till hushållsvattenförordningen
Tabell 2. Anmärkningar rörande provtagningar
C) Parameterns koncentration i vatten bestäms genom beräkning. Koncentrationen beräknas enligt produktspecifikation om maximal migration från motsvarande polymer i kontakt med vattnet. Om parametern mäts i vattnet, tas WHO:s
hälsobaserade gränsvärde som maximal koncentration. För akrylamid är den
0,50 µg/l, epiklorhydrin 0,40 µg/l och vinylklorid 0,30 µg/l.
Kvalitetskraven på hushållsvatten har maximivärden för monomera föreningar,
som används i olika polymerer (hjälpkoagulanter, plaster, ytbeläggningar), som
tillsätts i eller är i beröring med vatten. Koncentrationen beräknas för den
mängd som utifrån produktspecifikationen mest lossnar från eller upplöses ur
ett polymer och den beräknade koncentrationen jämförs med kvalitetskravet.
Akrylamid används närmast i vissa hjälpämnen (polymerer) för flockning och
dess koncentration kan regleras på basis av polymerdoser.
Den primära metoden är att halten utreds genom beräkningar. Om parametern
utöver detta även mäts vattnet, är maximihalten för akrylamid 0,50 µg/l, epiklorhydrin 0,40 µg/l och för vinylklorid 0,30 µg/l. Då ska man analysera för akrylamid, epiklorhydrin och vinylklorid i ett prov som tas ur användarens kran, dvs. i
punkten där kraven uppfylls.
5.1.2.4. Polycykliska aromatiska kolväten
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Bilaga I till hushållsvattenförordningen
Tabell 2. Övriga anmärkningar
8) De föreningar som avses är benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten,
benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren.
Polycykliska aromatiska kolväten, PAH-föreningar utgörs av en stor grupp aromatiska föreningar. Med maximala värdet för kvalitetskravet i hushållsvattenförordningen avses den sammanlagda halten av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren.
5.1.2.5. Nitrit samt summan av nitrat och nitrit i det utgående vattnet
Bilaga I till hushållsvattenförordningen
Tabell 2. Övriga anmärkningar
1) Den högsta tillåtna halten av nitrit i vatten från ett vattenverk är 0,10 mg/l. Nitrathalten/50 + nitrithalten/3 får inte överstiga värdet 1.
Enligt anmärkning 1 i tabell 2 i bilaga I till hushållsvattenförordningen är den
högsta tillåtna koncentrationen av nitrit i vatten från ett vattenverk 0,10 mg/l. Vid
utvidgad kontroll ska man alltså undersöka för nitrit i såväl det utgående vattnet
som i punkten där kraven skall vara uppfyllda, dvs. i användarens kran. För nitrithalten i det utgående vattnet kan man utnyttja resultaten från egenkontrollen,
om analyserna har utförts vid ett av Livsmedelsverket godkänt laboratorium
med en ackrediterad metod och provet har tagits genom försorg av en kompetent provtagare i enlighet med bilaga II till hushållsvattenförordningen. Praxis
ska avtalas i programmet för kontrollundersökningar.
Nitrathalten/50 + nitrithalten/3 får inte vara högre än 1. Vid summaberäkning
ska nitrithalten kvantifieras i prover ur en användares kran, och nitrathalten kan
undersökas i prover som tas av råvattnet, det utgående vattnet, nätverket eller
användares kranar.
5.1.3.

Kraven på den radioaktiva kvaliteten

Bilaga I till hushållsvattenförordningen:
Tabell 3. Kraven på den radioaktiva kvaliteten
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Parameter

Maximivärde och enhet

Anmärkningar

Radon

1 000 Bq/l

(1 och 2)

Tritium

100 Bq/l

(3)

Indikativ dos

0,10 mSv/år

(4)

Anmärkningar
1) Kvalitetsmålet för radon är 300 Bq/l. Nödvändigheten av korrigerande åtgärder ska övervägas på basis av en riskbedömning, om kvalitetsmålen inte uppfylls. Korrigerande åtgärder ska alltid vidtas om kvalitetskravet inte uppfylls.
2) Om den aktiva koncentrationen av radon vid den punkt där kraven ska vara
uppfyllda är större än 100 Bq/l, ska koncentrationen undersökas i råvatten eller
vatten som utgår från vattenberedningsanläggningen.
3) Om kvalitetskravet för tritium inte uppfylls, ska i vattnet mätas även andra artificiella radionuklider. Strålsäkerhetscentralen bestämmer vilka nuklider som
ska mätas.
4) Med indikativ dos avses den från hushållsvatten intecknade effektiva dosen
för det årliga intaget till följd av alla radionuklider vilkas förekomst i hushållsvattnet har upptäckts, av naturligt och artificiellt ursprung, med undantag för tritium,
kalium-40, radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon.
Det har fastställts kvalitetskrav för radon, tritium och indikativ dos och vid utvidgad kontroll ska parametrarna undersöks enligt tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen, om det inte finns grunder genom hushållsvattenförordningen att eliminera eller reducera parametern ur tillsynen. Om kvalitetskravet
för radioaktivitet inte uppfylls, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
utan dröjsmål meddela Strålsäkerhetscentralen (STUK) (radonvalvonta@stuk.fi)
om detta. På basen av strålsäkerhetslagens 15 § övervakar hälsoskyddsmyndigheten att hushållsvattnets referensvärden för radioaktiva ämnen följs enligt
§154 och att en anläggning som levererar hushållsvatten följer 146 § 1 momentet om utredning till STUK när det gäller hushållsvatten. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ger vid behov förelägganden på basen av § 20 och 51 i
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HsL. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska vid behov uppdatera programmet för kontrollundersökningar.
De regionala livsmedels- och miljölaboratorierna samt STUK kvantifierar radon.
Dessa instanser ger information om provtagningar och redskap för provtagningar. Förutom STUK finns det för tillfället inga andra ackrediterade laboratorier i Finland som för bedömning av indikativ dos kan fastställa alfaaktivitet och
aktiva koncentrationer i enskilda radioaktiva ämnen. I tillämpningsanvisningens
del III stycke 4.7.1 finns det exempel på beräkning av indikativ dos. Anvisningar
för tagande av vattenprov, sändning av dem till STUK samt ett följebrev för radioaktivitetsmätningar av dricksvatten finns på STUK:s webbplats.
I stycke 25.6 berättas det om sändande av mätresultat från mätningar av radioaktivitet i hushållsvatten.
5.1.3.1

Radon

Kvalitetskravet på aktivitetskoncentrationen av radon är 1 000 Bq/l. Korrigerande åtgärder är av strålsäkerhetsskäl alltid nödvändiga utan ytterligare bedömningar oavsett hur vattnet används, om aktivitetskoncentrationen av radon
är högre än 1 000 Bq/l. Kvalitetsmålet för radon är 300 Bq/l. (hushållsvattenförordningen, bilaga I, anmärkning till tabell 3). Det rekommenderas att analyser
för radon görs i prover av det utgående vattnet emedan halveringstiden för radon är bara cirka 4 dagar. Om den aktiva koncentrationen av radon vid den
punkt där kraven ska vara uppfyllda är större än 100 Bq/l, ska koncentrationen
undersökas i råvatten eller vatten som utgår från vattenberedningsanläggningen. (hushållsvattenförordningen, bilaga I, anmärkning till tabell 3). I särskilda krav på provtagningen framhålles att prov helst bör tas av det utgående
vattnet från vattenbehandlingsanläggningen till nätet:
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
1.2 Särskilda krav på provtagningen
Den aktiva koncentrationen av radon ska helst fastställas i det utgående vattnet
från vattenbehandlingsanläggningen, eftersom man utifrån prover som tas i den
avlägsnaste ändan av vattendistributionsnätet inte nödvändigtvis får en rätt bild
av den aktiva koncentrationen i början av distributionsnätet.
5.1.3.2. Tritium
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Bilaga I till hushållsvattenförordningen
Tabell 3
Anmärkningar
3) Om kvalitetskravet för tritium inte uppfylls, ska i vattnet mätas även andra artificiella radionuklider. Strålsäkerhetscentralen bestämmer vilka nuklider som
ska mätas.
Man behöver inte mäta för tritium, om inom vattenområdet inte finns någon tritiumkälla som orsakats av människors verksamhet och det på basis av Strålsäkerhetscentralens utredningar kan visas att gränsvärdet inte överskrids. Strålsäkerhetscentralen övervakar den aktiva koncentrationen av tritium i hushållsvatten genom det riksomfattande programmet för övervakning av strålmiljön, STUK
anvisar om det finns skäl att börja analysera för tritium vid myndighetstillsynen.
STUK ger instruktioner om varifrån man ska söka prover och för vilka nukleider
man ska undersöka, om kvalitetskravet för tritium inte uppfylls.
5.1.3.3. Indikativ dos
Bilaga I till hushållsvattenförordningen
Tabell 3
Anmärkningar
4) Med indikativ dos avses den från hushållsvatten intecknade effektiva dosen
för det årliga intaget till följd av alla radionuklider vilkas förekomst i hushållsvattnet har upptäckts, av naturligt och artificiellt ursprung, med undantag för tritium,
kalium-40, radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon.
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
6. Slopande av parameter i myndighetsövervakningen
b) behöver nivån på den indikativa dosen inte fastställas
– om det vatten som bereds som hushållsvatten härstammar enbart från ytvattenförekomst,
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– om det i fråga om radionuklider av naturligt ursprung, på basis av Strålsäkerhetscentralens utredningar, kan visas att gränsvärdet 0,10 mSv/år inte kan
överskridas,
I vattendistributionsområden behöver man inte analysera för indikativ dos om
vattnet som bereds till hushållsvatten härrör uteslutande från en ytvattenförekomst. På basis av Strålsäkerhetscentralens utredningar kan man för närvarande visa att maximivärdet 0,10 mSv/år inte överskrids för naturliga radionuklider i hushållsvatten som uteslutande tillverkats av ytvatten. Det ska analyseras
för indikativ dos i alla övriga vattendistributionsområden (t.ex. grundvatten, artificiellt grundvatten, strandinfiltrering), om detta inte gjorts på 2010-talet. Prover
för analys av indikativ dos kan tas utöver ur användares kranar även annanstans i distributionsnätet. Efter hand som forskningsdata ökar kan STUK framöver fastställa geografiska områden där man kan frångå analyser för indikativ
dos.
Det lönar sig att i främsta hand bedöma nivån på indikativ dos utifrån den totala
koncentrationen av alfaaktivitet och den aktiva koncentrationen av radon, på följande sätt:
Bilaga III till hushållsvattenförordningen
3. Radioaktivitetsanalyser
Nivån på den indikativa dosen fastställs på grundval av den totala alfaaktivitetskoncentrationen och de aktiva koncentrationerna av enskilda radionuklider. Om
den totala alfaaktivitetskoncentrationen understiger 0,1 Bq/l, och den aktiva
koncentrationen av radon inte överstiger 300 Bq/l, är det troligt att den indikativa
dosen inte överstiger nivån 0,1 mSv/år.
Maximivärdet av den indikativa dosen är 0,10 mSv/år, dvs. millisievert om året.
Om den totala alfaaktivitetskoncentrationen understiger 0,1 Bq/l, och den aktiva
koncentrationen av radon inte överstiger 300 Bq/l, är det troligt att den indikativa
dosen inte överstiger nivån 0,1 mSv/år. Då behöver man inte kvantifiera de aktiva halterna av enskilda radioaktiva ämnen.
Om den aktiva koncentrationen av radon överstiger 300 Bq/l och den totala alfaaktivitetskoncentrationen är mindre än 0,1 Bq/l, är en minskning av den aktiva
koncentrationen av radon en tillräcklig korrigerande åtgärd för att säkerställa att
den indikativa dosen inte överstiger nivån 0,1 mSv/år.
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Om den totala alfaaktivitetskoncentrationen är större än 0,1 Bq/l, ska aktivitetskoncentrationen av enskilda radioaktiva ämnen analyseras på följande sätt:
Bilaga III till hushållsvattenförordningen
3. Radioaktivitetsanalyser
Om den totala koncentrationen av alfaaktivitet är högre än 0,1 Bq/l ska de aktiva halterna av enskilda radioaktiva ämnen kvantifieras för bestämning av den
indikativa dosen. Kvantifieringen kan utgå från tolkning av alfaspektra eller analys av enskilda radionuklider. I vattenprover bestäms de alfaaktiva ämnena radium-226, uran-234, uran-238 och polonium-210 respektive betaaktiva radium228 och bly-210.
STUK bedömer på basis av spektrum vilka radioaktiva ämnen ska mätas i vattnet. I störningssituationer kan det krävas att man också ska kvantifiera för andra
radioaktiva ämnen.
5.1.3.4. Minskning av analysfrekvens
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
5. Minskning av myndighetsövervakningens analysfrekvens
Analysfrekvensen för radioaktivitet i hushållsvatten kan inte minskas om man
har börjat behandla vattnet för att minska aktivitetskoncentrationen av radioaktiva ämnen i det.
Analysfrekvensen för alla andra parametrar kan minskas på basis av riskbedömningens resultat, om
a) undersökningsplatsen bestäms enligt parameterns ursprung så att värdet på
parametern inte försvagas i vattendistributionskedjan efter provtagningsplatsen,
b) analysfrekvensen bestäms genom beaktande av variationen av parameterns
koncentration och den långsiktiga trenden,
c) undersökningsresultat som representerar hela vattendistributionsområdet
med minst tre års regelbundna intervall är under 60 procent av parameterns
gränsvärde, och
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d) det genom riskbedömning kan visas att ingen förutsebar faktor rimligtvis kan
förväntas försämra hushållsvattnets kvalitet.
Om vattnet behandlas för att minska de aktiva koncentrationerna av radioaktiva
ämnen, kan analysfrekvensen inte sänkas under minimum analysfrekvensen i
tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen.
Analysfrekvensen för radon och indikativ dos kan sänkas, om aktivitetskoncentrationen av radon är under 180 Bq/l (kvalitetsmål 300 Bq/l) och den indikativa
dosen under 0,06 mSv/år under minst tre år vid regelbundna analyser. Resultaten behöver inte vara årliga. Alla mätningar gjorda från och med 2010 räknas
som resultat som anses vid punkt C.
Vid utvidgad kontroll undersöks radon och indikativ dos, och av dessa ska det
finnas minst tre resultat. Dessa resultat ska representera olika årstider och vara
från olika år.
Analysfrekvensen kan inte sänkas utan undersökningar och utredningar, om
nya grundvattentäkter har tagits i användning.
5.1.3.5. Slopande av parameter
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
6. Slopande av parameter i myndighetsövervakningen
I radioaktivitetsundersökningar
a) behöver tritium inte mätas, om det inom vattenområdet inte finns någon tritiumkälla som orsakats av människors verksamhet och det på basis av Strålsäkerhetscentralens utredningar kan visas att gränsvärdet inte överskrids. Strålsäkerhetscentralen övervakar den aktiva koncentrationen av tritium i hushållsvatten genom det riksomfattande programmet för övervakning av strålmiljön,
b) behöver nivån på den indikativa dosen inte fastställas
- om det vatten som bereds som hushållsvatten härstammar enbart från ytvattenförekomst,
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- om det i fråga om radionuklider av naturligt ursprung, på basis av Strålsäkerhetscentralens utredningar, kan visas att gränsvärdet 0,10 mSv/år inte kan
överskridas,
- om det på basis av de undersökningar som anges i avsnitt 3.1 i bilaga III kan
antas att en indikativ dos inte överstiger gränsvärdet 0,10 mSv/år och det enligt
kännedom inte i vattnet förekommer sådana radionuklider på grund av vilka den
indikativa dosen sannolikt överstiger gränsvärdet,
c) behöver den aktiva koncentrationen av radon inte mätas om det vatten som
bereds som hushållsvatten härstammar enbart från ytvattenförekomst.
Man behöver inte analysera för radon och indikativ dos om hushållsvattnet i sin
helhet beretts av ytvatten. Vid den utvidgade kontrollen behöver hushållsvattnet
inte analyseras för tritium emedan STUK kontrollerar den aktiva halten av tritium genom det nationella programmet för övervakning av radioaktivitet i miljön.
STUK anvisar om det finns skäl att börja analysera för tritium vid myndighetstillsynen.
För att kunna slopa undersökning av indikativ dos får den vara högst 0,03 mSv
om året, och det enligt kännedom inte förekommer i vattnet sådana radionuklider där indikativa dosen sannolikt överstiger gränsvärdet. För indikativ dos ska
det finnas minst tre resultat från utvidgad kontroll från och med 2010, för att
undersökning av indikativ dos ska kunna slopas från myndighetstillsynen.
Dessa resultaten behöver inte vara årliga. Om nya grundvattentäkter tas i bruk,
ska den indikativa dosen undersökas.
5.1.4.

Kvalitetskraven på hushållsvatten som förpackas

Värden som avviker från gränsvärdena för annat hushållsvatten
Tabell 5. Mikrobiologiska kvalitetskrav
Parameter
Escherichia coli
Enterokocker
Pseudomonas aeruginosa
Antalet kolonier vid 22 °C
Antalet kolonier vid 37 °C

Maximivärde och enhet
0 CFU/250 ml
0 CFU/250 ml
0 CFU/250 ml
100 CFU/ml
20 CFU/ml
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I tabell 5 i bilaga I till hushållsvattenförordningen anges de kvalitetskrav, för hushållsvatten som levereras i flaskor eller behållare, som avviker från kraven som
är föreskriven för annat hushållsvatten. E. coli, enterokocker och Pseudomonas
aeruginosa ska kvantifieras i provvolymer på 250 ml. Antalet kolonier beräknas
på så sätt att kolonierna odlas vid två olika odlingstemperaturer. Grunderna för
maximivärdena har behandlats noggrannare i tillämpningsanvisningens del III.
På grund av en ändring i HsL från början av 2017 är de anläggningar som förpackar hushållsvatten inte längre sådana som levererar hushållsvatten, utan
livsmedelslokaler. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska i enlighet med
en provtagningsplan kontrollera kvaliteten på vatten som förpackas eller läggs i
reservoarer, emedan vattnet ska uppfylla kvalitetskraven på hushållsvatten när
det förpackas. Om vattnet som ska förpackas köps från vattendistributionsområdet för en anläggning som levererar hushållsvatten, kan anläggningen som förpackar utnyttja resultaten från kontrollundersökningsprogrammet vid anläggning
som levererar hushållsvatten, i enlighet med anmärkningarna om provtagningar
i tabellerna i bilaga I till hushållsvattenförordningen.
Vid myndighetstillsyn fastställs minimum analysfrekvensen enligt tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen. Analysfrekvensen och antalet parametrar
kan ändras med stöd av avsnitt 5 eller 6 i bilaga II, och en minskning av analysfrekvensen kräver en grundlig riskbedömning av hela vattenproduktionskedjan. I
egenkontrollplanen enligt livsmedelslagen ska man ta hänsyn till riskerna i hela
vattenproduktionskedjan, i allt från vattenbildningsområdet till vattenbehandlingen och förpackandet. Förpackat vatten övervakas enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning 166/2010 och Livsmedelsverket har utfärdat en anvisning om tillsynen över förpackat vatten. Enligt 10 § i den ska förpackat hushållsvatten vid förpackningstillfället och under saluföringen uppfylla de i hushållsvattenförordningen föreskrivna kemiska och mikrobiologiska kvalitetskraven på vattnet.

5.2. Kvalitetsmål
4 § Kvalitetskrav på och kvalitetsmål för hushållsvatten 2 moment
Hushållsvatten ska också i övrigt vara lämpat för sitt användningsändamål. Det
får inte framkalla skadlig korrosion eller skadliga fällningar i vattendistributionsnätet, fastighetens vattenanordningar eller i apparater som förbrukar hushållsvatten. Bestämmelser om de kvalitetsmål för hushållsvatten som grundar sig på
användbarhet finns i tabellerna 4 och 6 i bilaga I. Bestämmelser om kvalitetskraven på och kvalitetsmålen för radioaktivitet finns i tabell 3 i bilaga I.
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Utöver de sanitära kvalitetskraven har det även föreskrivits kvalitetsmål som
grundar sig på användbarhet och dessa framgår av tabell 4 bilaga I och för radon i anmärkning 1 till tabell 3 (300 Bq/l). I tabell 6 anges de kvalitetsmål för
hushållsvatten som levereras i flaskor eller behållare som avviker från målen
som föreskriv för annat hushållsvatten. Man ska också kontrollera att kvalitetsmålen följs såsom förordningen förutsätter. Grunderna för förekomsten, effekterna och maximivärdena av kvalitetsmålsparametrarna behandlas närmare i
tillämpningsanvisningens del III.
Kvalitetsmålen är målinriktade maximala värden och de har inte föreskrivits utifrån hälsomässiga grunder. Med värdet av en kvalitetsmålsparameter avses en
målnivå och man ska sträva efter ett värde eller en halt som är lägre än den för
att hushållsvattnet ska uppfylla kravet som föreskrivs i HsL 17 § och även annars än i fråga av den sanitära kvaliteten vara lämpligt för användningssyftet.
I hushållsvattenförordningens bilaga I, i tabell 4, för de parametrar för vilka värdet är angetts i halt, med kvalitetsmålet anses det största godtagbara koncentrationen eller numeriska värdet. För pH av hushållsvatten ges ett variationsintervall att sträva efter. Hushållsvatten kan medföra sanitär olägenhet, om pH är
högre än kvalitetskravet 9,5. Då ska man omedelbart utfärda användningsförbud för hushållsvattnet.
Om det finns avvikelser i kvalitetsmålen ska man utreda om det finns ämnen eller sjukdomsalstrare i hushållsvattnet och om det är lämpligt att användas som
hushållsvatten. Man ska dessutom utreda orsakerna till avvikelsen genom att ta
ytterliga prov och vid behov inleda korrigerande åtgärder. Vid rapportering om
regelbundna kontroller kan de resultat som inte fyller kvalitetsmålen dock inte
ersättas med resultat från nya prover (se Tabell 2 i tillämpningsanvisningen).
Enligt 4 § i hushållsvattenförordningen ska hushållsvattnet vara lämpligt för sitt
användningsändamål. Hushållsvatten får inte framkalla skadlig korrosion eller
skadliga fällningar i vattendistributionsnätet, fastighetens vattenanordningar eller i apparater som förbrukar hushållsvatten. Hushållsvatten får inte heller i
skadlig utsträckning missfärga vattenarmaturer. Om man vid anläggningens
egenkontroll upptäckter lindriga förändringar i kvalitetsmålen (t.ex. pH–värdet
avviker från den normala nivån), ska anläggningen som levererar hushållsvatten utreda orsaken till förändringen och effektivisera egenkontrollen. Anläggningen som levererar hushållsvatten ska informera vattenanvändarna ifall avvikelser från kvalitetsmålen orsakar tekniska eller estetiska olägenheter, t.ex. vad
gäller lukt, smak, färg eller fällningar. Det har berättats om informering i avsnitt
25.1.
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Bilaga I till hushållsvattenförordningen:
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Tabell 4. Kvalitetsmål
Parameter
Värde och enhet
Anmärkningar
Mikrobiologiska parametrar
Koliforma bakterier1
0 CFU/100 ml
(B och 1)
Clostridium perfring0 CFU/100 ml
(A, 1 och 2)
ens,
inklusive sporer
Antal kolonier (22°C)1
inga onormala förändringar
(B och 3)
Parametrar som påverkar vattnets aggressivitet
pH
6,5–9,5
(A)
Klorid
under 250 mg/l
(A och 4)
Sulfat
under 250 mg/l
(A och 4)
Konduktivitet
under 2 500 μS/cm
(A, 4 och 5)
Övriga parametrar som avsevärt kan påverkas av vattenbehandlingen
Aluminium
under 200 μg/l
(A)
Ammonium (NH4+)
under 0,50 mg/l
(A)
Natrium
under 200 mg/l
(A)
Allmänna indikatorer på vattenkvaliteten
Lukt och smak1
inga onormala förändringar och
(B)
är godtagbart för användarna
Färg1
inga onormala förändringar och
(B)
är godtagbart för användarna
Grumlighet2
inga onormala förändringar och
(B, 3 och 6)
är godtagbart för användarna
temperatur
under 20 °C
(B och 7)
Parametrar som avsevärt kan påverkas av vattenanordningar
i fastigheter
Total mängd organiskt inga onormala förändringar
(B och 3)
kol (TOC)2
Oxiderbarhet (CODMn- 5,0 mg/l
(B)
O 2) 2
Mangan2
50 μg/l
(B)
Järn2
200 μg/l
(B)
1
Fastighetens vattenanordningar kan avsevärt påverka dessa parametrar.
"

Vattenbehandling kan avsevärt påverka dessa parametrar.

Anmärkningar som gäller provtagningen
A) Provet kan i stället för vid den punkt där kraven ska vara uppfyllda tas för
undersökning av utgående vatten från vattenberedningsanläggningen eller från
vattendistributionsnätet.
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B) Provet ska undersökas vid den punkt där kraven ska vara uppfyllda.
Övriga anmärkningar
1) En överskridning av den målsatta nivån förutsätter alltid fortsatta undersökningar av vattnets mikrobiologiska kvalitet och utredning av eventuell förorening
av hushållsvatten.
2) Ska undersökas om vattnet har tagits från en ytvattenförekomst eller påverkas av ytvatten.
3) Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan sätta ett gränsvärde för parametern specifikt för vattendistributionsområdet på basis av variationen i det levererade vattnets koncentration och den långsiktiga trenden.
4) Parameterns värde har satts för att förebygga smak som förorsakas i vattnet.
Vattnet får dock inte vara aggressivt. För att förhindra frätning av vattenledningsmaterial ska kloridkoncentrationen vara under 25 mg/l, sulfatkoncentrationen under 150 mg/l och konduktiviteten under 250 μS/cm.
5) Med koncentration avses parameterns värde vid en temperatur på 20 °C.
6) I fråga om turbiditeten hos det vatten som lämnar en behandlingsanläggning
för ytvatten bör ett värde som understiger 1 NTU eftersträvas.
7) Temperaturen mäts under en minut efter spolning. Parametern används
endast för att uppskatta hur fastighetens vattenanordning påverkar vattnets
temperatur.
I tabell 4 i hushållsvattenförordningen har platserna där prov tas för analys av
en parameter markerats med A och B. Förpliktelsen utifrån hushållsvattenförordningen avseende regelbunden kontroll riktas huvudsakligen på punkten där
vattnet tas ur användarens vattenkran, dvs. i punkten där kraven ska uppfyllas
(B). För vissa parametrar kan man analysera prov av det utgående vattnet från
vattenbehandlingsanläggningen eller vattendistributionsnätet (A). Sådana parametrar är Clostridium perfringens, de parametrar som påverkar vattnets aggressivitet och sådana variabler som väsentligt påverkas av vattenbehandlingen.
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5.2.1.

Mikrobiologiska kvalitetsmål

Vad gäller mikrobiologiska parametrar, har det getts kvalitetsmål för följande indikatormikrober: koliforma bakterier, Clostridium perfringens och antalet kolonier. För koliforma bakterier och C. perfringens är det maximala målvärdet 0
CFU i 100 ml (CFU = kolonibildande enhet).
Kvalitetsmålens mikrobiologiska maximivärden är åtgärdsgränser. Om indikatormikrober upptäcks ska såväl orsaken till förekomsten av dem som förekomsten
av eventuella sanitära olägenheter utredas. Detta innebär i allmänhet att man
ska ta fler prov och även analysera för andra parametrar. Vid rapportering om
regelbundna kontroller kan de resultat som inte fyller kvalitetsmålen dock inte
ersättas med resultat från nya prover (se Tabell 2), utan man ska utreda orsaken till avvikelsen och om det finns anledning att befara sanitär olägenhet. Föroreningar i vattentäkter eller nätverk, störningar i vattenbehandlingen, förökning
av koliforma bakterier i vattendistributionssystemet eller fel vid provtagningar eller analyser kan vara orsaker till att det finns koliforma bakterier. Förekomster
av koliforma bakterier är således inte nödvändigtvis tecken på intestinal kontaminering. Vid kvantifiering av koliforma bakterier analyserar man alltid också för
E. coli, som är en av otaliga koliforma bakterier. Fynd av E. coli är alltid tecken
på intestinal kontaminering och då kan det finnas intestinala sjukdomsalstrare i
hushållsvattnet. Om det finns koliforma bakterier i ett prov, lönar det sig att även
undersöka för enterokocker.
För C. perfringens omfattar maximivärdet också celler i sporform (viloläge). Förekomster av C. perfringens i vatten anses vara tecken på intestinal förorening
då den uppträder i tarmsystemet hos och i exkrementer från människor och
varmblodiga djur. Man ska undersöka för C. perfringens om vattnet har tagits
från en ytvattenförekomst eller om ytvatten påverkar vattnet. I avsnitt 14 anges
när ytvatten kan påverka grundvattnets kvalitet.
Med antal kolonier avses ett antal kolonier som odlats på ett standard odlingssubstrat i 22 °C. Det har inte angetts något kvalitetsmål för antal kolonier, men
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan på basis av variationen i antalet
kolonier och utvecklingstrenden för detta på lång sikt ange ett maximivärde för
antalet kolonier i respektive vattendistributionsområde. Detta kräver långvarig
kontroll av vattenkvaliteten i nätets olika delar. På basis av de prover som tas i
distributionsnätets olika delar kan man bedöma hur vattnets mikrobiologiska
kvalitet förändras i nätverkets olika delar. Enligt 18 § i hushållsvattenförordningen ska man utreda om en försämring av vattnets kvalitet är förknippad med
sanitära olägenheter, om det sker ovanliga förändringar i antalet kolonier.
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Antalet kolonier är en bra indikator på desinficeringens effektivitet och nätverkets skick. Även fastighetens vattenanordningar kan väsentligt påverka antalet
kolonier.
5.2.2.

Kemiska kvalitetsmål

Om resultatet för en parameter avviker från det kemiska kvalitetsmålet ska man
ta ytterligare prov, utreda avvikelsens orsak och möjligheten att det uppstår sanitära olägenheter samt vid behov rätta till situationen. T.ex. ändringar i vattnets
flödesriktning eller tryckändringar i nätverket kan medföra kortvariga störningar
och sporadiskt påverka vattenkvaliteten, vilket inte kräver korrigerande åtgärder. En del av kvalitetsparametrarna är sådana som vattenbehandling kan påverka och del sådana som fastighetens vattenanordningar avsevärt kan påverka. Vattenverket ansvarar för kvaliteten på vattnet som det levererar till anslutningspunkten för fastigheterna i vattendistributionsnätet. Vid rapportering om
regelbundna kontroller kan de resultat som inte fyller kvalitetsmålen inte ersättas med resultat från nya prover (se Tabell 2 i tillämpningsanvisningen). Man
kan inte ansöka om undantagstillstånd för avvikelser från kvalitetsmålen.
De mest problematiska parametrarna för kvalitetsmålen i Finland har varit pH,
järn och mangan. Hos många grundvattenverk har hushållsvattnet varit surare
än kvalitetsmålet för det fastställda pH-värdet och halterna av järn och mangan
högre än kvalitetsmålen. Det finns inte entydiga bevis på sanitära olägenheter
från mangan i hushållsvatten. I stora doser kan mangan orsaka neurotoxiska
symptom. I vissa nya undersökningar indikeras att mangan i hushållsvattnet har
samband med inlärnings- och beteendestörningar hos barn när koncentrationen
av mangan i dricksvattnet har varit högre än 100 μg/l. För koncentrationen av
mangan i hushållsvatten har det ställts kvalitetsmålet 50 µg/l, vilket skyddar mot
eventuella hälsokonsekvenser från mangan. I tillämpningsanvisningens del III,
stycke 3.3.6, har det berättats om effekterna av och rekommendationer för avlägsnande av mangan.
Värdena för konduktivitet, klorid och sulfat har fastställts för att förebygga smak
som förorsakas i vattnet. Hushållsvatten får inte i skadlig utsträckning vara aggressivt. Många faktorer inverkar tillsammans på vattnets aggressivitet och på
korrosionen i fastigheters vattenanordningar. I fråga om vattenkvaliteten är t.ex.
pH, alkalitet, hårdhet och salthalt faktorer som påverkar aggressiviteten. Beträffande fastigheters vattenanordningar är t.ex. anordningarnas material och tillverkningsmetoder, relevant dimensionering (vattnets flödeshastighet), omsorgsfull installation och ibruktagning samt sättet att förbruka vatten (att vattnet står
stilla). För att förhindra frätning av vattenledningsmaterial borde
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kloridkoncentrationen vara under 25 mg/l, sulfatkoncentrationen under 150 mg/l
och konduktiviteten under 250 μS/cm. Konduktivitet ska bestämmas i 20 °C.
Aggressiva ämnen i vatten och de faktorer och som påverkar detta behandlas
noggrannare i del III i tillämpningsanvisningen.
I kvalitetsmålen beskrivs mängden organiska ämnen i vatten som oxiderbarhet
(CODMn-O2). Kvalitetsmålets värde på 5 mg O2/l motsvarar 20 mg KMnO4/l kaliumpermanganat. Om den totala koncentrationen av organiskt kol (TOC) mäts
behöver man inte mäta oxiderbarhet. Oxiderbarhet eller TOC-halten ska mätas
om vattnet har tagits ur en ytvattensamling eller påverkas av ytvattnet. I avsnitt
14 anges när ytvatten kan påverka grundvattnets kvalitet. TOC ska mätas, om
mängden distribuerat vatten är minst 10 000 m3/dygn. 3) Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan sätta ett gränsvärde för totala mängden organiskt kol
specifikt för vattendistributionsområdet på basis av variationen i det levererade
vattnets koncentration och den långsiktiga trenden. Organiska ämnen i vattnet
orsakar i allmänhet inte direkt någon sanitär olägenhet, men de kan påverka
den sanitära kvaliteten indirekt, t.ex. via biprodukter från desinficering eller via
mikrobiell tillväxt. När man fastställer ett maximivärde för organiskt kol ska man
således ta hänsyn till råvattnets kvalitet, vattenbehandlingen och nätverkets särdrag och det rekommenderas att man då samarbetar med anläggningen som
levererar hushållsvatten och med RFV.
För ett flertal kvalitetsmålsparametrar används uttrycket ”ingen onormal förändring och kan godtas av användarna” som mål. I bakgrunden till angreppssättet
ligger kvalitetsmålens indikativa karaktär, därför att en ovanlig förändring från
den normala nivån även kan vara en indikation på vattenkvalitetsstörningar som
orsakar sanitära olägenheter. Om den normala nivån förändras eller användarna upptäcker någonting onormalt ska orsaken till förändringen utredas. Den
normala nivån är den koncentration som den analyserade parametern för kvalitetsmålet har i resultaten under en lång period, och den normala nivån är lokal.
5.2.3.

Kvalitetsmålet för radon

Kvalitetsmålet för radon är 300 Bq/l. (Hushållsvattenförordningen, bilaga I, anmärkning 1 till tabell 3). Man ska i allmänhet inleda korrigerande åtgärder när
den aktiva koncentrationen av radon är över 300 Bq/l. När den uppmätta radonhalten är 300–1 000 Bq/l, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten överväga nödvändigheten av rättelseåtgärder på basis av riskbedömningar. Vid riskbedömning får man hjälp av Strålsäkerhetscentralen (radonvalvonta@stuk.fi)
(se avsnitt 5.1.3.).
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På basen av riskbedömning kan man ibland för radon i hushållsvatten godkänna en högre aktivitetskoncentration än 300 Bq/l. I vissa i undantagsfall kan
STUK i fråga om radon godkänna en högre aktivitetskoncentration än 300 Bq/l
för hushållsvatten. Sådana är de fall där vattenbruket är marginellt eller vattnet
används till matlagning på ett sätt där radonet antingen frigörs eller halveras under förvaringen eller tillverkningsprocessen.
5.2.4.

Kvalitetsmål för hushållsvatten som förpackas

I tabell 6 i bilaga I till förordningen anges kvalitetsmålen på det hushållsvatten
som levereras i flaskor eller i behållare. För koliforma bakterier ska en provvolym på 250 ml undersökas och det eftersträvade pH-värdet är 4,5–9,5. Grunderna för värdena av kvalitetsmålsparametrarna behandlas närmare i tillämpningsanvisningens del III.
5.2.5.

Övriga kvalitetsmål

Vattnets organoleptiska egenskaper (lukt och smak) ska vara godtagbara för
användarna och det får inte ske onormala förändringar i dem. Det är bra att
kontrollera hushållsvattnets lukt redan för första gången vid provtagningar och
anteckna de organoleptiska observationerna på provtagningsblanketten. I laboratoriernas analysutlåtanden ska det klart anges huruvida lukten eller smaken
är normal eller avvikande. Om lukten eller smaken avviker kan man beskriva
vattnet med ytterligare kännetecken. Vid misstankar om epidemi eller fastställda
föroreningar rekommenderas det inte att man smakar på hushållsvattnet. Lindrig smak och lukt av klor i hushållsvattnet hos de vattenverk som använder kontinuerlig klordesinficering anses inte vara ett kvalitetsfel.
Vattnets turbiditet och färg ska vara godtagbara för användarna och det får inte
ske onormala förändringar i dem. För turbiditeten i det utgående vattnet från ett
ytvattenverk ska ett värde under 1 NTU eftersträvas. Med kvalitetsmålet för turbiditet strävar man även efter att säkerställa effektiviteten av vattnets desinficering, emedan föroreningar i vattnet gör såväl UV- som klordesinficering mindre
effektiv. Redan vid provtagningar kan man visuellt kontrollera vattnets färg och
turbiditet och anteckna observationerna på provtagningsblanketten. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan sätta ett maximivärde för grumlighet specifikt för vattendistributionsområdet på basis av variationen i det levererade vattnets koncentration och den långsiktiga trenden. Det rekommenderas att den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten samarbetar med anläggningen som levererar hushållsvatten och med RFV när maximivärdet fastställs.
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Vid utvidgad kontroll ska temperaturen mätas en minut efter att man började
spola ut vattnet. Med hjälp av temperaturen kan man uppskatta hur fastighetens
vattenanordningar påverkar vattnets temperatur. Om temperaturen på kallt vatten är nära 20°C eller mer, kan man vid provtagningar kontrollera att konstruktionerna för kall- och varmvattenledning är korrekta, fråga av fastighetens vattenanvändare om temperaturen på kallvattnet på lång sikt och anteckna observationerna i provtagningsblanketten. För hög temperatur på det kalla vattnet
kan öka risken för att legionellabakterien förökar sig i byggnadens vattensystem.

6. Punkt där kvalitetskraven och kvalitetsmålen
ska vara uppfyllda 5 §
5 § Punkt där kvalitetskraven och kvalitetsmålen ska vara uppfyllda
Kvalitetskraven och kvalitetsmålen gäller hushållsvatten
1) i fråga om vatten som används inom ett vattendistributionsområde vid den
punkt där vatten tappas ur vattenanvändarens vattenkran,
2) i fråga om vatten som levereras i flaskor eller behållare vid den punkt där
vattnet tappas på flaska eller packas i behållare,
3) i fråga om vatten som tillhandahålls från tankar vid den punkt där vattnet
tappas ur tanken,
4) i fråga om livsmedelslokal vid den punkt där vattnet används i lokalen.
Den anläggningen som levererar hushållsvatten är ansvarig för att kvalitetskraven uppfylls och kvalitetsmålen uppnås ända till den punkt där fastighetens
tomtledning är ansluten till anläggningens vattendistributionsnät eller vattnet
leds till en tank.
Den anläggning som levererar hushållsvatten är ansvarig för att kvalitetskraven
uppfylls och kvalitetsmålen uppnås ända till den punkt där fastighetens tomtledning är ansluten till anläggningens vattendistributionsnät eller vattnet leds till en
tank. Anläggningen som levererar hushållsvatten ansvarar i allmänhet inte för
de förändringar som sker i vattenanvändarnas vattenanordningar och -armaturer. Å andra sidan är anläggningen som levererar hushållsvatten ansvarig för
skadliga förändringar i vattenkvaliteten i fastigheter, om orsaken till
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kvalitetsförändringen t.ex. är en korrosion i skadlig utsträckning som härrör från
bristfällig vattenbehandling.
Förpliktelsen utifrån hushållsvattenförordningen avseende regelbunden kontroll
riktas dock på punkten där vattnet tas ur användarens vattenkran. För utgående
vatten från vattenbehandlingsanläggningar har endast analys för nitrit föreskrivits som obligatorisk i förordningen (hushållsvattenförordningen, bilaga 2, övriga
anmärkningar 1). För nitrit ska man således undersöka såväl i användarens
kran (maximivärde 0,50 mg/l) som i det utgående vattnet (maximivärdet 0,10
mg/l) från anläggningen. Även aktivitetskoncentrationen av radon ska mätas i
det utgående vattnet från anläggningen som levererar hushållsvatten, om koncentrationen i prover av vatten från vattenanvändarens kran är mer än 100 Bq/l
(hushållsvattenförordningen, bilaga I, tabell 3, anmärkningar 2).
I fråga om partivattenverk och de anläggningar som levererar hushållsvatten
och köper vatten av partivattenverken är det är skäl att avtala om hur ansvaret
överlåts. Ansvaret för hushållsvattnets kvalitet överförs i allmänhet i anslutningspunkten till köparen. Ansvarsgränsen bör dock noggrant antecknas i avtalet mellan partivattenverket, köparen och en eventuell tredje nätverksägare, till
exempel i en mätbrunn vid anslutningspunkten.

6.1. Vattenanvändarens kran
Enligt tabell 2 i bilaga I till hushållsvattenförordningen ska man analysera för följande parametrar i en vattenanvändares vattenkran: polycykliska aromatiska
kolväten, bens(a)pyren, antimon, kadmium, krom, koppar, bly, nickel och nitrit
(NO2-). Akrylamid, epiklorhydrin och vinylklorid bestäms främst matematiskt,
men om man analyserar för dem, ska provet tas i användarens vattenkran. Vid
analys för koppar, bly och nickel ska man ta ett prov på en liter efter att vattnet
har runnit i 2–5 sekunder. Temperaturen ska mätas efter att vattnet har runnit i
en minut. I tabell 2 och 4 i bilaga I till hushållsvattenförordningen har anmärkningarna markerats med bokstäver om en parameter kan undersökas annanstans än i användarens kran.
Enligt tabell 4 i bilaga I till hushållsvattenförordningen ska man undersöka för
följande kvalitetsmålsparametrar i användarens kran: koliforma bakterier, antal
kolonier (22°C), lukt och smak, färg, turbiditet, temperatur, total mängd organiskt kol (TOC), oxiderbarhet, mangan och järn. Fastighetens vattenanordningar
kan avsevärt påverka dessa parametrar, bl.a. antalet kolonier och koliforma
bakterier, lukt, smak och färg. TOC, oxiderbarhet, mangan och järn är
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parametrar, vars koncentration kan påverka såväl fastighetens vattenanordningar som vattenbehandlingen.
Om ett prov ur användarens kran inte uppfyller kvalitetskraven eller -målen, ska
man undersöka om orsaken finns i hushållsvattnet som levereras eller om fastighetens egna vattenanordningar och -armaturer försämrar vattenkvaliteten.
Tomtledningen som börjar i fastighetens anslutningspunkt omfattas av den anslutnes underhållsansvar och ingår i fastighetens vatten- och avloppsanordningar Det finns information på internet om riskkontroll av fastigheters vattensystem (på finska). Det har också publicerats en video (på finska) om riskkontroll
av fastigheters vattensystem. Anläggningar som levererar hushållsvatten är
även ansvariga för skadliga förändringar i vattnets kvalitet i fastigheter, om orsaken till kvalitetsförändringarna är sådan korrosion i skadlig utsträckning som
härrör från bristfällig vattenbehandling. Om orsaken härrör från fastighetens interna material-, konstruktions- och planeringsfel eller bruksfel (t.ex. att vattenledningar i fastigheten är oanvända i långa tider) är användaren (fastighetens
ägare) ansvarig. Tillverkarna av produkter ansvarar för att de är säkra och hälsosamma samt lämpliga för hushållsvattenbruk.
För att förordningens kvalitetskrav och -mål ska uppfyllas för de vatten som tas
ur användarnas kranar, ska kvalitet på utgående vatten från vattenbehandlingsanläggningarna, vara för många faktorer bättre än de kvalitetskrav och kvalitetsmål som föreskrivs i förordningen.
I distributionsnätet kan till exempel lukt, smak, koppar-, järn- och zinkhalter
samt turbiditet och bakteriemängder förändras. Kvaliteten på och åldern av vattenanvändarens vattenanordningar och armaturer samt vattnets variationer påverkar i synnerhet vattenledningsvattnets lukt, smak och metallhalter.

6.2. Hushållsvatten som levereras i flaskor eller behållare
Kvaliteten på vatten som levereras i flaskor eller behållare ska kontrolleras vid
den punkt där vattnet tappas i flaska eller läggs i behållare. Förpackat vatten
som saluförs eller är avsett saluföras är livsmedel och övervakas enligt livsmedelslagen.

6.3. Vatten som tas ur tank
Kvaliteten på vattnet som tas ur en tank ska uppfyllas på platsen där vattnet tas
ur tanken. Bl.a. kan tankar som används på fartyg, i skärgården och på campingområden anses vara tankar. Hygienen i tankar i tankbilar och på ytor som
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är i kontakt med hushållsvattnet ska kontrolleras genom egenkontroll, om vattnet som producerats av en anläggning som levererar hushållsvatten levereras
med tankbil till att användas som hushållsvatten.

6.4. Vatten som används i livsmedelslokaler
I fråga om vatten som används i livsmedelslokaler ska kvalitetskraven och -målen uppfyllas vid den punkt där vattnet används i lokalen.

6.5. Vattentäkter i gemensam användning
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
1.2 Särskilda krav på provtagningen
Undersökning av hushållsvatten från en vattencistern, brunn eller annan vattentäkt som används gemensamt kan utföras från det vatten som kommer från vattenanvändaren, eller om vattnet inte bereds, från prov som tagits från råvatten.
I 5 § i hushållsvattenförordningen föreskrivs att kraven ska uppfyllas i den punkt
där vatten tappas ur vattenanvändarens vattenkran. Enligt en tolkning av grundlagen kan en tjänsteinnehavare inte ta prov i permanent bostad såvida inte lokalens innehavare eller ägare på eget initiativ har bett om provtagning. Hushållsvattenprover kan således tas annanstans än i permanenta bostäder, till exempel från vattenpunkter hos offentliga eller kommersiella aktörer.
Ett vattendistributionsområde för en vattencistern, brunn eller annan vattentäkt
som är i gemensam användning består ofta av enbart hushåll där en stor del av
vattenpunkterna finns i lokaler som är avsedda för bostadsanvändning av bestående karaktär. Gemensamma brunnar eller deras vattenbehandling finns oftast i ett utrymme för vattenbehandling, pumprum eller motsvarande utrymme.
Proverna kan tas vid vattenpunkter som finns i dessa utrymmen, eftersom de
inte omfattas av hemfriden. Om inte ens detta är möjligt, har det i hushållsvattenförordningen bilaga II lagts in en möjlighet att för en brunn i samanvändning
ta prov direkt ur brunnen.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan enligt HsL 51 § förelägga att
vattnet i en brunn ska analyseras om det finns skäl att befara att det orsakar sanitära olägenheter. Med stöd av 46 § i HsL kan prov i så fall även tas annars än
på initiativ av ägaren eller innehavaren. Provtagningar kan även ske mot en invånares vilja om kommunala hälsoskyddsmyndigheten misstänker att
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hushållsvattnet vållar allvarliga sanitära olägenheter. För genomförandet av
provtagningen ska det då finnas ett skriftligt föreläggande av kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

7. Förfarandet för avvikelser från kvalitetskravet
på hushållsvatten 6 §
6 § Förfarandet för avvikelser från kvalitetskravet på hushållsvatten
Regionförvaltningsverket ska begränsa giltighetstiden för ett undantag enligt 17
§ i hälsoskyddslagen till en så kort tid som möjligt, dock till högst tre år. Undantag kan endast beviljas från uppfyllande av de kemiska kvalitetskraven enligt tabell 2 i bilaga I till förordningen. En avvikande koncentration får uppgå till högst
en och en halv gånger maximivärdet. Regionförvaltningsverket får dock godkänna en högre koncentration, om det finns någon särskild och grundad anledning till detta.
Utifrån 17 § i hälsoskyddslagen kan ett tidsbegränsat undantag beviljas, om distributionen av hushållsvatten inte kan ombesörjas på något annat skäligt sätt på
området i fråga och om undantaget inte medför fara för människors hälsa. Ett
undantag kan endast beviljas från uppfyllande av de kemiska kvalitetskraven
enligt tabell 2 i bilaga I till förordningen. Undantag från uppfyllande av mikrobiologiska kvalitetskrav beviljas således inte. Undantag beviljas för en så kort tidsperiod som möjligt och den får vara högst tre år. En anläggning som inleder sin
verksamhet beviljas inte undantag.
En avvikande koncentration får uppgå till högst en och en halv gånger maximivärdet. Regionförvaltningsverket (RFV) får dock godkänna en högre koncentration, om det finns någon särskild och grundad anledning till detta. Särskilda och
grundade skäl kan vara bl.a. grunderna för de i hushållsvattenförordningen föreskrivna maximivärdena (se del III) och att avvikelsen är av kort varaktighet. Om
man överväger att godkänna en koncentration som en och en halv gång större,
ska man utreda hur stor risknivå ämnets maximivärde representerar i relation till
andra värden, och på vilket sätt det är fråga om ett ämne med skadlig inverkan.
För till exempel arsenik representerar dess maximivärde en högre cancerrisknivå än maximivärdena för de övriga ämnena. Maximivärdet av summan av trikloreten och tetrakloreten är däremot bara en tiondedel av WHO:s rekommenderade maximala halt. Pesticiderna utgörs av en omfattande grupp av ämnen
med sanitära biverkningar som är mycket varierande. Pesticidspecifika, hälsobaserade och rekommenderade maximala koncentrationer för bedömning av
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sanitära olägenheter utvärderades bl.a. i WHO:s rekommendationer för dricksvattenkvalitet (Guidelines for drinking water quality) och med dem associerade
temaspecifika bakgrundsdokument (Background documents). Om avvikelsen är
över en och en halv gång högre och inte medför fara för människors hälsa, kan
det att avvikelsens varaktighet bevisligen är kort anses vara ett särskilt motiverat skäl, om leveransen av rent vatten annars ger orimliga kostnader i proportion till olägenheten. De särskilda och motiverad skälen får inte strida mot 17 § i
HsL, som föreskriver att vatten som är avsett att nyttjas som hushållsvatten ska
vara oskadligt för hälsan och lämpligt för ändamålet.
6 § 2 moment
En anläggning som levererar hushållsvatten ska i sin ansökan om beviljande av
undantag lämna följande uppgifter:
1) skälet till undantaget,
2) den parameter för vars maximivärde undantag söks,
3) tidigare resultat av kontrollundersökningar,
4) den maximala koncentration för vilken godkännande söks,
5) det vattendistributionsområde som ansökan om beviljande av undantag gäller,
6) genomsnittlig och maximal vattenmängd som dagligen levererats till vattendistributionsområdet,
7) antalet vattenanvändare inom vattendistributionsområdet,
8) de livsmedelslokaler till vilka vatten levereras och för vilka vattenkvaliteten är
av avgörande betydelse,
9) en plan för kontroll av vattenkvaliteten,
10) en plan för korrigerande åtgärder inbegripen tidtabell och en uppskattning
av kostnaderna samt uppgift om hur lång tid undantaget ska gälla.
Om det kemiska kvalitetskravet inte uppfylls och det inte är fråga om ett i 17 § 2
mom. 5 punkten i hushållsvattenförordningen avsedd ringa avvikelse och
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situationen inte kan korrigeras inom 30 dagar, kan hälsoskyddsmyndigheten förelägga anläggningen som levererar hushållsvatten att ansöka om undantag för
perioden då reparationsåtgärderna pågår. I ansökan om undantag ska anläggningen som levererar hushållsvatten ge en redogörelse för hur den får hushållsvattnet att uppfylla kvalitetskraven i det aktuella vattendistributionsområdet. Med
genomsnittlig och maximal vattenmängd som dagligen levererats till vattendistributionsområdet avses den mängd vatten som omfattas av tillämpningsområdet
för undantaget, och inte hela den vattenmängd som levereras dagligen av anläggningen som levererar hushållsvatten. Redogörelsen ska omfatta åtgärderna
för förbättrande av vattenkvaliteten, ett tidsschema och kostnaderna samt övriga i 6 § i förordningen föreskrivna fakta. Det ska utarbetas en särskild ansökan
för varje undantag från kvalitetskraven som ansöks.
Anläggningen som levererar hushållsvatten lämnar in ansökan om undantag till
det RFV inom vars område vattendistributionsområdet huvudsakligen är beläget.
6 § 3–6 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska lämna regionförvaltningsverket
ett utlåtande om ansökan om beviljande av undantag, av vilket framgår myndighetens ståndpunkt i fråga om undantagets varaktighet samt en utredning om föreskrifter som meddelats med stöd av 20 § i hälsoskyddslagen. Om det behövs
ändringar i vattenförsörjningen för att vattnets kvalitet ska uppfylla kraven i
denna förordning, ska ett utlåtande om alternativa sätt att ordna vattenförsörjningen inhämtas från närings-, trafik- och miljöcentralen. Dessutom ska regionförvaltningsverket vid behov från den tillsynsmyndighet som avses i 6 § 6 punkten i livsmedelslagen inhämta ett utlåtande om vilka följder det sökta undantaget har för livsmedelssäkerheten.
Regionförvaltningsverket ska underrätta social- och hälsovårdsministeriet och
närings-, trafik- och miljöcentralen om de undantag som verket beviljat. Om regionförvaltningsverket har begärt ett utlåtande från en tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen ska undantaget som beviljats även delges myndigheten
för kännedom.
Om den leverans av vatten som omfattas av tillämpningsområdet för det beviljade undantaget uppgår till i genomsnitt mer än 1 000 m3 per dag eller gäller
minst 5 000 personer, ska social- och hälsovårdsministeriet underrätta Europeiska kommissionen om undantaget inom två månader från det att undantaget
beviljats.
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Av särskilda skäl kan regionförvaltningsverket bevilja undantag för en andra period som omfattar högst tre år. Social- och hälsovårdsministeriet ska lämna
Europeiska kommissionen en utredning om den situation som lett till att ett
andra undantag behövs samt en motivering till beslutet om beviljande av undantag. Av synnerligen vägande skäl får social- och hälsovårdsministeriet hos kommissionen framställa en begäran om en tredje undantagsperiod på högst tre år.
Ansökan om en tredje undantagsperiod ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast sex månader innan den andra undantagsperioden går ut.
RFV ska inhämta utlåtanden från hälsoskyddsmyndigheterna i de kommuner
inom vars behörighetsområde det vattendistributionsområde som ansökan om
undantag gäller är beläget. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska
lämna ett utlåtande med myndighetens ståndpunkt gällande varaktigheten av
det ansökta undantaget samt en redogörelse för föreskrifter som meddelats
med stöd av 20 § i HsL. Detta utlåtande ska beaktas vid RFV när ansökan om
undantag behandlas. Om det behövs ändringar i vattenförsörjningen ska RFV
inhämta ett utlåtande från NTM-centralen om alternativa sätt att ordna vattenförsörjningen. När undantaget har beviljats kan anläggningen som levererar hushållsvatten leverera hushållsvatten till användarna i enlighet med villkoren i undantagstillståndet. I stycke 25.3 berättas det om informerande kring de undantagstillstånd som beviljats av RFV.
Om leveransen av vatten omfattar livsmedelslokaler där vattnets kvalitet är av
väsentlig betydelse, ska RFV inhämta ett utlåtande från den i livsmedelslagen
föreskrivna tillsynsmyndigheten. Sådana livsmedelslokaler är till exempel stora
anläggningar för livsmedelsproduktion. Om det har inhämtats ett utlåtande från
livsmedelstillsynsmyndigheten ska denna meddelas undantagstillståndet för
kännedom.
Om det för ett vattendistributionsområde har gällt ett undantagstillstånd och
kvalitetskravet trots rättelseåtgärder inte uppfylls inom den utsatta tiden, ska anläggningen som levererar hushållsvatten ansöka hos RFV om undantagstillstånd för en andra, högst tre år lång period. I ansökan ska redogöras för de rättelseåtgärder som genomförts för att förbättra vattenkvaliteten. Det andra undantagstillståndet kan endast godkännas av särskilda motiverade skäl.
Det tredje undantagstillståndet kan endast beviljas av Europeiska kommissionen. Social- och hälsovårdsministeriet kräver särskilt vägande och exceptionella skäl för ansökan om ett tredje undantagstillstånd innan ministeriet överväger att skicka en ansökan till kommissionen.
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8. Regelbunden kontroll av hushållsvattnets
kvalitet 7 §
7 § Myndighetsövervakning av kvaliteten på hushållsvatten och av vattenproduktionskedjan, 1–2 moment
Genom myndighetsövervakning verifieras att
1) hushållsvatten inte förorsakar sanitära olägenheter vid de punkter där kraven ska vara uppfyllda enligt 5 §,
2) den i 10 § avsedda egenkontrollen i den anläggning som levererar hushållsvatten är tillräcklig,
3) riskhanteringen hos den anläggning som levererar hushållsvatten täcker
hela vattenproduktionskedjan,
4) riskhanteringsmetoderna är ändamålsenliga och effektiva.
Vid övervakningen ska även de parametrar beaktas, med vars hjälp det kan bedömas hur fastighetens vattenanordning inverkar på hushållsvattnets kvalitet.
Övervakningsskyldigheten med avseende på hushållsvatten som ingår i tillämpningsområdet för 2 § i hushållsvattenförordningen. Om ett vattendistributionsområde finns i flera kommuner, ska respektive del övervakas av den kommunala hälsoskyddsmyndighet (tillsynsenheten för miljö- och hälsoskyddet) som är
behörig i området ifråga. I sådana fall behövs det samarbete mellan myndigheterna när program för kontrollundersökningar utarbetas och för utbyte av information. Huvudansvaret för att ett definitivt kontrollundersökningsprogram utarbetas för ett vattendistributionsområde har tillsynsenheten inom vars område respektive anläggning som levererar hushållsvatten har sin administrativa hemort.
1)
Kontrollundersökningarna utifrån hushållsvattenförordningen är regelbunden myndighetstillsyn i syfte att säkerställa att det hushållsvatten som levereras till vattenanvändarna uppfyller kvalitetskraven, att hushållsvattnet inte
vållar användarna sanitära olägenheter och att det är lämpligt för ändamålet.
2)
En anläggning som levererar hushållsvatten är hela tiden ansvarig
för kvaliteten på vattnet som den levererar. Enligt HsL 2 § ska den som utövar
verksamhet som påverkar livsmiljön identifiera de risker i verksamheten som orsakar sanitär olägenhet och följa upp de faktorer som påverkar dem

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 5/2020

60 (155)

(egenkontroll). Egenkontrollen ska beskrivas i programmet för kontrollundersökningar, som presenteras närmare i avsnitt 13 i tillämpningsanvisningen. Den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten fastställer att egenkontrollen är tillräcklig.
Anläggningen som levererar hushållsvatten ansvarar för egenkontrollen av kvaliteten på råvattnet. Även detta är viktigt för att säkerställa hushållsvattnets kvalitet. Krav på parametrar att kontrollera i råvatten eller på undersökningsfrekvenser föreskrivs inte i hushållsvattenförordningen eller i LVT, de ska fastställas anläggningsspecifikt på basis av vattenbehandlingen och riskerna för råvattnet.
3)
Med vattenproduktionskedja avses en helhet som börjar i råvattnets
tillrinningsområde och fortsätter via vattenbehandling, lagring och distribution till
punkten där vattenanvändarna tar vatten till att användas som hushållsvatten.
Syftet med riskbedömning och riskkontroll är att säkerställa att det förekommer
så få störningar som möjligt i hushållsvattnets leverans samt att kontrollera riskerna kring dess sanitet och kring beredningen, lagringen och leveransen av
hushållsvattnet.
4)
Såväl myndighetstillsynen som verksamhetsutövarens egenkontroll
ska vara baserade på bedömning och kontroll av de risker som påverkar vattnets sanitära kvalitet. Säkerställande utifrån riskbedömning och -kontroll av hushållsvattnets kvalitet är en principiell ändring av fokus för tillsynen. I stället för
att kontrollera slutprodukten, dvs. vattnet som analyseras ur vattenanvändarens
kran, ska man systematiskt identifiera de faror som hotar vattenkvaliteten och
fastställa metoder för kontrollen av de bedömda riskerna i hela vattenproduktionskedjan.
Riskbedömningen kring hushållsvattnets kvalitet ska utgå från de allmänna principer för riskbedömning som har fastställts i internationella standarder, till exempel standarden EN 15975–2 (Vattenförsörjning – Säkerhet – Riktlinjer för riskoch krishantering). Riskkontrollen som beskrivs i standarden är enhetlig med
den s.k. Water Safety Plan (WSP), enligt vilken riskbedömning kan göras med
ett nätbaserat WSP-verktyg (https://wspssp.fi/Wsp/Account/Start). Verktyget
kan användas avgiftsfritt av alla anläggningar som levererar hushållsvatten och
av myndigheterna med anknytning till tillsynen av hushållsvatten.
Som resultat av riskbedömningar med WSP-verktyget får man:
- en förteckning över identifierade risker
- ett åtgärdsprogram för att minska eller undanröja riskerna
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- ett kontrollprogram för att säkerställa funktionaliteten av metoderna för riskhantering
I den kommunala hälsoskyddsmyndighetens skyldigheter ingår att delta i att utföra riskbedömningar, men verksamhetsutövaren har huvudansvaret för att riskbedömningar görs. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten deltar i arbetsgruppen för riskbedömningar som expert i att bedöma sanitära olägenheter. Anläggningarna som levererar hushållsvatten ska även samarbeta med andra
nödvändiga parter (olika myndigheter och andra verksamhetsutövare som påverkar riskerna) när de identifierar risker kring sitt råvatten och skicket av sina
anordningar och dimensionerar mängden kontroller. Riskbedömningen jämte
kontrollåtgärder kan finnas i WSP-verktyget eller vara beskrivna i programmet
för kontrollundersökningar.
7 § 3 moment
Myndighetsövervakningen av den anläggning som levererar hushållsvatten omfattar
1) regelbunden undersökning av kvaliteten på hushållsvatten som levereras till
ett vattendistributionsområde (program för kontrollundersökningar), som omfattar:
a) begränsad kontroll, vars syfte är att regelbundet tillhandahålla information
om hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet, om egenskaper som kan förnimmas med sinnena och om effektiviteten i vattenberedningen, särskilt desinfektionen,
b) utvidgad kontroll, vars syfte är att utreda om hushållsvattnet uppfyller kvalitetskraven i bilaga I,
2) sådana kontroller av en anläggning som levererar hushållsvatten, av vattenproduktionskedjan och av vattendistributionsområdet som ingår i tillsynsplanen
för hälsoskyddet (kommunal tillsynsplan) enligt 6 § i hälsoskyddslagen och vars
syfte är att säkerställa att riskbedömningen och riskhanteringen av en anläggning som levererar hushållsvatten är uppdaterad och godtagbar.
Regelbunden kontroll av hushållsvattnets kvalitet
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar hushållsvattens kvalitet i
vattendistributionsområdet, i enlighet med programmet för

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 5/2020

62 (155)

kontrollundersökningar. Programmet för kontrollundersökningar omfattar undersökningar för begränsad kontroll och utvidgad kontroll. Analysfrekvensen bestäms på basis av mängden vatten som dagligen levereras till vattendistributionsområdet eller används där. Detta beskrivs i hushållsvattenförordningen, bilaga II, tabell 3. Ju mer hushållsvattnet som levereras eller används, desto mer
frekvent ska vattenkvaliteten analyseras. Om förutsättningarna i bilaga II till hushållsvattenförordningen uppfylls, kan analysfrekvensen minskas utgående från
resultaten av riskbedömningar. För E. coli och koliforma bakterier kan undersökningsfrekvensen dock inte minskas. Man kan inte heller minska analysfrekvensen för radioaktivitet, om vattnet behandlas för att sänka radioaktivitetshalterna av radioaktiva ämnen i det.
a) Begränsad kontroll
Genom begränsad kontroll tar man regelbundet fram information om hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet, om egenskaper som kan förnimmas med sinnena och om effektiviteten i vattenberedningen, särskilt desinfektionen. I tabell
2 i bilaga II till hushållsvattenförordningen föreskrivs om parametrarna för begränsad kontroll. Genom begränsad kontroll kan man dessutom analysera för
de övriga parametrar som utifrån riskbedömning har införts i programmet för
kontrollundersökningar.
Vid begränsad kontroll ska nitrithalten undersökas i punkten där kraven skall
vara uppfyllda, dvs. ur konsumentkranar, endast då kloramin används vid desinficering av vattnet. Vid begränsad kontroll ska man analysera för aluminium om
det vid vattenbehandlingen används aluminium, till exempel som fällningskemikalie, eller om råvattnet innehåller rikligt med aluminium. Nitrit och aluminium
omfattas annars bara av utvidgad kontroll. Nitrithalten ska fastställas även för
det utgående vattnet från vattenbehandlingsanläggningen.
I tabell 2 i bilaga II till hushållsvattenförordningen anges parametrarna för begränsad kontroll:
Tabell 2. Parametrar att minst kvantifiera vid begränsad kontroll.
Parameter

Anmärkningar

Escherichia coli
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Parameter

Anmärkningar

Koliforma bakterier
Antal kolonier 22°C
Lukt
Smak
Grumlighet (turbiditet)
Färg
pH
Konduktivitet
Järn
Mangan
Nitrit

(1)

Ammonium

(1)

Aluminium

(2)

Övriga parametrar som på grundval av riskbedömning införts i kontrollundersökningsprogrammet.
Anmärkningar
1) Undersöks om kloramin används vid desinfektion av vattnet.
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2) Undersöks om en kemikalie som innehåller aluminium används vid vattenberedningen.
b) Utvidgad kontroll
I avsnitt 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen anges parametrar vid utvidgad kontroll:
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
3 Parametrar vid utvidgad kontroll
Den utvidgade kontrollen omfattar analyser av alla parametrar i tabellerna 1–6 i
bilaga I och de ytterligare analyser som utifrån riskhanteringen anges i programmet för kontrollundersökningar.
Genom utvidgad kontroll utreds om hushållsvattnet uppfyller kvalitetskraven i bilaga I till hushållsvattenförordningen. Vid utvidgad kontroll kontrolleras vattnet i
regel för alla de i tabell 1–6 i bilaga I angivna parametrarna. I den utvidgade
kontrollen kan man utifrån riskkontrollen lägga till ytterligare kvantifieringar från
kontrollundersökningsprogrammet. De kan vara att öka analysfrekvensen eller
antalet parametrar. Den utvidgade kontrollen omfattar också alla parametrar för
begränsad kontroll och detta kan beaktas i analysfrekvensen vid begränsad
kontroll. Detta innebär att en kontrollundersökning vid utvidgad kontroll också
kan räknas som en kontrollundersökning för begränsad kontroll.
1) Planenliga inspektioner
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska i överensstämmelse med den
kommunala tillsynsplanen utföra inspektioner på platserna i vattenproduktionskedjan. De är partivattenverk, anläggningar som levererar hushållsvatten och
deras vattendistributionsområden. Syftet med inspektionerna är att säkerställa
att riskbedömningen och riskkontrollen vid anläggningar som levererar hushållsvatten är uppdaterade och godtagbara (se avsnitt 9). Syftet med inspektionerna
är att utreda om verksamheten medför sanitära olägenheter och om det i objektet som inspekteras förekommer sådana faktorer och omständigheter som kan
ge upphov till sanitära olägenheter. Om det vid en inspektion framkommer brister i verksamheten eller förhållandena, ger hälsoskyddsmyndigheten de anvisningar, uppmaningar eller förordnanden för åtgärdande som behövs för att förhindra olägenheter och rätta till situationen. Enligt HsL 20 § kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren kontrollförpliktelser
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rörande vattenkvaliteten eller förordna att vattnet ska desinficeras eller annars
behandlas och ge vattenanvändarna föreskrifter om användningen av vattnet
för att förebygga sanitära olägenheter. Inspektionerna kan påverka såväl kontrollen av hushållsvattnets kvalitet som verksamhetsutövarens egenkontroll. Om
inspektioner berättas närmare i det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet där det anges objektstypsspecifika inspektionsfrekvenser, som den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan öka eller minska på basis av riskbedömningar.
7 § 4 moment
Myndighetsövervakningen av hushållsvatten som tas med anordningar som vattenanvändaren använder för egen anskaffning av hushållsvatten omfattar sådan
regelbunden undersökning av hushållsvattnets kvalitet som består av begränsad kontroll och utvidgad kontroll enligt 2 mom.
Vatten som är avsett att nyttjas som hushållsvatten ska vara oskadligt för hälsan och lämpligt för det avsedda ändamålet. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska regelbundet övervaka hushållsvattnets kvalitet på de platser som
anges i tabell 4. För dessa platser lägger man upp en provtagningsplan, inte ett
program för kontrollundersökningar. Enligt HsL 2 § 2 momentet ska den som utövar verksamhet som påverkar livsmiljön identifiera de risker i verksamheten
som orsakar sanitär olägenhet och följa upp de faktorer som påverkar dem
(egenkontroll). Verksamheten ska utövas så att uppkomsten av sanitära olägenheter så långt som möjligt förhindras. WSP-verktyget kan användas vid riskbedömning av livsmedelslokaler och av även andra sådana platser med offentlig eller kommersiell verksamhet som använder hushållsvatten från en egen vattentäkt eller egen vattenbehandling. Utan riskbedömningar kan antalet parametrar inte sänkas eller slopas och kontrollanalysfrekvensen ska åtminstone följa
tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen.
Tabell 4. Objekt för regelbunden kontroll av hushållsvattnets kvalitet när det
skaffas med vattenanvändarens egna anordningar (1352/2015).
Tillsynsobjekt i fråga om hushållsvatt-

Provtagnings-

Annat att obser-

nets kvalitet

plan

vera

Användning av hushållsvatten inom of-

X

i egenkontrollen

fentlig eller kommersiell verksamhet. Ob-

ska man beakta ris-

jektet har egen vattenproduktion eller -be-

kerna för hushålls-

handling

vattnets kvalitet
(HsL 2 §)
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Tillsynsobjekt i fråga om hushållsvatt-

Provtagnings-

Annat att obser-

nets kvalitet

plan

vera

Hushållsvatten som används av livsme-

X

egenkontroll enligt

delslokal Objektet har egen vattenpro-

livsmedelslagen

duktion eller -behandling
Livsmedelslokal som förpackar hushålls-

X1)

vatten (1352/2015)
Brunn eller annan vattentäkt i gemensamt

egenkontroll enligt
livsmedelslagen

X

eller privat bruk, minst 50 personer

1) De kvalitetskrav och -mål som anges i tabell 5 och 6 i bilaga I till hushållsvattenförordningen ska iakttas.

9. Godkännande av riskbedömning 7a §
7 a § Godkännande av riskbedömning
1 mom.
För godkännande av riskbedömning enligt 20 § 3 mom. i hälsoskyddslagen ska
anläggningar som levererar hushållsvatten till kommunens hälsoskyddsmyndighet lämna in åtminstone
1) det förfarande som använts vid riskbedömningen och riskhanteringen,
2) en utredning om hur vattentäktens skyddsområdesbestämmelser, grundvattenområdets skyddsplan och resultaten av uppföljningen av status och särdragen hos sådana vattenförekomster som används som råvattenkälla har beaktats vid riskbedömningen,
3) sammansättningen av den arbetsgrupp som deltagit i riskbedömningen och
definieringen av riskhanteringsåtgärder,
4) en förteckning över identifierade risker, som kan medföra förorening av det
hushållsvatten som distribueras i vattendistributionsområdet,
5) en förteckning över anläggningens riskhanteringsåtgärder för att undanröja
eller minska riskerna,
6) ett uppföljningsprogram för att säkerställa riskhanteringsåtgärdernas funktion,
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7) vid behov ett åtgärdsprogram för att införa nya riskhanteringsåtgärder,
8) ett sammandrag av riskbedömningen och dess resultat för att informera vattenanvändarna.
Såväl egenkontrollen vid anläggningar som levererar hushållsvatten som myndighetstillsynen av hushållsvattnets kvalitet ska utgå från bedömningar och kontroller av de risker som påverkar vattnets sanitära kvalitet, i enlighet med 20 § 2
momentet i hälsoskyddslagen. Riskbedömningarna ska göras i samarbete med
verksamhetsutövarna och myndigheterna. Ju mer ingående den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten kan delta i riskbedömningen av verksamheten, desto
bättre syn har den beträffande hur omsorgsfullt och grundligt riskbedömningen
har gjorts. Det att man gör sig förtrogen med riskbedömningen när den görs påskyndar handläggningen för att godkänna den.
I 3 § i hushållsvattenförordningen (1352/2015) definieras att riskhantering är
identifiering av risker som hotar kvaliteten på hushållsvatten, riskbedömning
samt fastställande och införande av riskhanteringsmetoder och uppföljningsförfaranden för dessa, som görs för vattenproduktionskedjan i enlighet med standard SFS-EN 15975–2 eller motsvarande internationella standard. Water Safety
Plan (WSP) är ett riskhanteringssystem enligt standarden ovan och riskbedömningar vid anläggningar som levererar hushållsvatten kan göras med ett nätbaserat WSP-verktyg (https://wspssp.fi).
Riskbedömningen utgör grunden för planenlig myndighetstillsyn av en anläggning som levererar hushållsvatten. Tillsynen består av:
• Regelbunden kontroll av hushållsvattnets kvalitet
• Inspektioner av anläggningar som levererar hushållsvatten, av vattendistributionsområden och av partivattenverk.
Ju omsorgsfullare och grundligare riskbedömningarna görs, desto mer se underlättar de den planenliga myndighetstillsynen.
Vid inspektioner enligt 6 § i hälsoskyddslagen fastställer man att man kan godkänna riskbedömningen av en anläggning som levererar hushållsvatten. Enligt
7 § 1 mom. 3 och 4 punkten i hushållsvattenförordningen ska en inspektion utreda om:
• Riskhanteringen hos den anläggning som levererar hushållsvatten täcker
hela vattenproduktionskedjan,
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• Riskhanteringsmetoderna är ändamålsenliga och effektiva.
Riskbedömningens resultat är dessutom grunden för egenkontrollen hos anläggningen som levererar hushållsvatten och hos partivattenverket. I 2 § 2 momentet i hälsoskyddslagen föreskrivs att den som utövar verksamhet som påverkar livsmiljön identifiera de risker i verksamheten som orsakar sanitär olägenhet och följa upp de faktorer som påverkar dem (egenkontroll).

9.1. Förutsättningar för godkännande
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten godkänner riskbedömningarna hos
anläggningar som levererar hushållsvatten och hos partivattenverk. Om detta
föreskrivs i 20 § 3 momentet i hälsoskyddslagen. Godkännande av riskbedömningar förutsätter att anläggningen som levererar hushållsvatten och partivattenverket inspekteras. För utvärdering av huruvida en riskbedömning kan godkännas ska verksamhetsutövaren för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
uppvisa de fakta som krävs i 7 a § i hushållsvattenförordningen:
1) Det förfarande som använts vid riskbedömningen och riskhanteringen,
För att riskbedömningen ska kunna godkännas, ska den ha genomförts enligt
WSP-principen (Bild 1) och täcka hushållsvattnets hela produktionskedja (råvatten, råvattnets bildnings- eller upptagningsområde, vattentäkter, vattenbehandling, vattendistributionsnät och vattenlagring).

2. INSAMLING AV
UTGÅNGSDATA
3. IDENTIFIERING OCH
BEDÖMNING AV RISKER

4. SPECIFIERING AV
KONTROLLMETODER

5. ÅTGÄRDSPROGRAM
för implementering av
kontrollmetoder

6. VAL AV METODER FÖR
UPPFÖLJNING AV
KONTROLLMETODER
för anläggningarnas egenkontroll

7. VERIFIERING ATT KONTROLLMETODERNA FUNGERAR

9. BEDÖMNING AV RISKKONTROLLENS FUNKTION

1. ARBETSGRUPP
INRÄTTAS

8. HANTERING AV AVIKELSER
Återställande av verksamheten
till trygg nivå, fortsatt utveckling
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Bild 1. Skeden av riskbedömning och riskkontroll enligt WSP-principen (Water
Safety Plan). WSP är ett system för hantering av risker för hushållsvattnets säkerhet, vars syfte är att säkra oavbruten försörjning av hushållsvatten.
I WSP bedömer man de sanitära riskerna för hela vattenproduktionskedjan för
hushållsvatten och tar fram metoder för kontroll av riskerna. Den allmänna principen för riskkontroll, vilken även WSP följer, beskrivs till exempel i standarden
SFS-EN-15975-2 (Vattenförsörjning – Säkerhet – Riktlinjer för risk- och krishantering). Man kan också använda ett nätbaserade WSP-verktyg
(https://wspssp.fi) och då behöver man inte skaffa standarden. För små anläggningar som levererar hushållsvatten och har okomplicerad vattenbehandling
kan man för identifiering av risker använda en checklista för bedömning av sårbarheter vid små vattentjänstverk (se bilaga). Checklistan ger dock inte några
inte några färdiga metoder för kontroll av risker, utan verksamhetsutövaren ska
bestämma dem skilt och se till att denne för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan föreslå alla de utredningar enligt 7 a § i hushållsvattenförordningen som är nödvändiga för godkännande av riskbedömningar.
2) En utredning om hur vattentäktens skyddsområdesbestämmelser, grundvattenområdets skyddsplan och resultaten av uppföljningen av status och särdragen hos sådana vattenförekomster som används som råvattenkälla har
beaktats vid riskbedömningen.
I utredningen ska man till exempel ange om vattentäkten har ett skyddsområde
enligt vattenlagen (587/2011), om det har lagts upp en skyddsplan för grundvattenområdet och om åtgärdsförslag har genomförts och hur man i riskbedömningen har beaktat sådana aktiviteter och de förorenade markområden som
eventuellt fördärvar råvattnets kvalitet. Utöver detta ska man beskriva om det
vid kontroller enligt lagen (1299/2004) och förordningen (1022/2006) om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen har i råvattnet hittats faktorer av en halt över
miljökvalitetsnormerna, eller andra faktorer som utgör en risk för vattnets sanitära kvalitet.
För att skydda grundvatten och säkerställa vattenförsörjningen kan man enligt
vattenlagen (587/2011) ansöka om skyddsområde för mark- och vattenområden
kring en vattentäkt. För skyddsområden fastställs juridiskt förpliktande bestämmelser, med vilka man för att bevara renheten av vattentäktens vattenkvalitet
strävar efter att begränsa användningen av området. Bestämmelserna är mer
detaljerade än ett förbud mot att förorena grundvattnet och genom dem kan
man påverka de åtgärder i närheten av vattentäkten som äventyrar grundvattnets kvalitet. Genom bestämmelser om skyddsområde kan man göra sådan
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aktivitet tillståndspliktig som annars inte hade krävt något tillstånd för placering i
ett grundvattenområde.
I skyddsplanen för ett grundvattenområde utreder man dess hydrogeologiska
egenskaper, kartlägger områdets riskfyllda platser och bedömer risken för att de
förorenar eller förändrar grundvattnet. För att skydda grundvattnet ska man
även utarbeta åtgärder att rekommendera för de riskobjekt som finns i området
eller möjligen kommer dit. En skyddsplan för grundvatten är inte en juridiskt bindande plan, men den används riktgivande vid planering av markanvändning och
handläggning av tillstånd (bl.a. i fråga om tillstånd för bygge, grustag och visavi
miljön).
Nivån på riskbedömningen och riskkontrollen som krävs för skyddsplaner är
densamma som för WSP-planer. Man behöver inte göra en skild riskbedömning
med WSP-verktyg av ett grundvattenbildningsområde, om skyddsplanen för
området är uppdaterad. Om skyddsplanen för grundvattenområdet inte är uppdaterad, ska riskbedömningen av grundvattenbildningsområdet och åtgärderna
för hantering av riskerna antecknas i WSP-planen.
För att sammanställa uppgifter enligt lagen och förordningen om vattenvårdsoch havsvårdsförvaltningen respektive enligt skyddsområdesbestämmelser för
vattentäkter och skyddsplaner för grundvattenområden lönar det sig att kontakta
den kommunala miljöskyddsmyndigheten och vattenexperterna vid NTM-centralen.
3) Sammansättningen av den arbetsgrupp som deltagit i riskbedömningen och
definieringen av riskhanteringsåtgärder.
Sammansättningen av en tillräckligt sakkunnig arbetsgrupp är beroende av bl.a.
lokala omständigheter och vattenproduktionskedjans konstruktion. Arbetsgruppen ska ha en tillräckligt bred uppfattning om anläggningen, dess funktioner och
om verksamhetsmiljön. Samarbetet mellan intressentgrupper är särskilt viktigt
för identifiering och bedömning av riskerna för råvattenanskaffningen och kring
vattendistributionen. Anläggningens personal ska alltid delta i riskbedömningar
och när åtgärder för riskhanteringen specificeras. En riskbedömning som till exempel enbart en konsult har lagt upp kan således inte godkännas.
Anläggningens representanter bildar en kärngrupp. Utöver den kan även övriga
aktörer i kommunen/kommunerna kallas till gruppmöten, beroende på temat för
mötet. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska delta när riskbedömningar görs, därför att enligt HsL 20 § 2 momentet ska de utföras i samarbete
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mellan verksamhetsutövarna och myndigheterna. De uppgifter som ges av
myndigheterna ska vara WSP-arbetsgruppen tillhanda när den bedömer vattenproduktionskedjan, och till exempel myndigheterna nedan ska veta att WSP utarbetas:
- Kommunala hälsoskyddsmyndigheten
- Kommunala miljöskyddsmyndigheten
- NTM-centralen
- Kommunala byggnadstillsynsmyndigheten
- Den som ansvarar för planläggningen i kommunen
- Räddningsmyndigheten
Det lönar sig även att samarbeta med viktiga aktörer som använder hushållsvatten, t.ex. med livsmedelsindustrin och sjukhus samt sådana verksamhetsutövare vars verksamhet kan påverka råvattnets kvalitet, t.ex. industrianläggningar.
Om anläggningen köper vatten från ett partivattenverk, ska det delta i riskbedömningen genom att minst ge anläggningen uppgifter om riskerna för vattnet
som säljs och om åtgärderna för att hantera dem.
4) En förteckning över identifierade risker, som kan medföra förorening av det
hushållsvatten som distribueras i vattendistributionsområdet.
Riskerna ska identifieras för alla delar av vattenproduktionskedjan. En förteckning över de identifierade risker ska utarbetas som åtminstone anger var i vattenproduktionskedjan en risk finns. Det skulle vara bra att förteckningen också
anger omfattning på en identifierad risk. Med WSP-verktyget kan man direkt
skriva ut förteckningar över identifierade risker. De indelas i ordning efter antingen platsen för risken eller omfattningen på den (bild 1, punkt 3). Riskförteckningen utnyttjas vid regelbunden myndighetstillsyn av anläggningen som levererar hushållsvatten, i dess egenkontroll, samt när dess beredskapsplan och den
kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer utarbetas.
En identifierad risk kan t.ex. vara:
a) Skadliga ämnen från ett förorenat markområde nära vattentäkten kan infiltreras i hushållsvattnet.
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b) Smådjur och fåglar kan komma in i en högreservoar via ventilationsöppningar.
c) Störning i flotationsbehandlingen: borttagningen av fällningar fungerar inte.
5) Förteckning över anläggningens riskhanteringsåtgärder för att undanröja eller
minska riskerna
För varje identifierad risk på minst medelnivå ska man sträva efter att fastställa
en kontrollåtgärd med vilken sannolikheten av risken eller skadliga följder av
den kan minskas (Bild 1, punkt 4). Om det för en identifierad risk inte finns någon kontrollmetod som med rimliga åtgärder kan tas i användning eller om kontrollmetoden inte minskar risken tillräckligt, ska den identifierade risken realiseras, beaktas i anläggningens beredskapsplan och i den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer.
Åtgärder för hantering av i punkt 4 uppräknade risker kan t.ex. vara:
a) Skyddspumpning och analys för klorfenol.
b) Galler som förhindrar att smådjur och fåglar tränger in i ventilationsöppningarna.
c) Tätare underhåll såväl av utrustning för borttagning av fällningar som av
dispersionsmunstycken
I WSP-verktyg kan man markera och skriva ut skilt de åtgärder för riskhantering
som ska beaktas vid planering för störningssituationer.
6) Ett uppföljningsprogram för att säkerställa riskhanteringsåtgärdernas funktion,
I fråga om riskhanteringsmetoden som tagits i bruk ska man fastställa hur man
säkerställer att metoden fungerar (Bild 1, punkt 6). Kontrollen av funktionsdugligheten av riskhanteringsåtgärderna ingår i anläggningens egenkontroll och det
lönar sig att i mån av möjlighet integrerar den i den normala och pågående driften och kontrollen av verksamheten.
Kontrollprogrammet för att säkerställa åtgärderna för hantering av i punkt 4 uppräknade risker kan t.ex. vara:
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a) vid anläggningens egenkontroll tar man X klorfenolprov ur grundvattenområdets inspektionsrör, på den första måndagen i varannan månad. Anläggningstekniker kontrollerar varje vecka vid vattentäktsbesök att skyddspumpningen fungerar.
b) konditionen av ventilationsgallren på högreservoarer granskas vid vattenreservoarsbesök i maj varje år.
c) anläggningsteknikerna granskar en gång om dagen funktionen av utrustningen för borttagning av fällningar.
Kontrollprogrammet kan skrivas ut med WSP-verktyget.
7) Vid behov ett åtgärdsprogram för att införa nya riskhanteringsåtgärder.
Om befintliga åtgärder för riskhantering inte är tillräckliga och bättre riskhantering är möjlig genom rimliga åtgärder, ska man lägga upp ett åtgärdsprogram
för att ta i bruk riskhanteringsåtgärderna som behövs.
För de risker som uppräknas i punkt 4 kan åtgärdsprogrammet ha t.ex.
b) Den kommunala miljöskyddsinspektören meddelar NTM-centralen om att förorenad mark återställs och kommunen inleder iståndsättningen. Medan iståndsättningen pågår använder anläggningen aktivkolfiltrering.
c) Ventilationsgallren på ett vattentorn ersätts med luftfilter när tornet saneras.
d) Man utreder huruvida funktionen av utrustning för borttagning av fällningar
kan säkerställas med automatiska larmanordningar
Med WSP-verktyget kan man fastställa de riskhanteringsåtgärder som anläggningen använder eller som planeras. Status för nya riskhanteringsåtgärder (används/används ej) syns i åtgärdsprogrammet (Bild 1, punkt 5).
8) Ett sammandrag av riskbedömningen och dess resultat för att informera vattenanvändarna.
En anläggning som levererar hushållsvatten ska informera vattenanvändarna
om kvaliteten på vattnet som den levererar, att en riskbedömning har gjorts och
om sammanfattningen av den. Till exempel webbsidor, tidningar, kundmeddelanden och sociala medier är bra kanaler för informering om hushållsvattnets
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kvalitet. Det är skäl att hålla en bestående sammanfattning av riskbedömningar
på till exempel en webbplats. När man informerar om en riskbedömning och
dess sammanfattning kan man berätta på en mycket allmän nivå om hur riskerna har bedömts och hur de hanteras. I sammanfattningen anges de förhållanden som har medverkat till att ett program för kontrollundersökningar har utformats.
I sammanfattningen får man inte ange för detaljerade uppgifter om riskerna och åtgärderna för att kontrollera dem, så att uppgifterna kunde användas till att uppsåtligt skada anläggningens funktioner.
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Exempel på sammanfattning av en riskbedömning.
Riskbedömningen har gjorts enligt den Water Safety Plan-princip som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Hälsoskyddsmyndigheten har godkänt
riskbedömningen (datum).
Utifrån riskbedömningen analyseras hushållsvattnet intensifierat för [parameter/parametrar, förklaring till varför kontrollen intensifierats].
Även [parameter/parametrar kontrolleras, förklaring till varför kontrollen görs].
Den/De ingår inte i de parametrar som fastställts genom social- och hälsovårdsministeriets hushållsvattenförordning 1352/2015.
Utifrån riskbedömningen kontrolleras [parameter/parametrar] sporadiskt, och
kontrollen av [parameter/parametrar], som föreskrivs i förordning 1352/2015,
har slopats, när [förklaring till varför kontrollen slopats].

9.2. Godkännande
När en riskbedömning godkänns för första gången fattas det ett förvaltningsbeslut om den. Då kan verksamhetsutövaren om de så vill söka ändring i beslutet
såsom fastställs i HsL 56 §. Godkännandet av en riskbedömning ska delegeras
från ett organ med många ledamöter till en tjänsteinnehavare, om man vill att
denne godkänner riskbedömningen.
Efter det första godkännandet ska man vid varje planenlig tillsyn kontrollera att
riskbedömningen är uppdaterad. Den godkänns genom att saken antecknas i
inspektionsprotokollet.
Riskkontroll är pågående verksamhet. Vid godkännande av riskbedömningen
ska man särskilt beakta att den aldrig är ”helt färdig”, utan att riskerna, metoderna för kontrollen av dem och metoderna för uppföljning av kontrollmetoderna
förändras oavbrutet. Oavbruten riskkontroll ingår i WSP-principen (bild 1, punkt
9). Funktionsdugligheten av riskkontroller kan bedömas bl.a. på följande sätt:
- självutvärdering av arbetsgruppen för riskkontroll
- intern, oberoende auditering av anläggningens arbetsgrupp för riskkontroll
- extern auditering (till exempel auditering som utförs av en annan anläggning
eller beställs från en konsult eller ett ackrediteringsorgan)
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- inspektion som utförs av en myndighet
När en riskbedömning godkänns för första gången kan man alltså inte anta att
varje riskbedömning och riskhanteringssystem skulle vara ”fullständig”, utan
riskbedömningen avspeglar den situation och de kunskaper om riskerna och
hur de kontrolleras som råder för ögonblicket. Vid riskbedömning räcker det att
man använder relevanta metoder, att arbetsgruppen för riskbedömningar är tillräckligt sakkunnig, att de viktigaste riskerna och metoderna för kontrollen av
dem med avseende på vattenproduktionskedjan har identifierats och att anläggningen har en positiv attityd till riskbedömningar. Under senare inspektionsomgångar ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att riskbedömning, regelbunden förbättring av riskbedömningen, att åtgärderna för riskhantering aktivt förs
vidare, att förbättringsförslag från utvärdering av riskkontrollens funktionsduglighet ingår i anläggningens verksamhetssätt.

9.3. Bristfällig riskbedömning
Om en riskbedömning som en anläggning föreslår inte kan godkännas eller om
verksamheten eller verksamhetsmiljön väsentligt ändras, kan den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten ge en tidsfrist inom vilken riskbedömningen ska förbättras eller uppdateras.
Om riskbedömningen inte har förbättrats till en godtagbar nivå eller uppdaterats
inom den utsatta tiden, ska som riskhanteringsåtgärd av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kontrollundersökningarna av alla de parametrar som
nämns i bilaga I till hushållsvattenförordningen antecknas i programmet för kontrollundersökningar. Analysfrekvensen fastställs utifrån tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen. Hos anläggningen som levererar hushållsvatten och
dess vattendistributionsområde eller partivattenverk genomförs dessutom mer
omfattande inspektioner enligt HsL 6 §. Då uppfylls bestämmelsen i HsL 20 § 2
momentet att myndighetens tillsyn ska vara baserad på bedömning och hantering av risker.

9.4. Avgifter
Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens samarbete med verksamhetsutövare för beredskap i störningssituationer eller för riskbedömning och uppgörande av program för kontrollundersökningar är inte verksamhet för vilken kan
faktureras. När en riskbedömning godkänns för första gången fattas det ett förvaltningsbeslut om den. För behandling av godkännande av riskbedömning
uppbärs en avgift enligt en godkänd avgiftstaxa. Riskbedömningar kan också
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godkännas vid den planenliga tillsynen och kostnaden för godkännandet inkluderas i inspektionsavgiften.
7 a § 2–3 moment
Bestämmelser om skyddsområden för vattentäkter finns i 4 kap. 12 § i vattenlagen (587/2011). Bestämmelser om utarbetandet av skyddsplaner för grundvattenområde och uppföljningen av status och särdragen hos sådana vattenförekomster som används som råvattenkälla finns i 10, 10 e, 20 och 26 § i lagen om
vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).
I det sammandrag som avses i 1 mom. 8 punkten får inte ingå sådana detaljerade uppgifter som riskerar säkerheten vid den anläggning som levererar hushållsvatten.
I sammandraget av riskbedömningar ska man inte ange sårbarheter hos anläggningen som levererar hushållsvatten, geodata eller sådana faktorer som
kan utnyttjas vid uppsåtlig skadegörelse.

10. Program för kontrollundersökningar 8 §
8 § Program för kontrollundersökningar
För det vattendistributionsområde som en anläggning som levererar hushållsvatten levererar vatten till ska ett program för kontrollundersökningar utarbetas i
samarbete mellan den anläggning som levererar hushållsvatten, den anläggning som levererar vatten till denna och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Programmet för kontrollundersökningar ska uppdateras och kontrollintervallet är högst fem år.
För regelbunden kontroll av de anläggningar som levererar hushållsvatten minst
10 m3 om dagen eller för minst 50 personers behov ansvarar den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten för att det för varje vattendistributionsområde görs
upp ett program för kontrollundersökningar (se tillämpningsanvisningen, del I,
tabell 2). En anläggning som levererar hushållsvatten ska (eller ska låta) utarbeta ett förslag till program för kontrollundersökningar, vars slutliga innehåll avtalas i samråd med kommunala hälsoskyddsmyndigheten (3 a § 12 punkten).
Om en anläggning som levererar hushållsvatten köper vattnet från ett partivattenverk, ska man då utarbeta programmet för kontrollundersökningar även i
samarbete med partivattenverket. Programmen för kontrollundersökningar med
avseende på anläggningar som levererar hushållsvatten ska revideras enligt
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den uppdaterade hushållsvattenförordningen inom högst fem år efter den föregående uppdateringen av programmen. En anläggning kan om den så vill, redan innan programmet som nu är i bruk löper ut, lägga upp ett förslag till ett
uppdaterat program för kontrollundersökningar i enlighet med den uppdaterade
förordningen.
I tabell 3 i bilaga II föreskrivs om en minimum analysfrekvens vid regelbunden
kontroll av hushållsvatten enligt mängden vatten som dagligen levereras till eller
används i ett vattendistributionsområde. Vid regelbunden kontroll av kvaliteten
på hushållsvatten analyseras prover från begränsad kontroll såväl som utvidgad
kontroll. Analysfrekvenserna är ett minimumantal och frekvensen kan vara
högre om det utifrån riskbedömningar anses vara nödvändigt eller om den kommunala hälsoskyddsmyndigheten annars anser att det är motiverat att öka frekvensen. Undersökningsfrekvensen kan minskas eller en parameter slopas ur
myndighetstillsynen, om förutsättningarna i avsnitt 5 och 6 i bilaga II uppfylls.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten beslutar om analysfrekvenserna. I
programmet för kontrollundersökningar anges det var och när proverna hämtas.
Om det i kvaliteten på de vatten som vattentäkter levererar till samma vattendistributionsområde finns avsevärda skillnader, ska man se till att egenkontrollen
vid vattentäkterna är relevant och att kontrollen av vattenkvaliteten i nätverksområdet i fråga är tillräcklig. Avvikelser i kvaliteten på hushållsvatten i ett vattendistributionsområde ska i mån av möjlighet förebyggas, därför att i ett vattendistributionsområde ska kvaliteten på hushållsvattnet vara i stort sett enhetlig (HsL
16 § 1 mom. 4 punkten).
8 § 2 moment
I programmet för kontrollundersökningar ska ingå de uppgifter som räknas upp i
3 a § och åtminstone undersökningarna enligt bilaga II. Till programmet ska
även fogas undersökningar av andra parametrar är de som räknas upp i tabellerna i bilaga I, eller analysfrekvensen måste ökas, om
1) parametern på basis av riskbedömningen kan tänkas medföra sanitära olägenheter via hushållsvatten,
2) ytterligare kontroll är av nöden för att säkerställa de mål som räknas upp i 7
§ 1 mom., eller
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3) den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedömer att det genom ytterligare
kontroll är möjligt att förebygga uppkomsten av sådana störningssituationer som
ingår i den förteckning som utarbetats med stöd av 13 § 1 mom. 1 punkten.
Till programmet för kontrollundersökningar ska fogas de uppgifter som anläggningen som levererar hushållsvatten anger i sin ansökan och minst det antal
analyser, vid såväl utvidgad som begränsad kontroll, med minimum analysfrekvens enligt bilaga II till hushållsvattenförordningen. Analyserna för den regelbundna kontrollen och analysfrekvensen är utöver vattenmängden som levererats till vattendistributionsområdet även beroende av råvattnets kvalitet, vattenbehandlingsmetoden, distributionsnätets egenskaper, riskbedömningen av hela
vattenproduktionskedjan och nivån på egenkontrollen vid anläggningen som levererar hushållsvatten. Data ur WSP hos anläggningen som levererar hushållsvatten hjälper den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid fokusering av tillsynen. När man lägger upp program för kontrollundersökningar ska man även utnyttja erfarenheterna från tidigare program. När man planerar undersökningar
för den regelbundna kontrollen ska man ta de data vid NTM-centralerna till hjälp
som finns i bl.a. ansökningar om miljötillstånd respektive förläggningsplatser.
Man ska också analysera för andra parametrar än de som uppräknas i tabellen i
bilaga I, om:
1) Utifrån riskbedömning en parameter misstänks kunna medför sanitär olägenhet genom förmedling av hushållsvattnet. Parametern kan vara t.ex. klorfenol.
Genom regelbundna analyser för den säkerställer man att den inte når hushållsvattnet från förorenade markområden.
2) Ytterligare kontroll behövs på grund av faktorer som avslöjats vid riskbedömning eller riskkontroll, dvs. för att verifiera syftet med kontrollen som föreskrivs i
7 § 1 momentet i hushållsvattenförordningen. Undersökningsfrekvensen kan utökas om myndigheten anser t.ex. att egenkontrollen i vattendistributionsområdet är för ringa eller att metoderna för riskhantering är bristfälliga.
3) Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedömer att man genom ytterligare kontroll kan förebygga sådana eventuella störningssituationer som kan
medföra risker för att hushållsvattnet förorenas. Vid regelbunden kontroll av
hushållsvattnets kvalitet ska man även beakta de faktorer som i den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer bedöms äventyra
hushållsvattnets kvalitet, vattentäktens sårbara läge och övriga lokala förhållanden (13 § 1 mom. förteckning över störningssituationer).
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I programmet för kontrollundersökningar ska man redogöra för orsaken till att
parametrar har lagts till eller att de analyseras oftare än vad som föreskrivs i förordningen. I bilaga 3 till denna tillämpningsanvisning finns en Word-baserad
modell av ett program för kontrollundersökningar. Genom att modifiera modellen kan man för ett specifikt vattendistributionsområde lägga upp ett program
för kontrollundersökningar.
I Finland är det vanligt att ett s.k. partivattenverk eller en annan anläggning som
levererar hushållsvatten levererar vatten till ett annat vattenverk. Partivattenverk
har inga egna slutanvändare av vattnet. De levererar vattnet till anläggningar
som levererar hushållsvatten, eller annanstans, till exempel som processvatten
till industrin. Partivattenverk är viktiga delar i vattenproduktionskedjan och riskbedömningen av dess verksamhet ska beaktas när program för kontrollundersökningar läggs upp vid de anläggningar som köper vattnet, även om partivattenverken inte anses vara anläggningar som levererar hushållsvatten i den mening som avses i 16 § i hälsoskyddslagen. Det vatten som en partianläggning
levererar ska minst vara av en kvalitet som fyller kraven i hushållsvattenförordningen, om vattnet utan behandling levereras som det är från en anläggning
som levererar hushållsvatten till användare. Partivattenverk och anläggningar
som levererar hushållsvatten kommer sinsemellan överens om kvaliteten på
vattnet som ska köpas. Även partivattenverk ska utöva sin verksamhet så att
uppkomsten av sanitära olägenheter så långt som möjligt förhindras (HsL 2 §).
En del av de i bilaga I till hushållsvattenförordningen föreskrivna parametrarna
för den regelbundna kontrollen av hushållsvatten kan kvantifieras antingen i utgående vattnet från vattentäkten eller i vattnet som leds till vattenledningsnätet.
För parametrarna för regelbunden kontroll hos de anläggningar som levererar
hushållsvatten och köper vattnet från partivattenverk kan man analysera i partivattenverkens distributionsnät efter partivattenverkets vattenbehandling, om
vattnet inte längre behandlas innan det levereras till vattenanvändarna.
Om en anläggning som levererar hushållsvatten har vattendistributionsområden
där vatten levereras eller produceras i mindre mängder än 10 m3 i dygnet eller
för högst 50 personers behov ska dessa områden kontrolleras enligt den lilla
hushållsvattenförordningen (401/2001). Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska för dessa vattendistributionsområden utarbeta en provtagningsplan.
8 § 3 moment
I ett program för kontrollundersökningar kan kontroll av fler än ett vattendistributionsområde tas in, om detta är ändamålsenligt. Den kommunala
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hälsoskyddsmyndigheten ska då särskilt säkerställa att den ytterligare kontroll
som avses i 2 mom., den analysfrekvens som avses i 9 § och den egenkontroll
som avses i 10 § presenteras separat för varje vattendistributionsområde i programmet.
Om det är ändamålsenligt för kontrollen, kan man i ett gemensamt program för
kontrollundersökningar införa många vattendistributionsområden. Ett program
för kontrollundersökningar kan till exempel omfatta de olika vattendistributionsområdena för en anläggning som levererar hushållsvatten, eller alla anläggningar som levererar hushållsvatten och till vilka samma partivattenverk levererar vatten. Man kan även lägga upp ett gemensamt program för kontrollundersökningar i situationer där en anläggning som levererar hushållsvatten levererar
vatten till en annan, eller vilka har en gemensam vattentäkt, ett gemensamt
grundvattenområde eller gemensamma nätverksdelar. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska i de gemensamma kontrollundersökningsprogrammen
säkerställa att såväl kontroller, analysfrekvenser för den regelbundna kontrollen
som egenkontroller har specificerats skilt för varje område och att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna är tydliga. Ett gemensamt program för kontrollundersökningar av vattendistributionsområden kan också läggas upp för ett
område som sträcker sig över olika tillsynsenheters områden.
Det ska antecknas i programmet för kontrollundersökningar eller i provtagningsplanen vem som ansvarar för undersökningen av de olika parametrarna, om
flera parter svarar för undersökningarna. Detta underlättar tillsynen samt fokusering av kostnaderna som utifrån 50 § tas ut för tillsynen.
8 § 4 moment
När programmet för kontrollundersökningar görs upp eller ses över ska den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten på begäran be om utlåtande av alla de
kommunala hälsovårdsmyndigheter i vars verksamhetsområde vattendistributionsområdet finns. Vid behov ska man även be om utlåtande av regionförvaltningsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen. Programmet för kontrollundersökningar ska också meddelas dessa parter för kännedom.
När program för kontrollundersökningar utarbetas och justeras kan man efter
övervägande av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten be RFV och NTMcentralen om utlåtande. Det är skäl att kommunala hälsoskyddsmyndigheten
alltid ber vederbörliga NTM-centralen om utlåtande när detta är nödvändigt för
att bedöma eventuella risker med råvattnet. Vid RFV i Sydvästra Finland har en
beprövad metod varit att utlåtanden har getts av en för detta RFV och NTM-
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centralen gemensam arbetsgrupp för hushållsvatten som kontrollerar kvaliteten
på hushållsvatten. I praktiken lönar det sig att alltid be om ett utlåtande när ett
program för kontrollundersökningar görs för första gången eller det görs stora
ändringar i programmet. Till exempel ändringar i provtagningar (antal, undersökningar, provtagningsplatser, egenkontroll) är viktig information för RFV och
NTM-centralen. Man behöver dock inte be om ett utlåtande när till exempel den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten anser att är onödigt på grund av minimala
förändringar vid en justering.
Det uppdaterade programmet för kontrollundersökningar lämnas för kännedom
till RFV och NTM-centralen.

11. Provtagningsplan 8 a §
8 a § Provtagningsplan
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska för livsmedelslokaler, verksamhetsutövare som bedriver offentlig eller kommersiell verksamhet och hushåll
som omfattas av förordningens tillämpningsområde utarbeta en provtagningsplan för regelbunden undersökning av hushållsvattnets kvalitet, om hushållsvatten tas från fastighetens vattenanordning.
I provtagningsplanen ska ingå åtminstone undersökningarna enligt bilaga II.
Även andra variabler än de som räknas upp i tabellerna i bilaga I ska undersökas och analysfrekvensen ökas, om ytterligare kontroll är av nöden på basis av
riskbedömningen eller om den är motiverad på grund av karaktären eller omfattningen av den verksamhet som aktören utövar.
I denna paragraf och i avsnitt 5 och 6 i bilaga II avses med
1) riskbedömning av livsmedelslokaler beaktande av faktorer som försvagar
kvaliteten på hushållsvatten vid egenkontroll enligt livsmedelslagen (23/2006),
2) riskbedömning av offentlig eller kommersiell verksamhet beaktande av faktorer som försvagar kvaliteten på hushållsvatten vid egenkontroll enligt 2 § i hälsoskyddslagen.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska för att säkerställa hushållsvattnets kvalitet utarbeta en provtagningsplan för
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• livsmedelslokaler som producerar vatten från en egen vattentäkt eller som
bereder vattnet till hushållsvatten.
• en offentlig eller kommersiell aktör som har en egen vattentäkt eller som bereder vattnet till hushållsvatten.
• vattendistributionsområden där det med användarens egna anordningar tas
minst 10 m3 hushållsvatten om dagen används eller för behoven för minst 50
personer.
Med vattendistributionsområde avses en enhetlig del av ett distributionsnät för
hushållsvatten där dess kvalitet är tämligen jämn. Ett vattendistributionsområde
omfattar bl.a. de livsmedelslokaler, utövare av offentlig eller kommersiell verksamhet och privata hushåll som är användare av hushållsvatten, som tas med
egna anordningar. Minimum analysfrekvens tas ur tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen, efter den i genomsnitt per dag använda vattenmängden. I provtagningsplanen för vattendistributionsområden ska minst analyserna
enligt bilaga II till hushållsvattenförordningen infogas.
Även andra variabler än de som räknas upp i tabellerna i bilaga I ska undersökas och analysfrekvensen ökas, om ytterligare kontroll behövs utifrån riskbedömningen och riskhanteringen eller om den är motiverad på grund av karaktären eller omfattningen av den verksamhet som aktören utövar. En riskbedömning kan göras med metoder så som hos anläggningar som levererar hushållsvatten, se avsnitt 8 om detta. Med riskbedömning av livsmedelslokaler avses att
man tar faktorer som försvagar kvaliteten på hushållsvatten i beaktande vid
egenkontroll enligt livsmedelslagen (23/2006), Hälsoskyddsmyndigheten varken
godkänner eller kontrollerar livsmedelsföretagares egenkontrollplaner, men riskbedömningar samt effektiviteten och resultaten av egenkontrollen ska kunna visas på begäran av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Minimifrekvensen för provtagningar ska ökas om platsen saknar tillräcklig egenkontroll och
riskbedömningar inte har gjorts. Omsorgsfullt genomförd riskbedömning och
egenkontroll är förutsättningar för att minska på parametrar eller analysfrekvensen. Verksamhetsutövaren ska själv föreslå och motivera att analysfrekvensen
minskas eller parameter slopas ur kontrollen. Analysfrekvensen kan minskas eller en parameter kan slopas ur kontrollen om de krav som föreskrivs i avsnitt 5
och 6 i bilaga II till hushållsvattenförordningen uppfylls.
För Escherichia coli och koliforma bakterier ska analysfrekvensen alltid vara
minst enligt tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen. Undersökningsfrekvensen för radioaktivitet i hushållsvatten kan inte minskas om man har börjat
behandla vattnet för att minska aktivitetskoncentrationerna av radioaktiva
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ämnen. I fråga om minskande av analysfrekvensen för alla andra parametrar
berättas i stycke 12.7. Under vissa förutsättningar kan andra än mikrobiologiska
parametrar slopas i myndighetsövervakningen. Om förutsättningarna berättas i
avsnitt 12.8. Motiveringarna till att ändra eller slopa analysfrekvensen för parametrar ska anges i provtagningsplanen.
I de livsmedelslokaler eller på de platser med offentlig eller kommersiell verksamhet där hushållsvattnet som används tas ur en vattentäkt med fastighetens
vattenanordningar och vattenmängden är mindre än 10 kubikmeter per dygn, är
minimum undersökningsfrekvensen vid begränsad kontroll ett prov om året och
vid utvidgad kontroll två prov vartannat år. Antalet analyser kan minskas på basis av riskbedömningens resultat och enligt övriga förutsättningar i stycke 5 eller
6 i bilaga II till hushållsvattenförordningen.
Om hälsoskyddsmyndigheten anser att verksamheten är småskalig, kan den
lilla hushållsvattenförordningen tillämpas på kontrollen (se tabell 1).

12. Undersökningar och analysfrekvens 9 §
9 § Undersökningar och analysfrekvens
De analyser som ingår i ett program för kontrollundersökningar består av antingen tagning av separata vattenprov och undersökningar som görs i laboratorium eller kontinuerliga mätningar som görs i vattenproduktionskedjan.
Proverna för utvidgad kontroll respektive begränsad kontroll ska tas och analyseras enligt programmet för kontrollundersökningar eller enligt provtagningsplanen. Den utvidgade kontrollen omfattar analyser av alla parametrar i tabellerna
1–6 i bilaga I till hushållsvattenförordningen och de ytterligare analyser som utifrån riskhanteringen anges i programmet för kontrollundersökningar eller i provtagningsplanen. Analyserna för begränsad kontroll uppräknas i tabell 2 i bilaga
II till hushållsvattenförordningen. I kontrollundersökningsprogrammet eller provtagningsplanen ska man anteckna de analyser i bilaga I till hushållsvattenförordningen som ersätts med kontinuerligt fungerande mätningar och hur resultaten därav förmedlas till kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

12.1.Provtagare och kompetens
9 § 2 moment
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Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska säkerställa att provtagaren känner till åtminstone de allmänna principer för provtagning som föreskrivs i avsnitt
1 i bilaga II. Vid bedömning av provtagarens kompetens ska de i standard SFSISO 5667–5 uppräknade målen i fråga om provtagarens utbildning användas.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ansvarar för att det tas myndighetsprover och att provtagningarna är tillförlitliga. De motiveringar (HsL 6 §) utifrån
vilka provtagaren godkänns ska antecknas i tillsynsplanen för det kommunala
hälsoskyddet. Ur programmet för kontrollundersökningar ska framgå praxis för
provtagningar specifikt per vattendistributionsområde.
Provtagarna ska ha utbildats innan de kan fungera som självständiga provtagare. Utbildningen kan t.ex. vara personcertifiering för miljöprovtagare inom
kompetensområdet för hushållsvatten. Om provtagaren inte har någon certifiering, kan t.ex. den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedöma provtagarens
kompetens och eventuella utbildningsbehov. Vid bedömning av provtagarens
kompetens ska de i standard SFS-ISO 5667–5 uppräknade målen i fråga om
provtagarens utbildning användas. Kompetenta provtagare upprätthåller sin färdighet genom regelbunden utbildning och att dokumentera sin utbildning. Nedan anges sammanfattat minimikraven på en innehavare som är kompetent att
ta prover av hushållsvatten. Standarden SFS-ISO 5667–5 behöver inte anskaffas.
En provtagare är kompetent att ta hushållsvattenprover när denne har kännedom om och är kompetent i följande förhållanden:
- vattenförsörjning, vattenbehandling och vattendistributionsnät
- vattenkemi och -mikrobiologi
- sårbarheten av kvaliteten på hushållsvatten och i fråga om kontaminering med
intestinala mikrober
- hygienen i de arbetsmetoder som påverkar kvaliteten på prov av hushållsvatten.
- tagning av representativa prov för sensorisk, kemisk och mikrobiologisk analys
eller för undersökning av radioaktivitet.
- avläsning av resultaten från kontinuerligt fungerande mätare
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- faktorer som påverkar arbetarskyddet
En bra provtagare kan också
- välja en representativ plats för provtagning enligt målen för den (hushållsvattenförordningen, bilaga II, tabell 1)
- bedöma och anteckna i provtagningsblanketten de observationer som förklarar
hushållsvattnets kvalitet, vilka kan ha samband med t.ex. sensoriska observationer, miljön eller provtagningen
- ta, fixera och förvara prov så varken skeendet för provtagningen eller transporter ändrar vattnets kvalitet innan det analyseras
En provtagare kan påvisa sin yrkeskunnighet i praktiska arbetsuppgifter i en genuin arbetsmiljö, eller med personcertifiering för miljöprovtagare. Kunnandet
och kompetensen ska kompletteras med utbildning, om brister upptäcks i dem.
Om hälsoskyddsmyndigheten inte själv tar prov ska den säkerställa att provtagaren känner till åtminstone de allmänna principer för provtagning som föreskrivs i avsnitt 1 i bilaga II till hushållsvattenförordningen.
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
1 Provtagning
1.1 Syftet med provtagning
Provtagaren ska veta i vilket syfte provet tas.
I ett vattendistributionsområde kan syftet med provtagningen vid den punkt där
kraven ska vara uppfyllda vara att
a) fastställa att det levererade hushållsvattnet uppfyller kraven,
b) utreda inverkan av fastighetens vattenanordning på hushållsvattnets kvalitet,
eller
c) utreda orsaken eller källan till sådan förorening av hushållsvatten som beror
på fastighetens vattenanordning.
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Syftet med provtagningen från råvatten, vatten som utgår från vattenberedningsanläggningen eller vattendistributionsnätet kan vara
d) egenkontroll,
e) att fastställa att det levererade vattnet uppfyller kraven när det gäller sådana
parametrar vilkas värde inte försvagas efter provtagningsplatsen,
f) att utreda orsaken eller källan till förorening av hushållsvatten.
1.2

Särskilda krav på provtagningen

För att undersöka koppar, bly och nickel tas ett prov på en liter utan spolning på
det sätt som avses i 3 § 10 punkten. Även andra metaller kan fastställas från ett
prov utan spolning.
De prov som tas för mikrobiologiska undersökningar ska tas och hanteras enligt
standard SFS-EN ISO 19458. De syften med provtagningen som presenterats i
punkt 1.1 ska beaktas på det sätt som visas i tabell 1.
Tabell 1. Tagning och hantering av mikrobiologiska prov vid punkten där kraven
fastställs.
Syfte Typ av prov (vattnets överensstämmelse med kraven)

Anslutna apparater och anslutningsstycken

Desinfektion Spolning
av kran
av vatten

a)

Vatten levererat av Avlägsnas
den anläggning
som levererar hushållsvatten

Ja

Ja

b)

Fastighetens nätvatten

Avlägsnas

Ja

Lite1

c)

Att utreda orsaken
eller källan till förorening

Avlägsnas inte

Nej

Nej
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1

Vatten spolas under en kort tid för att effekterna av desinfektionen av kranen
ska undvikas.
På de mikrobiologiska prov som tas från vattendistributionsnätet tillämpas provtagningssyfte a) i tabell 1.
När det gäller andra prov som tas från vattendistributionsnätet än de mikrobiologiska proven ska standarden SFS-ISO 5667–5 iakttas.
Den aktiva koncentrationen av radon ska helst fastställas i det utgående vattnet
från vattenbehandlingsanläggningen, eftersom man utifrån prover som tas i den
avlägsnaste ändan av vattendistributionsnätet inte nödvändigtvis får en rätt bild
av den aktiva koncentrationen i början av distributionsnätet.
Undersökning av hushållsvatten från en vattencistern, brunn eller annan vattentäkt som används gemensamt kan utföras från det vatten som kommer från vattenanvändaren, eller om vattnet inte bereds, från prov som tagits från råvatten.

12.2.Provtagning
Alltid när man analyserar för koncentrationer av koppar, bly och nickel inleds
detta med att man tar behövliga vattenprov för analysen. Innan provtagningen
låter man vattnet rinna i 2–5 sekunder, varefter det tas ett vattenprov på en liter.
Samma prov kan även analyseras för alla övriga metaller, men för dem kan
också i spolat vatten analyseras.
Efter att provet på en liter har tagits av ospolat vatten ska temperaturen mätas
en minut efter spolningen. Temperaturen mäts bara när prov tas för utvidgad
kontroll.
Sedan låter man vattnet rinna tills temperaturen stabiliseras. Efter det tar man
prov för PAH-analys, därför att det ska tas innan kranen desinficeras med en
låga. Om kranen desinficeras på annat sätt än bränning, kan PAH-provet tas
även efter desinficeringen.
Sedan tar man bort anslutningsstyckena, desinficerar kranen och tar de prov
som behövs för analys av övriga parametrar.
Provtagningsutrustning, kranar, anslutningsstycken, provkärl, eventuella fixeringsmedel osv. får inte ändra koncentrationen av ämnet som analyseras eller
antalet mikrober. Detta är särskilt viktigt när man analyserar för synnerligen små
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ämneskoncentrationer och tar vattenprov för mikrobiologiska undersökningar,
därför att dessa prov inte får kontamineras. Före mikrobiologiska undersökningar ska kloret i hushållsvattnet inaktiveras med tiosulfatlösning. Vid provtagningar ska man komma ihåg att vissa av de parametrar som undersöks är lätt
flyktiga och att radon har en halveringstid på bara fyra dagar. Bilaga 4 till anvisningen för tillämpning av hushållsvattenförordningen behandlar provtagning av
hushållsvatten.
Vid samma provtagningspunkt kan man också ta prov för analys för koppar, bly
och nickel i vatten som fått rinna. Ett spolat prov beskriver kvaliteten på vattnet,
levererat av anläggningen som levererar hushållsvatten. Om halterna av koppar, bly och nickel i ett ospolat prov inte uppfyller kvalitetskraven, ska också ett
spolat prov analyseras för dessa metaller. Spolade prov är inte prov enligt programmet för kontrollundersökningar, utan ytterligare prov med vilka kvaliteten
på vattnet levererat av anläggningen som levererar hushållsvatten undersöks.
Proverna ska undersökas så fort som möjligt efter provtagningen emedan vattnets kvalitet kan förändras under förvaring. Vid provtagning, förvaring, expediering och eventuell fixering ska man följa instruktionerna från laboratoriet som utför analyserna. Detta är särskilt viktigt när man skickar prover till en annan ort
för analys. Då ska datum jämte klockslag för transporterna m.m. faktorer som
påverkar hållbarheten av proverna dokumenteras (antecknade på t.ex. följebrev
som följer med proverna) så att de vid behov kan kontrolleras senare. Provtagaren är för sin del skyldig att se till att proverna analyseras tillräckligt snabbt.

12.3.Tid och plats för provtagningar
9 § 3 moment
Om det prov som ska analyseras inte tas från den i 5 § avsedda punkten där
kraven ska vara uppfyllda, bestäms provtagningsplatsen och platsen för kontinuerlig mätning enligt parameterns ursprung genom att principerna i tabellerna
1–4 i bilaga I och i avsnitt 1 i bilaga II iakttas.
Anmärkning 3 i Tabell 3 i bilaga I till hushållsvattenförordningen
3) Proverna ska tas med jämna mellanrum från olika delar av distributionsnätet
så att en rätt bild fås av vattenkvaliteten i hela distributionsområdet under olika
årstider, och då kan antalet nödvändiga prover pga. nätets särdrag eller vattnet
från olika råvattenkällor överskrida det minimiantal av prover som ges i tabellen.
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Platserna och tidpunkterna för provtagningar i respektive vattendistributionsområde ska planeras så att man får en bild av hushållsvattnets kvalitet i hela vattendistributionsområdet under olika årstider. För områden med komplicerade
nätverk kan detta kräva att antalen provtagningsplatser och prover måste höjas
till över det i hushållsvattenförordningen föreskrivna minimiantalet. Inom stora
vattendistributionsområden kan man koncentrera insamlingen av vattenprover
till samma dagar och på så sätt få jämförbara prover från nätverkets olika delar.
Då ska man se till att tiden mellan analyserna för den begränsade kontrollen
inte är för lång.
Om årskonsumtionen vid en anläggning som levererar hushållsvatten varierar
kraftigt efter till exempel årstiderna (det finns t.ex. semesterby inom vattendistributionsområdet), kan man koncentrera provtagningarna till perioderna med stor
konsumtion. Totala antalet prover och fokusering av provtagningarna till olika
konsumtionsperioder ska anges i programmet för kontrollundersökningar. När
konsumtionen är minimal ska vattnets kvalitet säkerställas genom egenkontrollen.
Med punkten där kraven för hushållsvatten ska uppfyllas avses användarens
kran. För vissa av parametrarna för den regelbundna kontrollen kan man i stället, för vid den punkt där kraven ska vara uppfyllda, analysera i råvatten, utgående vatten från vattenberedningsanläggningen eller i vattendistributionsnätet.
För utgående vatten från vattenbehandlingsanläggningar har endast analys för
nitrit föreskrivits som obligatorisk i förordningen (anmärkning 1 i tabell 2 i bilaga
I). Den aktiva koncentrationen av radon ska helst fastställas i det utgående vattnet från vattenbehandlingsanläggningen, eftersom man utifrån prover som tas i
den avlägsnaste ändan av vattendistributionsnätet inte nödvändigtvis får en rätt
bild av den aktiva koncentrationen i början av distributionsnätet (bilaga II, kap.
1.2.). Radon har en halveringstid på bara fyra dagar, varför aktivitetskoncentrationen kan vara lägre i nätverkets perifera delar. Om den aktiva koncentrationen
av radon vid den punkt där kraven ska vara uppfyllda är större än 100 Bq/l, ska
koncentrationen undersökas i råvatten eller vatten som utgår från vattenberedningsanläggningen. (bilaga I, anmärkning 2 i tabell 3).
När man lägger upp ett program för kontrollundersökningar väljer man provtagningsplatser, om vilka i sista hand den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
beslutar. Till provtagningsplatser väljs sådana fastigheter där säkerheten för
vattenkvaliteten är särskilt viktig, till exempel sjukhus, skolor, enheter i socialsektorn, och livsmedelslokaler. Nätverksprov tas på platser där vattnets omsättning är normal. Prov ur blindrör eller en användares kran utan att först spola
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vattnet görs bara för speciella utredningar såsom vid undersökningar för korrosion och vid egenkontroll.
Parametrarna i prover för utvidgad kontroll eller för begränsad kontroll borde
analyseras ur prover som tagits på samma dag. Det är ändamålsenligt att
sträva efter att ta också den del av prover som kan tas annanstans än ur en användares kran vid samma tider som en annan del av prover för utvidgad kontroll
eller begränsad kontroll, men man ska komma överens om förfarandet. Om
man har glömt att analysera för någon parameter, ska verksamhetsutövaren avtala med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om förfarandet.
Ett vattendistributionsområde för en vattencistern, brunn eller annan vattentäkt
som är i gemensam användning består ofta av enbart hushåll där en stor del av
vattenpunkterna finns i lokaler som är avsedda för permanenta bostäder. Gemensamma brunnar eller deras vattenbehandling finns oftast i ett utrymme för
vattenbehandling, pumprum eller motsvarande utrymme. Proverna kan tas vid
vattenpunkter som finns i dessa utrymmen, eftersom de inte omfattas av hemfriden. Om inte ens detta är möjligt, har det i hushållsvattenförordningen bilaga II
lagts in en möjlighet att för en brunn i samanvändning ta prov direkt ur brunnen
(se avsnitt 6.5.).

12.4.Kontinuerligt fungerande mätningar
Analyserna i programmet för kontrollundersökningar kan omfatta kontinuerligt
fungerande mätningar i vattenproduktionskedjan, därför att man enligt 10 § i
hushållsvattenförordningen, beträffande de parametrar som med stöd av bilaga
I till förordningen kan undersökas annanstans än punkten där kraven ska uppfyllas, kan ersätta analyser för myndighetstillsynen med resultaten från egenkontrollprov. Resultat från egenkontroll utifrån kontinuerligt fungerande mätningar kan godkännas för myndighetstillsynen om förutsättningarna för provtagaren (se avsnitt 12.1.) och kvantifieringsmetoderna (se avsnitt 17.) uppfylls. I
programmet för kontrollundersökningar eller i provtagningsplanen ska avtalas
hur resultat sparas och meddelas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

12.5.Analysfrekvens
9 § 4 moment, första satsen
Analysfrekvensen inom vattendistributionsområdet ska åtminstone uppfylla kraven i tabell 3 i bilaga II.
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I tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen anges de minimum analysfrekvenser för regelbunden kontroll, med vilka parametrar undersöks för begränsad kontroll och utvidgad kontroll. Den utvidgade kontrollen omfattar analyser
av alla parametrar i tabellerna 1–6 i bilaga I till hushållsvattenförordningen och
de ytterligare analyser som utifrån riskhanteringen anges i programmet för kontrollundersökningar eller i provtagningsplanen.
Bilaga II till hushållsvattenförordningen:
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Tabell 3. Minimum analysfrekvenser för begränsad kontroll och regelbunden
kontroll
Vattenmängd
(m3/dygn)1) och 2)
10–100

Minimum antal prover om året3)
Begränsad kontroll
1

101–1 000
1001–2000
2001–3 000
3001–4 000
4001–5 000
5001 - 5500
5501–6 000
6001–7 000
7001–8 000
8001–9 000
9001–10 000
över 10 000–
100 000

4
7
10
13
16
16
19
22
25
28
31
31 + 3 ytterligare prov
per påbörjad 1 000
m3/dygn som överskrider den nedre gränsen
10 000 m3/dygn

över 100 000

301 + 3 ytterligare prov
per påbörjad 1 000
m3/dygn som överskrider den nedre gränsen
100 000 m3/dygn

Utvidgad kontroll
1 med två års intervall
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3 + 1 ytterligare
prov per påbörjad
10 000 m3/dygn
som överskrider den
nedre gränsen 10
000 m3/dygn
12 + 1 ytterligare
prov per påbörjad
25 000 m3/dygn
som överskrider den
nedre gränsen 100
000 m3/dygn

Anmärkningar
1) Med vattenmängd avses den mängd hushållsvatten som dagligen levereras
till ett vattendistributionsområde eller som dagligen används inom vattendistributionsområdet. I stället för vattenmängden kan antalet invånare inom vattendistributionsområdet användas. Den dagliga vattenförbrukningen per person
motsvarar då 200 liter.
2) Om hushållsvatten som används i en livsmedelslokal eller som en del av
offentlig eller kommersiell verksamhet tas från en vattentäkt med fastighetens
vattenanordning och mängden vatten är mindre än 10 kubikmeter i dygnet, är
minimum analysfrekvensen ett prov för begränsad kontroll per år och ett prov
för regelbunden kontroll med två års intervall, om inte antalet prov har minskats
med stöd av avsnitt 5 eller 6 i bilaga II.
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3) Proverna tas med jämna mellanrum från olika delar av distributionsnätet så,
att en rättvisande bild fås av vattenkvaliteten i hela distributionsområdet, och då
kan antalet nödvändiga prover pga. nätets särdrag eller vattnet från olika råvattenkällor överskrida de minimum provantal som ges i tabellen.
12.5.1. Vattenmängd
Den dagligen levererade vattenmängden kan anses vara genomsnittet per dygn
under kalenderåret innan. Det hushållsvatten från ett nätverk som läcker ut i
marken, används av räddningsverk eller vid spolningar av vattennätet, eller annat (ej fakturerat) vatten når inte användarna. Mängden i fråga kan dras av från
vattenmängden som levererats vattendistributionsområdet, när minimum analysfrekvensen fastställs. Om det från ett vattendistributionsområde säljs vatten
till en annan anläggning som levererar hushållsvatten ska minimum analysfrekvensen hos den säljande anläggningen fastställas på basis av vattenmängden
som levererats till användarna i vattendistributionsområdet (se bild 2). Om vatten, som inte anses vara hushållsvatten, berättas i tillämpningsanvisning del I
stycke 2.1.1.
Undersökningsfrekvensen kan rimliggöras utifrån en uppskattning av antalet användare, när en betydande del av det vatten som levereras i vattendistributionsområdet går till sådan användning (t.ex. till bevattning eller djurskötsel) eller till
företag där kvaliteten inte regleras genom hushållsvattenförordningen. Enligt
anmärkning 1 i tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen kan i stället för
vattenmängden antalet invånare inom vattendistributionsområdet användas.
Den dagliga vattenförbrukningen per person motsvarar då 200 liter. De vattenmängder som levereras till vattendistributionsområden mäts nästan undantagslöst, medan däremot det exakta antalet invånare i ett vattendistributionsområde
är obekant. Rimliggörande jämte motiveringar ska anges i programmet för kontrollundersökningar.
Om det till ett vattendistributionsområde levereras hushållsvatten över 10 000
m3/dygn, ska man när analysfrekvensen fastställs beräkna ytterligare prov enligt
tabell 3 i bilaga II till hushållsvattenförordningen, på följande sätt: för t.ex. 12
500 m3/dygn som produceras till ett vattendistributionsområde analysera
31+3*3 ytterligare prov vid begränsad kontroll, dvs. totalt 40 prov om året. Vid
utvidgad kontroll ska man undersöka 3+1 ytterligare prover, dvs. fyra.
Kontrollundersökningarna för utvidgad kontroll omfattar alla kontrollparametrar.
Detta kan beaktas för analysfrekvensen vid begränsade kontroller, dvs. utvidgade kontroller kan också inräknas i kontrollundersökningar för begränsad
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kontroll. För t.ex. 12 500 m3/dygn som produceras till ett vattendistributionsområde ska parametrarna för begränsad kontroll analyseras 36 gånger och parametrarna för utvidgad kontroll (vilka även räknas som resultat för utvidgad kontroll) fyra gånger.
När man själv producerar hushållsvattnet och det används i en livsmedelslokal
eller inom offentlig och kommersiell verksamhet, tas minimianalysfrekvensen ur
tabell 3 i bilagan till hushållsvattenförordningen, utgående från mängden vatten
som används dagligen. I de livsmedelslokaler eller på de platser med offentlig
eller kommersiell verksamhet där hushållsvattnet som används tas ur en vattentäkt med fastighetens vattenanordningar och vattenmängden är mindre än 10
kubikmeter per dygn, är minimum undersökningsfrekvensen vid begränsad kontroll ett prov om året och vid utvidgad kontroll två prov vartannat år. Antalet analyser kan minskas på basis av riskbedömningens resultat och enligt övriga förutsättningar i stycke 5 eller 6 i bilaga II till hushållsvattenförordningen. Om hälsoskyddsmyndigheten anser att verksamheten är småskalig, kan den lilla hushållsvattenförordningen tillämpas på kontrollen (se tabell 1). I så fall fattar hälsoskyddsmyndigheten beslut i saken. Se stycke 2.
12.5.2. Analysfrekvensen per vattendistributionsområde
Analysfrekvensen fastställs skilt för varje vattendistributionsområde. Om en anläggning som levererar hushållsvatten säljer en del av hushållsvattnet till en annan anläggning tar man den sålda vattenmängden i beaktande när minimianalysfrekvensen för köpande anläggningen fastställs (Bild 2). På bild 2 är anläggningarnas sammanräknade minimianalysfrekvens vid analyser för begränsad
kontroll 37+4+55+(1) = 96–97, beroende på hur anläggning 3 utifrån lilla hushållsvattenförordningen kontrolleras, och av prover för utvidgad kontroll 4+1+4
=9.
Parametrarna för undersökningar enligt den lilla hushållsvattenförordningen avviker något från parametrarna för utvidgad kontroll respektive begränsad kontroll. I tabell 1 i bilaga II till den lilla hushållsvattenförordningen har uppräknats
de parametrar som ska kvantifieras vid regelbundna undersökningar. På bild 2
kan även anläggning C, om den så vill, utnyttja analysresultaten från andra anläggningar, i fråga om de variabler för vilka man kan undersöka även annanstans än i användarens kran.
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Bild 2. Minimum analysfrekvens för olika anläggningar som levererar hushållsvatten när ett vattenverk säljer hushållsvatten till andra vattenverk.

12.6.Minskning av analysfrekvens
9 § 4 moment, andra satsen
Analysfrekvensen enligt tabellen kan minskas eller parametern kan slopas i
myndighetsövervakningen, om förutsättningarna i avsnitt 5 och 6 i bilaga II uppfylls. Motiveringarna för att minska analysfrekvensen eller slopa en parameter i
övervakningen ska anges i programmet för kontrollundersökningar eller i provtagningsplanen.
Bilaga II till hushållsvattenförordningen,
5. Minskning av myndighetsövervakningens analysfrekvens
Analysfrekvensen för Escherichia coli och koliforma bakterier i hushållsvatten
som levereras ska alltid vara åtminstone den som avses i tabell 3.
Antalet undersökningar av radioaktiviteten i hushållsvatten får inte minskas om
man har börjat behandla vattnet för att minska de radioaktiva ämnenas aktivitetskoncentrationer i det.
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Analysfrekvensen för alla andra parametrar kan minskas på basis av riskbedömningens resultat, om
a) undersökningsplatsen bestäms enligt parameterns ursprung så att värdet på
parametern inte försvagas i vattendistributionskedjan efter provtagningsplatsen,
b) analysfrekvensen bestäms genom beaktande av variationen av parameterns
koncentration och den långsiktiga trenden,
c) undersökningsresultat som representerar hela vattendistributionsområdet
med minst tre års regelbundna intervall är under 60 procent av parameterns
gränsvärde, och
d) det genom riskbedömning kan visas att ingen förutsebar faktor rimligtvis kan
förväntas försämra hushållsvattnets kvalitet.
En minskning av analysfrekvensen eller slopning av en parameter ur kontrollen
kan gälla antingen en enskild parameter eller flera parametrar. Verksamhetsutövaren föreslår minskande av en eller flera parametrar jämte motiveringar när
denne ger den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förslaget till program för
kontrollundersökningar eller provtagningsplan. I programmet för kontrollundersökningar eller i provtagningsplanen ska man förslå minskning av analysfrekvensen och slopande av parametrar ur kontrollen, jämte motiveringar.
Analysfrekvensen för Escherichia coli och koliforma bakterier i hushållsvatten
som levereras ska alltid vara åtminstone den som avses i tabell 3 i bilaga II till
hushållsvattenförordningen. För hushållsvattnets säkerhet är de mikrobiologiska
parametrarna de viktigaste. De indikerar akuta kontamineringar och möjligheten
av vattenburna epidemier. Fynd av mikrobiologiska parametrar i hushållsvattnet, eller en ovanlig ändring av antalet kolonier kräver snabba åtgärder för att
säkerställa vattnets kvalitet.
Även analysfrekvensen för radioaktiviteten i hushållsvatten ska vara minst enligt
tabell 3 om man har börjat behandla vattnet för att minska de radioaktiva ämnenas aktivitetskoncentrationer i det. På basis av resultaten från riskbedömning
kan analysfrekvensen av andra parametrar minskas från frekvensen i tabell 3 i
bilaga II till hushållsvattenförordningen, om varje påstående a, b, c och d nedan
stämmer:
a) Undersökningsplatsen bestäms enligt parameterns ursprung så att värdet på
parametern inte försvagas i vattendistributionskedjan efter
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provtagningsplatsen. Detta realiseras när provtagningsplatsen uppfyller kraven i tabellerna i bilagorna till hushållsvattenförordningen. Provtagningen och
platserna för den har markerats med bokstäver i anmärkningar till tabell 2
och 4 i bilaga I till hushållsvattenförordningen.
b) Analysfrekvensen bestäms genom beaktande av variationen av parameterns
koncentration för minst tre år samt den långsiktiga trenden. Det ska finnas ett
tillräckligt många resultat från olika håll i vattendistributionsområdet under
olika årstider. Det ska finnas resultat för en längre period än tre år, så att
trenden av parameterns halt under ett längre tidsintervall är känd.
c) Undersökningsresultat som representerar hela vattendistributionsområdet
med minst tre års regelbundna intervall är under 60 procent av parameterns
gränsvärde, och
d) Genom riskbedömning kan man visa att ingen förutsebar faktor rimligtvis kan
förväntas försämra hushållsvattnets kvalitet.

12.7.Slopande av parameter i myndighetsövervakningen
Bilaga II till hushållsvattenförordningen
6. Slopande av parameter i myndighetsövervakningen
Mikrobiologiska parametrar kan inte slopas i myndighetsövervakningen.
En annan parameter än mikrobiologisk parameter kan slopas i myndighetsövervakningen, om
a) undersökningsresultat som representerar hela vattendistributionsområdet
med minst tre års regelbundna intervall är under 30 procent av parameterns
gränsvärde,
b) slopandet baserar sig på en riskbedömning, där man beaktat resultaten från
uppföljningen av de tillrinningsområden som används som källa för råvatten och
på basis av vilka kontrollmetoder för att förebygga förorening av vattnet fastställts, och
c) det genom riskbedömning kan visas att ingen förutsebar faktor rimligtvis kan
förväntas försämra hushållsvattnets kvalitet.
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Pesticider behöver inte undersökas, om de inte använts inom tillrinningsområdet för råvatten. Endast sådana pesticider som sannolikt finns i vatten inom
vattendistributionsområdet som är föremål för övervakningen behöver undersökas.
Oxiderbarheten behöver inte mätas om TOC analyseras. TOC-halten behöver
inte mätas om oxiderbarheten har bestämts och den till vattendistributionsområdet levererade eller inom vattendistributionsområdet använda vattenmängden
understiger 10 000 m3/d.
Verksamhetsutövaren föreslår slopande av en eller flera parametrar jämte motiveringar när denne ger den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förslaget till
program för kontrollundersökningar eller provtagningsplan.
En annan parameter än en mikrobiologisk kan slopas i myndighetsövervakningen, om påståendet a, b och c nedan stämmer:
a) Undersökningsresultat som representerar hela vattendistributionsområdet
med minst tre års regelbundna intervall är under 30 procent av parameterns
gränsvärde,
b) Slopandet baserar sig på en riskbedömning, där man har beaktat resultaten
från uppföljningen av de tillrinningsområden som används som källa för råvatten och på basis av vilka kontrollmetoder för att förebygga förorening av
vattnet fastställts. Detta innebär att man har beaktat lagen om vattenvårdsoch havsvårdsförvaltningen samt med stöd av den fastställda åtgärdsprogram och kontrollprogram, vilka utgår från bl.a. riskbedömningar och uppgifter om miljöbelastningen.
c) Genom riskbedömning kan man visa att ingen förutsebar faktor rimligtvis kan
förväntas försämra hushållsvattnets kvalitet.
Man behöver inte undersöka pesticider, om de inte använts inom tillrinningsområdet för råvatten (se avsnitt 5.1.2.3.). Man har dock upptäckt pesticider i flera
grundvattenområden där man tidigare inte har kunnat gissa att de finns. Dessutom har man hittat pesticider i en del vattentäkter i ett grundvattenområde utan
att hitta dem i andra vattentäkter i samma område. Innan en ny vattentäkt byggs
ska råvattnet redan i planeringsskedet analyseras för alla de parametrar kring
vattenkvaliteten som föreskrivs i förordningen och man ska utreda om vattnets
kvalitet lämpar sig som hushållsvatten. Efter behovet lönar det sig att ta kontrollprov, till exempel när man befarar att pesticider används. Vid utvidgad kontroll
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ska ytvattenverken undersöka för pesticiderna på grund av att det nästan utan
undantag har använts pesticider i upptagningsområdena för råvatten. Det kan
alltjämt finnas pesticider eller sönderfallsprodukter efter dem i vattnet ännu i
åratal efter att användningen upphörde. Man kan således inte genast upphöra
med kontrollen när användningen av ämnena i området upphör. Myndighetstillsynen ska åtminstone undersöka för de pesticider som sannolikt finns i vattnet i
det vattendistributionsområde som är föremål för tillsynen.
För kemiska kvalitetskrav utgår maximivärdena av monomerer från kalkylerade
koncentrationer och förordningen kräver inte att monomererna kontrolleras med
analyser av hushållsvattnet annars än i undantagsfall. Akrylamid används närmast i vissa hjälpämnen (polymerer) för flockning och dess koncentration kan regleras på basis av polymerdoser.
Vid utvidgad kontroll kan man slopa:
-

akrylamid, om polyakrylamid inte används vid behandlingen av vattnet

-

epiklorhydrin, om epoxiharts inte används vid behandlingen av vattnet eller
som material i anordningarna

-

vinylklorid, om tri- eller tetrakloreten inte har påvisats i vattnet och vinylklorid
inte löser sig från sådant PVC som använts i materialet

Vid utvidgad kontroll kan man slopa analys för THM, om vattnet inte desinficeras med klor.
Vid riskbedömning ska beaktas att det ska analyseras för bromat, om ozonering
används vid behandlingen eller klorkemikalier vid desinficeringen av vattnet.
Bromat kan främst bildas som biprodukt vid ozonering när råvattnet innehåller
rikligt med bromid jämfört med organiskt material. Bromat kan i princip uppstå i
marginella mängder också vid klordesinficering, om det finns bromid i vattnet.
Vid UV-desinficering uppstår inte bromat.
Oxiderbarheten behöver inte mätas om TOC analyseras. TOC-halten behöver
inte mätas om oxiderbarheten har bestämts och den till vattendistributionsområdet levererade eller inom vattendistributionsområdet använda vattenmängden
understiger 10 000 m3/d.
Förutsättningarna för slopande av radioaktivitetsparametrar ur kontrollen förklaras i avsnitt 5.1.3.5. Vid utvidgad kontroll behöver man inte undersöka för radon
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och indikativ dos, om vattnet som bereds till hushållsvatten uteslutande härrör
från en ytvattenförekomst. Man behöver inte analysera för tritium, eftersom
STUK kontrollerar de aktiva halterna av tritium i hushållsvatten genom det nationella programmet för övervakning av radioaktivitet i miljön.
Vid begränsad kontroll kan analysen för ammonium och nitrit slopas, om kloramin inte används vid desinficering av vattnet. Vid begränsad kontroll kan man
också slopa analysen för aluminium, om man i vattenbehandlingen inte använder kemikalier som innehåller aluminium. Man bör observera att parametern
Clostridium perfringens inte längre finns bland parametrarna i tabell 2 i bilaga II
till hushållsvattenförordningen.

12.8.Analyser vid misstänkta eller fastställda kontamineringssituationer
9 § 5 moment
I en situation där det misstänks eller konstaterats att hushållsvattnet är förorenat ska också andra parametrar än de som finns i programmet för kontrollundersökningar vid behov bestämmas och vattenkvaliteten undersökas genom tilläggsprov.
I en situation med misstänkt eller fastställd kontaminering ska det analyseras för
de parametrar som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anser vara nödvändiga. Man kan låta utföra ytterligare analyser vid även andra än av Livsmedelsverket godkända laboratorier som bäst lämpar sig för att utreda situationen.
Provtagaren ska vara kompetent och känna till de grunder i tagning av hushållsvattenprover som beskrivs i avsnitt 1 i bilaga II till hushållsvattenförordningen
(se avsnitt 12.1.)

13. Egenkontroll 10 §
10 § Egenkontroll
Syftet med egenkontroll av den anläggning som levererar hushållsvatten är att
1) i hela vattenproduktionskedjan följa med de faktorer som påverkar de risker
som uppräknas i 7 a § 1 mom. 4 punkten,
2) säkerställa att vattenberedningen är ändamålsenlig,
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3) förebygga förorening av hushållsvatten och störningssituationer.
Genom egenkontroll säkerställer man vattenkvaliteten i hela vattenproduktionskedjan, att vattenbehandlingen är relevant och kontrollerar att åtgärderna för
riskhantering fungerar så att störningssituationer och förorening av hushållsvattnet förebyggs. Kvalitetskontrollen av hushållsvatten har fokus på den egna
egenkontrollen hos de anläggningar som levererar hushållsvatten emedan de
ska oavbrutet leverera hushållsvatten som följer hushållsvattenförordningen.
Myndighetstillsynen och egenkontrollen bildar en helhet med vilken man säkerställer kvaliteten på hushållsvattnet. Myndigheten försäkrar sig genom myndighetstillsyn om att hushållsvattnets kvalitet följer kraven i förordningen och inte
orsakar sanitära olägenheter. En anläggning som levererar hushållsvatten ska
utan dröjsmål meddela den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om den utifrån egenkontroll eller egna observationer misstänker eller konstaterar att hushållsvattnet är förorenat.
Grunden för egenkontrollen utgörs av de risker som identifierats vid riskbedömning (förteckning) och som kan medföra att hushållsvattnet som distribueras i
vattendistributionsområdet kontamineras (7 a § 1 mom. 4 punkten) se avsnitt 9.
En trygg kvalitet på hushållsvattnet utgår från komplett riskbedömning och
ändamålsenliga och fungerande metoder för riskhantering. Lämpligheten av
metoderna för riskhantering uppföljs med hjälp av ett kontrollprogram som genomförs i egenkontrollen. Antalet analyser för egenkontrollen påverkas av bl.a.
vattenproduktionskedjan, lokala förhållanden, kvaliteten på råvattnet som används, mängden levererat hushållsvatten, verksamhetens art och omfattning,
metoderna för vattenbehandling, samt vattnets dödtid i nätet, Egenkontrollen
påverkas också av huruvida hushållsvatten härrör från en egen anläggning eller
köps annanstans. Man kan inte ge några allmänna anvisningar för de parametrar och deras kvantifieringsfrekvenser som väljs för egenkontrollen, utan de
måste bedömas utifrån särdragen för respektive anläggning.
Vid godkännande av en riskbedömning ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten avgöra vilka variabler ska innefattas i myndighetstillsynen, till exempel
från parametrar ur egenkontroll enligt WSP’s kontrollprogram eller från andra
parametrar ur egenkontrollen. Då ska analyser utföras i ett av Livsmedelsverket
godkänt laboratorium (HsL 49 a §) och provtagaren ska vara kompetent (hushållsvattenförordningen 9 § 2 mom.) se avsnitt 12. I programmet för kontrollundersökningar ska man också infoga analyser för andra än i förordning uppräknade parametrar, eller undersökningsfrekvensen ska ökas, om man utifrån riskbedömningar misstänker (hushållsvattenförordningen 8 §) att
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- parametern kan medföra sanitära olägenheter via hushållsvatten,
- ytterligare kontroller behövs utgående från riskbedömning,
- man genom ytterliga kontroller kan förebygga att störningssituationer uppstår.
WSP-verktyget producerar en prioriterad förteckning över existerande risker till
grundlag för beredskap för störningssituationer. Särdragen för anläggningar
som levererar hushållsvatten och för vattendistributionsområdena samt de lokala förhållandena framträder när man utarbetar en förteckning över störningssituationer så som föreskrivs i hushållsvattenförordningen. Skyldigheten att
hålla sig informerad om risker framhävs även i 15 § i vattentjänstlagen.
10 § 2 moment
Egenkontrollen omfattar kontroller av anläggningens verksamhet och verksamhetsmiljö samt undersökningar av kvaliteten på vattnet. I egenkontrollen ingår
1) det uppföljningsprogram som avses i 7 a § 1 mom. 6 punkten för att säkerställa riskhanteringsåtgärdernas funktion,
2) kontroll av mängden av och kvaliteten på råvatten, anordningarnas skick
samt mängden vattensvinn i vattenledningsnätet enligt 15 § i lagen om vattentjänster (119/2001),
3) kontroll av kvaliteten på vatten i hela vattenproduktionskedjan.
För förebyggande av sanitära olägenheter från hushållsvatten är det viktigt att
identifierade risker bedöms och att metoder för kontroll av riskerna beaktas i anläggningens egenkontroll (7 a § 1 mom. 6 punkten i hushållsvattenförordningen). Riskhanteringsvertyget WSP är främst ett verktyg för överordnad identifiering av faror, riskbedömning och riskkontroll vid anläggningar som levererar
hushållsvatten. I WSP-verktyget får man ett kontrollprogram, med vilken man
kontrollerar funktionsdugligheten av kontrollmetoderna som används, och ett åtgärdsprogram med vilket man kan planera att ta i bruk nya kontrollmetoder.

13.1.Anläggningens verksamhetsmiljö
Egenkontrollen av en anläggnings verksamhetsmiljö är granskning av dess
verksamhet, bokföring och observation av miljöns ändamålsenlighet och prydlighet. En anläggnings verksamhetsmiljö består av de områden och
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infrastrukturer som anläggningen äger, samt vid grundvattenverk av grundvattenområden och vid ytvattenverk av tillrinningsområden för råvattenkällor.
Dokument kring egenkontrollen, till exempel drift- och servicejournaler, ska dokumenteras i tillräcklig omfattning för att säkerställa att kontrollen av anläggningens drift och funktioner är av hög kvalitet. Dokumenten ska dessutom på
begäran uppvisas vid den kommunala hälsoskyddsmyndighetens inspektioner.

13.2.Råvattnets mängd och kvalitet samt vattenberedning
Vid egenkontrollen ska man analysera för parametrar i råvattnet och vid behov i
behandlingsprocessernas olika skeden så att vattenbehandlingens funktionsduglighet kan bedömas. Utgående från riskbedömningar avgör man vilka, hur
och hur ofta de olika parametrarna kvantifieras. Även utifrån 15 § i LVT ska verket kontrollera kvantiteten av och kvaliteten på det råvatten som det använder. I
hushållsvattenförordningen och LVT föreskrivs det inte krav på parametrar att
kontrollera i råvatten eller på undersökningsfrekvenser. Vid grundvattenverk ska
proverna främst tas per vattentäkt på det inkommande vattnet till anläggningen.
Vid grundvattenverk ska man känna till om det vid upptagning av grundvatten
sker strandinfiltrering och vilken mängd upptaget vatten eventuellt utlöser
strandinfiltreringen. Om kvaliteten på ytvattnet påverkar grundvattnets kvalitet
borde behandlingen av hushållsvatten helst omfatta kontinuerlig desinficering.
Ytvattnet kan åtminstone tidvis påverka även grundvattnets kvalitet i områden
där brunnarna ligger i områden med risk för översvämningar. Proportionen av
ytvatten i grundvattnet kan särskilt undersökas med isotopanalyser av syre och
väte och till stöd för detta kan man bestämma bl.a. löst silikat, organiskt kol,
temperatur, syre och konduktivitet. Vid anläggningar för artificiellt grundvatten
bör proverna vid egenkontrollen helst tas på vattnet som infiltreras och på vattnet före eventuell behandling, om det behandlas för infiltreringen. Vid ytvattenverk undersöks kvaliteten på det inkommande råvattnet till anläggningen.
Råvattnet bör helst analyseras minst fyra gånger om året för parametrarna av
väsentligaste betydelse för kvaliteten på hushållsvattnet. I tabell 4 har angetts
exempel på parametrar som är lämpliga för kontroll av funktionaliteten av olika
beredningsmetoder och som även kan användas för kontroll av råvattnet.
Innan en ny vattentäkt byggs ska råvattnet redan i planeringsskedet analyseras
för alla de parametrar kring vattenkvaliteten som föreskrivs i förordningen. Man
ska även undersöka om vattnets kvalitet är lämpligt som hushållsvatten.
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Tabell 5. Exempel på parametrar som är lämpliga för kontroll av funktionaliteten
av olika behandlingsmetoder.
Metod

Parametrar

Utfällning pH, färgtal, turbiditet, KMnO4-tal/TOC/UV-absoroch sedi- bans med kontinuerliga mätningar, beroende på
mentering fällningskemikalier: järn, aluminium, sulfat, klorid
Filtrering

färgtal, turbiditet, järn, mangan, heterotrofa koloniantalet

Alkalisering

pH, alkalitet, koldioxid, hårdhet, järn, (mangan)

Reducering av
järn och
mangan

pH, syre, järn, mangan

Desinfice- heterotrofa koloniantalet, koliforma bakterier,
ring
klorhalt
Hårdhetsreglering

pH, koldioxid, alkalitet, hårdhet

Allmänna indikatorer såsom kvantifieringar av AOX och VOC kan tas med i
egenkontrollen av kvaliteten på grundvattnet om råvattenkällan ligger i ett område med hög risk för föroreningar eller om det finns skäl att misstänka att det
tidigare har funnits förorenande aktiviteter i området. Vid valet av parametrar för
egenkontrollen bör bl.a. nitrathalt, pesticider och mikrober beaktas, om det finns
intensiva jord- eller skogsbruk i grundvattenområdet.
13.2.1. Plan för vattenvårdsförvaltning
Syftet med vattenvårdsförvaltningen är att uppnå bra status för yt- och grundvatten. Planerna för vattenvårdsförvaltningen av områden för detta ska innehålla uppgifter om respektive områdes yt- och grundvatten, belastningen på
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dem från mänskliga aktiviteter, vattnens status, målen för vattenvården samt
nödvändiga åtgärder för vattenskyddet och vattenvården. NTM-centralerna och
deras föregångare miljöcentralerna har tillsammans med sina intressentgrupper
inom sina egna verksamhetsområden utarbetat regionala allmänna planer för
skyddet och användningen av vatten samt utvecklingsprogram för vattenområdena. Regionala program och planer behandlas närmare i åtgärdsprogram för
vattenvårdsförvaltningen, där det finns information om aktiviteter som äventyrar
vattnens status och om upphov till belastning samt förslag till åtgärder för vattenskyddet och information om pågående projekt för att förbättra vatten. Uppgifter om vattentäkter, vattentäktstillstånd och upptagna vattenmängder sparas i
ett IT-system (VEETI) för vattenförsörjningsverk som upprätthålls av miljöförvaltningen. Gränserna för och geodata om grundvattenområden, beräknad total
vattenavrinning och kontroller av detta sparas i ett IT-system (POVET) för
grundvatten där de vid behov kan specificeras skilt.
I ett kontrollprogram för planen för vattenvårdsförvaltningen anges nödvändiga
kontrollplatser och -områden, faktorerna som kontrolleras samt kontrollfrekvensen för yt- och grundvattnen. Speciella områden är bl.a. vattentäktområden där
man för hushållsvattenbruk tar eller avser ta upp mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller för fler än femtio personers behov. Vid bedömning
av riskerna kring kvaliteten på råvattnet kan anläggningarna som levererar hushållsvatten utnyttja planerna för vattenvårdsförvaltningen, åtgärdsplanerna för
vattenförvaltningen samt kontrollresultaten och beakta uppgifterna i egenkontrollen.

13.3.Anordningarnas kondition, utgående vatten, vatten i nätverk samt reservoarer
Egenkontrollen vid vattenverken omfattar kontroll av kvaliteten på utgående
vattnet och på vattnet i nätverk och reservoarer. Egenkontrollen kan också vara
mätningar av tryckkretsar i nätverken, bedömningar av spolningsbehov samt
kartläggningar av konditionen av reservoarer, ventiler och nätverk. Vattenreservoarer besöks regelbundet och vid besöken ska reservoarernas kondition och
behov av rengöring granskas. Syftet med egenkontrollen är att säkerställa att
det utgående hushållsvattnet fyller kraven i hushållsvattenförordningen och att
kvaliteten på hushållsvattnet förblir god i nätverket fram till förbindelsepunkterna
för tomtledningarna.
Vid provtagningar ur nätverket kan man använda fastigheternas kranar, brandposter eller vattenreservoarer. Provtagningsplatserna ska vara sådana att det är
möjligt att ta representativa prover. För att ta ett representativt prov ur till
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exempel en vattenreservoar krävs det att det finns en provtagningskran i stället
för att provet tas med en kanna av ytan i reservoaren. När det tas ett prov ur en
vattenreservoar ska man kontrollera att provet tas på reservoarens utgående
och inte på dess inkommande vatten. För högreservoarer är det viktigt att även
vattenkvaliteten på reservoarens yta kontrolleras, eftersom ytvatten kan bilda
skikt och kvaliteten på det kan förändras. Vid val av platser där det tas nätverksprov för egenkontrollen ska man se till att de kompletterar uppgifterna från kontrollanalyser och omfattar objekt där det utifrån erfarenheten finns skäl att kontrollera vattenkvaliteten noggrannare eller där det finns särskilt kritiska vattenanvändare vad vattenkvaliteten beträffar.
Tabell 6. Exempel på parametrar som är lämpliga för kontroll av vattenreservoarer och vatten i nätverk.
Objekt

Parametrar

Vattenreservoarer
och vatten i
nätverk

utseende, temperatur, lukt, smak, turbiditet,
färg, pH, konduktivitet, totalt klor (om vattnet
kloreras), järn, koliforma bakterier, E. coli,
heterotrofa koloniantal vid 22 °C, mögel

Ibruktagning av ett
nytt eller
sanerat
nätverk

utseende, lukt, smak, turbiditet, pH, totalt klor
(för att säkerställa att klor för desinficering urlakas), koliforma bakterier, E. coli, heterotrofa
koloniantal vid 22 °C

13.4.Egenkontrollresultat
10 § 3 moment
Den anläggning som levererar hushållsvatten ska registrera resultaten av egenkontrollen i tillräcklig omfattning. Uppgifterna om egenkontrollen ska bifogas
programmet för kontrollundersökningar. Om en anläggning som levererar hushållsvatten också är livsmedelsföretagare enligt 6 § 11 punkten i livsmedelslagen, ska den till sitt program för kontrollundersökningar bifoga uppgifter om sådan kontroll av vattnets kvalitet som ingår i den plan för egenkontroll som avses
i 20 § i livsmedelslagen.
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Proverna för egenkontrollanalyser kan tas på de platser som anläggningen som
levererar hushållsvatten anser vara bäst och den kan låta utföra analyser med
metoder efter eget godtycke i ett valfritt laboratorium (inkl. ett eget). Den anläggning som levererar hushållsvatten ska registrera resultaten av egenkontrollen i tillräcklig omfattning. I programmet för kontrollundersökningar ska man
ange vad som undersöks genom egenkontrollen och hur resultaten från egenkontrollen sparas hos vattenverk. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
kan be att få resultaten från egenkontrollen för påseende. Om resultaten från
egenkontrollen regelbundet levereras till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, ska man avtala om detta i programmet för kontrollundersökningar. Man
ska dessutom anteckna motiveringarna till varför egenkontrollresultaten levereras.
Om en anläggning som levererar hushållsvatten även är en i 6 § 11 punkten i
livsmedelslagen (23/2006) avsedd livsmedelsföretagare (fysisk eller juridisk person med ansvar för att säkerställa att bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen
iakttas i livsmedelsföretaget under sin tillsyn), ska uppgifter om den kontroll av
vattenkvalitet som ingår i egenkontrollplanen enligt 20 § i livsmedelslagen bifogas till programmet för kontrollundersökningar. Livsmedelsverket styr den egenkontroll av vatten som sker inom livsmedelslokaler. Egenkontrollen av vattnet
hos livsmedelsföretagare som är kunder inom vattendistributionsområdet för en
anläggning som levererar hushållsvatten behöver alltså inte beskrivas i anläggningens program för kontrollundersökningar.

13.5.Egenkontrollresultat som ersätter myndighetstillsynens resultat
10 § 4 moment
När det gäller de variabler som med stöd av bilaga I kan undersökas från något
annat ställe än punkten där kraven ska vara uppfyllda, kan myndighetsövervakningens undersökning ersättas med resultatet av egenkontrollprovet. Undersökningen kan ersättas endast om förutsättningarna enligt 9 och 14 § uppfylls.
Myndighetsövervakningens analyser kan ersättas med resultatet av egenkontrollprovet för de variabler som med stöd av bilaga I kan undersökas från något
annat ställe än punkten där kraven ska vara uppfyllda. Undersökningen kan ersättas under följande förutsättningar:
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a) Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har säkerställt att provtagaren är
kompetent och minst känner till de allmänna principer för provtagning som föreskrivs i avsnitt 1 i bilaga II till hushållsvattenförordningen (se avsnitt 12).
b) Provtagningsplatsen eller platsen för kontinuerlig mätning har fastställts enligt
parameterns ursprung såsom anges i tabellerna 1–4 i bilaga I till hushållsvattenförordningen, och prov tas/mäts enligt principerna i avsnitt 1 i bilaga II.
c) Analysmetoden fastställs utifrån bilaga III till hushållsvattenförordningen. Metoden skall anges när resultaten rapporteras. Undersökningsresultaten ska
anges med minst lika många signifikanta siffror som parametervärdet i tabellerna 1–6 i bilaga I anges med. Bestämningar ska göras med godkända metoder i ett laboratorium som Livsmedelsverket har godkänt.
d) Vid kontrollundersökningarna ska analysmetoder enligt SFS-EN-standarderna användas. Om sådana saknas, ska man använda analysmetoder enligt ISO-standarderna, eller metoder som är minst lika noggranna och tillförlitliga som dessa standardmetoder.
e) Tillförlitligheten av kontinuerligt fungerande mätare, automatiska provtagare
och analysatorer har säkerställts genom validering, och dokumentering av
valideringen enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 eller någon annan internationellt godkänd standard (se avsnitt 17).

14. Desinfektion av hushållsvatten 11 §
11 § Desinfektion av hushållsvatten 1 moment
Vatten som har tagits från en ytvattenförekomst ska alltid desinficeras innan
vattnet används som hushållsvatten. För att minska biprodukter från desinfektionen ska vattnet förbehandlas innan det desinficeras så att koncentrationerna i
biprodukterna från desinfektionen inte försämrar hushållsvattnets sanitära kvalitet eller användbarhet.
Upptag av vatten ur vattenförekomster av olika slag och eventuell behandling
och desinficering av vattnet ingår i särdragen för en anläggning som levererar
hushållsvatten, varför eventuella störningar i metoderna för behandling och desinficering ska beaktas när man lägger upp vattentjänstverkets beredskapsplan
enligt LVT för störningssituationer, beslutar om de parametrar och deras analysfrekvenser som kontrolleras genom programmet för kontrollundersökningar
samt utvärderar anläggningens driftskontroll enligt 10 §.
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Vatten som har tagits från en ytvattenförekomst ska alltid desinficeras genom
fortsatt desinficering innan vattnet används som hushållsvatten. Enligt 2 § 4
punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) avses
med ytvattenförekomst en avgränsad och betydande del av ytvattnen, såsom
en sjö, ett vattenmagasin, en bäck, å, älv eller kanal, en del av en bäck, å, älv
eller kanal, vatten i en övergångszon eller en kustvattensträcka. Vatten som tas
ur dessa ska förbehandlas för att minska bildningen av skadliga biprodukter från
desinficeringen samt alltid desinficeras.
Vatten till hushållsvatten kan också tas ur en grundvattenförekomst, som enligt
2 § 5 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen betecknar en
avgränsad förekomst av vatten i porös och genomsläpplig mark- eller berggrund
som medger en betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande
mängder grundvatten. Grundvatten kan vara av så god kvalitet att det inte behöver behandlas eller desinficeras. Man ska dock komma ihåg att om grundvatten förorenas mikrobiologiskt, kan patogena mikrober spridas till vattenanvändare, om vattnet inte desinficeras.
Bildande av artificiellt grundvatten kan anses vara en metod för behandling av
vatten som tas ur en ytvattenförekomst och då ska vattnet desinficeras. På
grund av den långa genomströmningstiden under vattnets förbehandling eller
infiltrering kan å andra sidan artificiellt grundvatten motsvara grundvatten av
god kvalitet, och då är det inte nödvändigt med kontinuerlig desinficering. För
att skydda hälsan och förhindra att hushållsvattnet kontamineras mikrobiologiskt
är det är skäl att desinficera hushållsvatten som bereds av artificiellt grundvatten. Ett beslut för att inte desinficera artificiellt grundvatten ska utgå från särskilt
omsorgsfull riskbedömning och exakta undersökningar. Vid vattenverk som använder grund- och artificiellt grundvatten ska man känna till om det i anknytning
till en grundvattentäkt sker strandinfiltrering samt vilken mängd upptaget vatten
som kanske utlöser strandinfiltreringen. Ytvattnet kan påverka även grundvattnets kvalitet i områden där brunnarna ligger i områden med risk för översvämningar. Man ska komma ihåg att indikatorbakterier som beskriver mikrobiologisk
kontaminering av hushållsvatten dör snabbare än egentliga sjukdomsalstrare
som till exempel virus i infiltrerat vatten. Därför kan kontrollundersökningar och
egenkontrollen av den mikrobiologiska kvaliteten på hushållsvatten som har beretts av artificiellt grundvatten kan inte enbart bygga på de indikatorbakterier (E.
coli, intestinala enterokocker och koliforma bakterier) som fastställs i förordningen, utan möjligheten av sanitära olägenheter från sjukdomsalstrande mikrober måste undersökas med ytterligare metoder. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska i programmet för kontrollundersökningar infoga de analyser
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som anses nödvändiga vid riskbedömning och -hantering, om de inte undersöks
tillräckligt i anläggningen egenkontroll.
11 § 2 moment
Anläggningar som levererar hushållsvatten ska ha tillräckligt kunnande och tillräcklig beredskap för desinfektion av hushållsvatten inom sex timmar från det
att anläggningen utifrån driftskontrollen, den regelbundna kontrollen av hushållsvattnet eller någon annan omständighet får kännedom om en misstanke
om att råvattnet eller det levererade hushållsvattnet är mikrobiologiskt förorenat.
Anläggningen ska utan dröjsmål underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om misstanken om förorening och om att desinfektion inletts.
Redan en misstanke om att hushållsvattnets kvalitet har kontaminerats är en i
20 a § i HsL avsedd misstanke om möjligheten av en epidemi och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska omedelbart informeras om den. Misstanke
om förorening kan uppstå om man till exempel vid kontrollundersökningar eller
anläggningens egenkontroll upptäckter bakterier såsom E. coli, C. perfringens,
intestinala enterokocker eller koliforma bakterier i antingen hushållsvattnet eller
anläggningens råvatten, som normalt inte desinficeras. Man kan befara en förorening även på grund av onormal ökning av koloniantalet av heterotrofa bakterier, därför att indikatorbakterier upptäckts inte alltid ens i fall av kontaminering.
Också rörbrott, särskilt om systemet blir trycklöst i situationen, samt funktionsstörningar i anordningar för vattenupptag och -behandling kan ge misstankar
om kontaminering. Det är också skäl att befara föroreningar om vattenanvändarna rapporterar om att vattenkvaliteten har försämrats eller en hälsocentral
rapporterar om ett onormalt större antal patienter med magsjukdomar. Även
andra myndigheter kan rapportera om misstankar till en anläggning som levererar hushållsvatten eller till hälsoskyddsmyndigheten. Förekomsten av en eventuell mikrobiologisk kontamination ska också beaktas om det sker plötsliga förändringar i vattnets organoleptiska eller fysikalisk-kemiska egenskaper, såsom i
lukt, smak, färg, turbiditet, konduktivitet eller oxiderbarhet.
I en situation då man misstänker eller har fastställt att vattnet har kontaminerats
kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten besluta om ytterligare analyser
och att öka analysfrekvensen utan att programmet för kontrollundersökningar
behöver ändras. Sådana ytterligare analyser kan då också vara andra analyser
än de som ingår i den regelbundna kontrollen utifrån hushållsvattenförordningen, till exempel analyser för sjukdomsalstrande mikrober eller för ett i hushållsvatten förmodligen förekommande ämne. Det lönar sig att ha rena kärl, i
vilka det ryms 15 liter vatten, klara för undersökningarna. Den vattenmängden
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behövs vid analyser för de allmännaste sjukdomsalstrande mikroberna. I Valviras anvisning Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet beskrivs
olika störningssituationer.

14.1.Beredskap för desinficering
Ett beslut om tillfällig desinficering av hushållsvatten kan fattas av antingen anläggningen själv, som levererar hushållsvattnet, eller den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, som utifrån 20 § i HsL kan föreskriva att hushållsvattnet
ska desinficeras. I brådskande fall kan tjänsteinnehavaren, som genomför tillsyn, med stöd av 51 § i HsL utfärda en föreskrift om desinficering. Om en anläggning som levererar hushållsvatten beslutar för att inleda desinficering ska
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten omedelbart underrättas.
Anläggningar som levererar hushållsvatten ska ha beredskap och tillräcklig
kompetens för desinficering av vatten, även om det inte finns kontinuerlig desinficering. I praktiken innebär beredskapen desinficering med klorkemikalier, med
vilka även nätverket i sin helhet vid behov blir desinficerat. Det utgående vattnet
från vattentäkter eller reservoarer kan desinficeras med UV-anordningar, men
med dem kan man inte desinficera vattnet i nätet eller mikrober i biofilmer i nätverket. Desinficering ska kunna inledas inom sex timmar efter att anläggningen
som levererar hushållsvatten får kännedom om en misstanke om att vattnet är
mikrobiologiskt förorenat.
För att förebygga vattenburna epidemier ska alla anläggningar som levererar
hushållsvatten förfoga över desinficeringsanordningar eller minst ha beredskap
för genomförande av desinficering i störningssituationer. Beredskap innebär inte
nödvändigtvis att varje anläggning själv ska skaffa desinficeringsanordningar
och inleda permanent desinficering, utan att den minst ska ha nödvändig kompetens, anslutningar för inmatning av kemikalier och en förhandsplan för var
den får den nödvändiga desinficeringsutrustningen för användning. Genomförandet av desinficering ska övas i tillräcklig grad.
I praktiken kan beredskapen för desinficering genomföras till exempel genom
regionalt samarbete mellan anläggningarna som levererar hushållsvatten. För
att skaffa tillräcklig kompetens kan anläggningarna också ordna gemensamma
övningar och redan på förhand avtala om samarbete kring personresurser. När
man planerar att använda gemensamma anordningar för desinficeringar ska
man i vissa situationer, till exempel vid översvämning av ett vidsträckt område,
beakta att kapaciteten av de gemensamma anordningarna inte kanske räcker
eller att inlåningen av dem kan förhindras.
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Vattentjänstverk bör med avseende på tillfällig desinficering utarbeta ett detaljerat verksamhetskort för den i 15 a § i LVT föreskrivna planen för beredskap för
störningssituationer. Vattenförsörjningspoolen har publicerat en handbok om
beredskap för störningssituationer i vattenförsörjningen. Handboken har ett allmänt mallunderlag för verksamhetskort om mikrobiologiska föroreningssituationer. På verksamhetskortet ska man beskriva de desinficeringsapparater och
klorkemikalier som används, varifrån de anskaffas, var de placeras eller finns,
rätt dosering av kemikalierna i olika situationer, hur apparaterna används, hur
doseringen regleras och hur man säkerställer elförsörjningen till apparaterna.
Beredskapen för desinficering ska också beskrivas kortfattat i programmet för
kontrollundersökningar, där man antecknar var verksamhetskortet finns. För
andra vattentjänstverk än anläggningar som levererar hushållsvatten kan instruktioner för desinficering utarbetas när man utarbetar en i 8 § i HsL föreskriven plan för störningssituationer. I 2 § i HsL föreskrivs att verksamheten ska utövas så att uppkomsten av sanitära olägenheter så långt som möjligt förhindras.
För utredning av den ursprungliga situationen och eventuella föroreningar skulle
det vara bra att ta prover före inledning av desinficering med klor, men provtagningen får dock inte fördröja inledandet av desinficeringen.
Vattenverksföreningen (VVY) har publicerat en handbok för klorering av hushållsvatten (nr 59, 2014). I Valviras anvisning Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet har samlats information om åtgärder i störningssituationer
och i anvisningen Sjukdomsalstrande mikrober om desinficering. Institutet för
hälsa och välfärd THL har publicerat en video på YouTube om mätning och beräkning av klorhalten i vattenledningsvatten (på finska). THL har också publicerat en avgiftsfri mobilapplikation vid namn Kloorilaskuri och med den kan man
beräkna nödvändiga klordoser.

15. Plan för störningssituationer 12 §
12 § Plan för störningssituationer
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utarbeta och uppdatera en plan
för störningssituationer i syfte att säkerställa kvaliteten på hushållsvattnet. Planen är en del av planen som avses i 8 § 1 mom. i hälsoskyddslagen.
För att utarbeta planen för störningssituationer och samordna den med övriga
aktörers planer som anknyter till beredskap ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten samarbeta med åtminstone följande instanser:
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1) anläggningar som levererar hushållsvatten och den anläggning som levererar vatten till dessa,
2) den läkare som är ansvarig för smittsamma sjukdomar i de kommuner dit
hushållsvatten levereras,
3) kommunens miljövårdsmyndighet,
4) den lokala räddningsmyndigheten,
5) närings-, trafik- och miljöcentralen,
6) verksamhetsutövare som har en skyldighet enligt 15 § i miljöskyddslagen
(527/2014) att på förhand förbereda sig för sådana situationer som kan förorsaka förorening av vatten i vattenproduktionskedjan,
7) verksamhetsutövare för vilka kvaliteten på hushållsvatten är av särskilt stor
betydelse.
Med störningssituationsplan avses anvisningar med hjälp av vilka den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förbereder sig för störningssituationer på det sätt
som avses i 8 § 1 mom. i hälsoskyddslagen i samarbete med andra myndigheter, anläggningar som levererar hushållsvatten och den anläggning som levererar vatten till dessa samt sådana anläggningar vilkas verksamhet kan orsaka
förorening av råvatten eller hushållsvatten eller för vilkas verksamhet hushållsvattnets kvalitet har särskilt stor betydelse (2 § 6 punkten i hushållsvattenförordningen). Goda anvisningar beskriver klart och konkret vad som är väsentligt för
hushållsvattnets kvalitet samt vad respektive aktör gör och svarar för i på förhand identifierade störningssituationer. Det rekommenderas att planen för störningssituationer ges organet till kännedom. Vid behandlingen inom ett organ
ska man ta i beaktande att planen för störningssituationer kan innehålla konfidentiella uppgifter. Denna plan ingår i beredskapen enligt HsL 8 § i 1 mom. I
SHM:s handbok Exceptionella situationer inom miljöhälsan finns ett exempel på
ett underlag till en kommunal plan för miljö- och hälsoskyddet i exceptionella situationer (plan för störningssituationer). Räddningsverken ska utöver sina
grundläggande uppgifter (Räddningslag 379/2011, 27 §) stödja beredskapsplaneringen i en kommun som hör till räddningsområdet, om detta har överenskommits med kommunen. Överenskommelsen ingås när man beslutar om servicenivån (Räddningslag 379/2011, 28–29 §), vilket i praktiken innebär att verksamheten till stöd för kommunens beredskapsplanering införs i beslutet om servicenivån.
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Planen för störningssituationer ska utarbetas för tillsynsenhetens hela område
och den ska övergripa de vattendistributionsområden inom tillsynsenhetens alla
kommuner som omfattas av tillämpningsområdet för hushållsvattenförordningen. Planen för störningssituationer ska även omfatta de anläggningar som
levererar hushållsvatten men inte anses vara vattentjänstverk (med vattentjänstverk avses en inrättning som sköter ett samhälles vattentjänster inom ett
verksamhetsområde som kommunen har godkänt, LVT 3 §), men som omfattas
av tillämpningsområdet för den lilla hushållsvattenförordningen.
Redan när man ansöker om godkännande som en anläggning som levererar
hushållsvatten ska det med ansökan finnas en redogörelse för beredskapen för
störningssituationer hos anläggningen som levererar hushållsvatten. Ansökan
ska ange en riskbedömning och riskkontroller för hela vattenproduktionskedjan
eller information om tidsschemat när riskbedömningen blir klar. För nya anläggningar ska riskbedömningen uppdateras efter att verksamheten har börjat och
upplysningar om den insamlats (se avsnitt 4). Enligt 15 § i LVT har vattentjänstverk och partivattenverk skyldigheten att kontrollera och hålla sig informerade,
samt i 15 a § föreskrivs de skyldigheten att utarbeta och uppdatera en plan för
beredskap för störningssituationer och vidta de åtgärder som behövs enligt planen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan utnyttja dessa planer hos
anläggningar som levererar hushållsvatten när den utarbetar planer för störningssituationer i enlighet med 12 § i hushållsvattenförordningen.
För att utarbeta planen för störningssituationer och samordna den med övriga
aktörers planer som anknyter till beredskap ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten samarbeta med åtminstone följande verksamhetsutövare:
- anläggningar som levererar hushållsvatten och den anläggning som levererar
vatten till dessa,
- verksamhetsutövare som har en skyldighet enligt 15 § i miljöskyddslagen
(527/2014) att på förhand förbereda sig för sådana situationer som kan förorsaka förorening av vatten i vattenproduktionskedjan,
- verksamhetsutövare för vilka kvaliteten på hushållsvatten är av särskilt stor
betydelse.
och med följande myndigheter:
- den läkare som är ansvarig för smittsamma sjukdomar i de kommuner dit hushållsvatten levereras,
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- kommunens miljövårdsmyndighet,
- den lokala räddningsmyndigheten,
- närings-, trafik- och miljöcentralen.
Andra myndigheter som kan vara nödvändiga när anvisningar för störningssituationer utarbetas kan till exempel vara kommunens byggnadstillsynsmyndighet,
den som ansvarar för planläggningen i kommunen, social- och hälsovårdsmyndigheten och myndigheten för undervisning- och bildningsväsendet. Utöver
detta ska man beakta samarbetet mellan tillsynsenheterna, om vattendistributionsområdet sträcker sig över verksamhetsområdena för olika tillsynsenheter
inom miljö- och hälsoskyddet.
Andra anläggningar som är parter kan vara sådana vars verksamhet kan påverka hushållsvattnets kvalitet och tillgänglighet (till exempel energibolag, reningsanläggningar, industrianläggningar och övriga som utifrån miljöskyddslagen är tillståndspliktiga och vars verksamhet kan påverka vattnets kvalitet) eller
för vilka kvaliteten på hushållsvattnet kan ha särskilt stor betydelse (till exempel
sjukhus och livsmedelslokaler).

15.1.Samordnande av planer för beredskap
12 § 3 moment
Planen ska samordnas med den allmänna delen av kommunens beredskapsplan och med beredskapsplanerna för andra verksamhetsområden i kommunen.
Kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för tryggande av hushållsvattnets
kvalitet i störningssituationer kan på grund av bildandet av samverkansområden
inom miljö- och hälsoskyddet omfatta verksamhetsanvisningar för såväl många
kommuner som anläggningar som levererar hushållsvatten och anvisningarna
ska samordnas i planen så att verksamheten hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten är så effektiv som möjligt. Det rekommenderas att verksamhetsmetoderna hos de anläggningar som levererar hushållsvatten för området vore
så enhetliga som möjligt, inom ramen för verksamhetsmiljön. Å andra sidan kan
en anläggning som levererar hushållsvatten vara aktiv inom ett område med
många kommuner och under tillsyn av många kommunala hälsoskyddsmyndigheter. I så fall ska man sträva efter att verksamhetsmetoderna hos de olika
kommunala hälsoskyddsmyndigheterna är enhetliga så att verksamheten hos
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anläggningen som levererar hushållsvatten i störningssituationer är så redig
som möjligt och att information till vattenanvändarna är likadan. Planen för störningssituationer ska samordnas med andra myndigheters och aktörers planer
för beredskap. Det är viktigt att säkerställa att alla aktörer har enhetliga uppfattningar om vem som svarar för vad i störningssituationer.
Myndigheternas och aktörernas övriga planer som ska samordnas med den i
hushållsvattenförordningen föreskrivna planen för planen för störningssituationer kan till exempel vara:
•

vattentjänstverkets beredskapsplan (15 a § i LVT)

•

beredskapsplanerna hos anläggningarna som levererar hushållsvatten
(anläggningarna som saknar ett kommunen godkänt verksamhetsområde)

•

beredskapsplanen för den kommunala vattenförsörjningen

•

beredskapsplanen för den kommunala miljö- och hälsoskyddsbranschen

•

räddningsmyndighetens planer

•

beredskapsplanerna för miljötillståndspliktiga anläggningar (15 § i MSL)

•

skyddsplaner för grundvattenområden (10 e § i lagen om vattenvårdsoch havsvårdsförvaltningen)

Planen för tryggande av hushållsvattnets kvalitet i störningssituationer ska samordnas med framför allt vattentjänstverkens beredskapsplaner (Tabell 7). Vattentjänstverken svarar för att vattentjänsterna för de till verkets ledningsnät anslutna fastigheterna är tillgängliga i störningssituationer och ska ha planer för
verksamheten i störningssituationer. Enligt 15 a § i LVT ska vattentjänstverken
och de anläggningar som levererar vatten till dem utarbeta och uppdatera en
plan för beredskap för störningssituationer och vidta de åtgärder som behövs
enligt planen. Även situationer då leveransen av hushållsvatten väsentligt har
försvårats eller helt förhindrats är likaså störningssituationer. Anläggningarna
ska lämna planerna till tillsynsmyndigheterna, räddningsmyndigheterna och
kommunen.
Tabell 7. Parter som ansvarar för utarbetandet av vattentjänstverkens beredskapsplan för störningssituationer, och den kommunala
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hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer så som avses i hushållsvattenförordningen, samt inverkan av riskbedömningar och kontrollmetoder
på utarbetandet, egenkontrollen och programmet för kontrollundersökningar.
Beredskapsplan för störningssituationer vid vattentjänstverk (LVT
15 a §)
Vattentjänstverket ansvarar för uppgörandet
Risker som kan påverka råvattnets
mängd och kvalitet samt anordningarnas skick
- identifiering av faror och riskbedömning med t.ex. WSPverktyg
- miljöskyddsmyndigheten deltar

Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för att säkerställa
kvaliteten på hushållsvattnet i störningssituationer. (Hushållsvattenförordningen, 12 §)
Kommunens hälsoskyddsmyndighet
ansvarar för uppgörandet

Anläggningens, som levererar hushållsvatten, förslag för godkännandet av
riskbedömningen
VID EGENKONTROLLEN ska konI programmet för kontrollundersöktrollen av funktionen av åtgärderna
ningar ska man för analysfrekvenser
som tagits i bruk för att förhindra de
och de parametrar som kvantifieras beolägenheter och skador som påverakta de saker som kommit fram vid
kar hushållsvattnets kvalitet beaktas riskbedömningar
Aktuella kontaktuppgifter, åtgärder som verkställs i störningssituationer (inkl.
kommunikation och övningar), ansvarsfördelning och sammanpassning av planer
- verksamhetskort (HANDLINGSSÄTT utifrån Hushållsvattenförordningen, 13 §)
Samordnas med kommunala beredskapsplanen

15.2.Samarbetsgruppen för beredskap
För samordnande av olika planer för beredskap och störningssituationer kan
man tillsätta en samarbetsgrupp som aktiverar, koordinerar och upprätthåller
diskussioner och agerandet tillsammans. När samarbetsgruppen tillsätts och
verksamheten inleds bör såväl kommunens hälsoskyddsmyndighet som vattentjänstverken vara aktiva och tillsammans bedöma vilka andra parter som borde
inkallas och fastställa vem som ska koordinera gruppens verksamhet.
Vid samarbetsgruppens första möte borde man komma överens om gruppens
målsättningar och prioritetsområden, när och hur gruppen sammanträder samt
hurdan verksamhets- och arbetsmodell man väljer för gruppen. Vid det inledande mötet är det också bra att fundera på centrala ärendehelheter att

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 5/2020

119 (155)

behandla vid följande möten. Ett viktigt mål för verksamheten är att bilda nätverk och bekanta sig med olika samverkansparter och deras kontaktpersoner
kring beredskapen. Under samarbetet ska man se till att parterna får tillräcklig
information av varandra om de frågor som behandlas och att känsligheterna i
fråga om informationen har identifierats.
Följande frågor fastställs i samarbetsgruppen:
• eventuella störningssituationer utifrån riskbedömning
• namnen på och aktuella kontaktuppgifter för de myndigheter, anläggningar
och ansvarspersoner som agerar i störningssituationer, samt när och hur
man meddelar om störningssituationerna till de övriga samarbetsparterna
• ansvaret för situationsledningen i olika störningssituationer
• bildande, uppdatering, analys och förmedling av en situationsbild
• åtgärder att genomföra i olika störningssituationer, ansvarsfördelningen mellan aktörerna och samordning av åtgärderna
• hur man kommunicerar internt och till externa parter under störningssituationer och efteråt
• hur man övar på samarbete i olika störningssituationer
• behovet av att utveckla samarbeten
Gruppens konkreta resultat kan bl.a. vara gemensamma överväganden om hotbilder, verksamhetskort, beskrivningar av arrangemang för samverkan, styrrelationer och larmgränser, gemensamma övningar samt effektivisering av samfälligt informationsflöde.
12 § 4 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska bereda regionförvaltningsverket
tillfälle att bli hört i samband med att planen för störningssituationer utarbetas.
NTM ska ges möjlighet att bli hörd i samband med att planen för störningssituationer utarbetas. När en sanitär olägenhet breder ut sig över ett vidsträckt område eller annars är speciellt betydelsefull, kan NTM inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga
uppkomsten av den sanitära olägenheten. RFV måste veta hur den kommunala
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hälsoskyddsmyndigheten meddelar utan dröjsmål RFV om störningssituationer,
därför att RFV förmedlar information till social- och hälsovårdsministeriet (hushållsvattenförordningen 19 § i 3 mom.).

16. Innehållet i en plan för störningssituationer
och översyn av planen 13 §
13 § Innehållet i en plan för störningssituationer och översyn av planen 1
moment
I en plan för störningssituationer ska åtminstone följande uppgifter finnas:
1) en förteckning som på basis av en riskbedömning utarbetats över de störningssituationer som medför risk för förorening av hushållsvattnet inom vattendistributionsområdena för de anläggningar som levererar hushållsvatten,
2) namnen på och uppdaterad kontaktinformation för de myndigheter, anläggningar och ansvariga personer som agerar i störningssituationer,
3) åtgärder och ansvarsfördelning mellan aktörerna i en störningssituation,
4) kommunikationen under och efter störningssituationer,
5) regelbunden övning av åtgärder i störningssituationer.
Minimiinnehållet i en plan för störningssituationer anges i 13 § 1 momentet i
hushållsvattenförordningen. Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan
för störningssituationer så som avses i hushållsvattenförordningen ska vara en
enhetlig helhet av alla planer kring beredskap. Det har inte framförts några
formkrav på planer för störningssituationer, utan planen kan ha en form som anses mest ändamålsenlig. Ett presentationssätt att rekommendera är att utarbeta
planen i form av till exempel verksamhetskort. Verksamhetskort beskrivs i Vattenförsörjningspoolens handbok i beredskap för störningssituationer.
1) En förteckning som på basis av en riskbedömning utarbetats över de störningssituationer som medför risk för förorening av hushållsvattnet inom vattendistributionsområdena för de anläggningar som levererar hushållsvatten
I planen för störningssituationer ska man infoga en förteckning över de störningssituationer som ger risk för att hushållsvattnet förorenas. Förteckningen
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ska utarbetas efter riskbedömning så att eventuella störningssituationer utifrån
verkliga lokala förhållanden beaktas. Vid identifiering av faror och vid riskbedömning kan man tillämpa WSP-verktyg för riskkontroll. Det vore bra att den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten deltar i WSP-arbetsgrupperna för anläggningarna som levererar hushållsvatten. I Valviras anvisningar Tryggande av
hushållsvattnets kvalitet i exceptionella situationer behandlas verksamhetsmetoder med vilka hushållsvattnets kvalitet kan tryggas om det kontamineras med
sjukdomsalstrande mikrober, eller med skadliga eller radioaktiva ämnen. Anvisningarna kan tas till hjälp vid kartläggning av risker och bedömning av nödvändiga åtgärder.
En kommunal hälsoskyddsmyndighet kan med stöd av LVT 15 § utnyttja de
uppgifter som vattentjänstverken insamlar om risker mot råvattnens mängd eller
kvalitet samt om konditionen av sina anordningar när den gör en förteckning
över störningssituationer, som kan medföra risk för att hushållsvatten kontamineras. Enligt 15 a § i lagen ska vattentjänstverket utarbeta en plan för tryggande av sina tjänster i störningssituationer och ge in planen till tillsynsmyndigheterna. 15 § och 15 a § i LVT gäller också för de anläggningar som levererar
vatten till vattentjänstverk. Utifrån regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattentjänster (RP 218/2013rd) är ”exempel
på störningssituationer är sådana skador på anordningar som har omfattande
följder, andra allvarliga störningar i anordningar, system eller tjänster som hänför sig till vatten och avlopp, störningar som drabbar tekniska system samt störningssituationer som drabbar vattenförsörjning samt energi- och informationssystem. Störningar kan orsakas av bl.a. naturkatastrofer, extremt väder, lokala eller landsomfattande olyckor, ofog och brott. Med störningssituationer avses
störningssituationer i såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden.”
Eftersom planen för störningssituationer även ska övergripa de anläggningar utifrån hushållsvattenförordningen som levererar hushållsvatten men inte anses
vara vattentjänstverk ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i samarbete med verksamhetsutövaren utarbeta en förteckning över störningssituationerna vid dessa anläggningar.
2) Namnen på och uppdaterade kontaktuppgifter för de myndigheter, anläggningar och ansvariga personer som agerar i störningssituationer
I planen för störningssituationer ska det införas kontinuerligt uppdaterade kontaktuppgifter för de myndigheter, anläggningar och ansvariga personer som
agerar i störningssituationer. Kontaktuppgifterna ska ange utöver personernas
namn och organisationer även minst telefonnummer och e-postadresser.
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Kontaktinformationen ska ange kontaktuppgifterna för alla de kommuner som
finns i området för tillsynsenheten. Vid allvarliga störningssituationer ska kommunens styrgrupp regelbundet informeras om situationen.
I beredskapsplanen för miljö- och hälsoskyddet är det bra att också beskriva
kontaktuppgifterna för tillsynsenhetens personal och hur tillsynsenhetens chef
och arbetstagare kan alarmeras vid behov.
3) Åtgärder samt ansvarsfördelningen mellan aktörerna i störningssituationer
För alla störningssituationer som har identifierats ska det anges åtgärder för att
få en störningssituation under kontroll i ett så tidigt skede som möjligt, begränsa
dess verkningar så att de blir så marginella som möjligt, och för att inleda återhämtningen från störningen så snabbt som möjligt. Störningssituationer kan
vara till exempel mikrobiologiska föroreningar, och då kan nödvändiga åtgärder
vara desinficering, kokuppmaning, informering, distribution av reservvatten och
att begränsa vattenanvändningen. Det är viktigt att aktörerna vet på vems ansvar genomförandet av åtgärderna är. Tillvägagångssättet är en pragmatisk anvisning för genomförande av en viss åtgärd (se nästa moment).
De uppgifter såsom anläggningens särdrag som behövs som bakgrund till verksamheten i störningssituationer kan vara beskrivna i till exempel programmet för
kontrollundersökningar eller programmet för driftskontroll, där de på ett ändamålsenligt sätt länkats till planen för exceptionella situationer.
Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens åtgärder ska samordnas med de åtgärder kring kontrollen av störningssituationer som de övriga aktörerna och
framför allt anläggningen som levererar hushållsvatten, hälsovården, kommunala miljöskyddsmyndigheten och områdets räddningsmyndigheter vidtar. Samarbete kan också utföras med t.ex. FRK, Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa)
och avtalsbrandkårer. Det är bra att på förhand avtala om samarbetet och hur
man tar kontakt samt införa åtgärderna i planerna.
4) Kommunikationen under och efter störningssituationer
I den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer ska
man beskriva vem som har ansvaret för kommunikationen under och efter störningssituationer samt hur kommunikationen sker internt mellan de som agerar i
situationen och externt till vattenanvändarna. För att förebygga sanitära olägenheter ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utan dröjsmål informera
hushållsvattnets användare och ge dem anvisningar. Medan en situation pågår
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ka informeringen vara regelbunden och man ska också informera om att situationen har åtgärdats. I planen för störningssituationer ska det på förhand finnas
en förteckning över de parter som särskilt ska informeras. Vid informeringen ska
man använda sådana kommunikationskanaler som är ändamålsenliga och effektiva med tanke på lägesbilden, och som kan vara: massmedier som t.ex. lokala radiostationer, tidningar, webbsidor, sociala medier som Facebook eller
Twitter, samt dörrar till och anslagstavlor i butiker och andra offentliga lokaler,
tryckta meddelanden till vattenanvändarna, megafonbil. Vid brådskande informering kan man utnyttja det SMS-system som används av anläggningen som
levererar hushållsvatten för meddelanden till kunderna, om ett sådant system
finns, eller operatörernas möjlighet att sända textmeddelanden till mobiltelefoner hos invånarna i ett visst område.
Den enda myndigheten i kommunen som kan ge varningsmeddelanden är räddningsmyndigheten. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten eller vattenverket
ansvarar för innehållet i meddelanden och ger även ytterligare information. IM
har publicerat en Handbok on varningsmeddelanden. En arbetsgrupp för utredning av epidemier och utanför tjänstetid, anläggningen som levererar hushållsvatten ser till sakinnehållet i varningsmeddelanden och att det översätts till det
andra inhemska språket, därför att varningsmeddelanden alltid ges på både
finska och svenska. I Valviras anvisningar Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet behandlas kommunikation och i anvisningen Kommunikation finns det meddelandemallar översatta till flera olika språk. Informering beskrivs också i Vattenförsörjningspoolens Störnings- och kriskommunikationsanvisnings för vattentjänstverk.
5) Regelbunden övning i åtgärder som genomförs i störningssituationer.
I planen för störningssituationer ska man beskriva regelbundna övningar för
störningssituationer. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan delta i övningar som ordnas av andra, ordna övningar i samarbete med andra parter eller
själv öva för störningssituationer. Vattenförsörjningspoolen har publicerat en
handbok ”Vattentjänstverkets handbok i beredskap för störningssituationer”. I
handboken har beskrivits tre av de mest typiska övningsformerna, en skrivbordsövning, en aktiv övning och en övning i spelform. I handboken ges det
även exempel på planer för genomförande av olika slags övningar kring vattenförsörjningen. Med hjälp av övningarna kan man testa utarbetade verksamhetsplaner. Såväl planerna som verksamheten i störningssituationer utvecklas tack
vare erfarenheterna från övningarna.
13 § 2 moment
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En plan ska innehålla information om de arbetsmetoder som används för att
1) de åtgärder som krävs för hanteringen av en störning ska kunna inledas i ett
så tidigt skede som möjligt när en störningssituation inträffar,
2) olika myndigheters och andra aktörers verksamhet ska kunna samordnas så
att följderna av störningen kan minimeras,
3) åtgärder för återhämtning efter störningarna ska kunna vidtas så snart som
möjligt.
Tillvägagångssätt är en praktisk anvisning, som beskrivs i till exempel verksamhetskortet. Till exempel om åtgärden är desinficering, innebär tillvägagångssättet instruktioner om med vilken utrustning desinficeringen genomförs, vem som
gör det och hur den görs. Innehållet i en plan för störningssituationer ska vara
så praktiskt som möjligt, det räcker inte med att riskfaktorerna kring hushållsvattnet bara beskrivs på allmän nivå.
När en plan för störningssituationer utarbetas och samordnas kan kommunala
hälsoskyddsmyndigheten och anläggningarna som levererar hushållsvatten utnyttja Valviras anvisningar Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet, i vilka har samlats de allmännaste störningssituationerna, åtgärderna och
arbetsmetoderna i fråga om anläggningar som levererar hushållsvatten, samt
exempel på ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och andra aktörer. Eftersom man i planen för störningssituationer ska beakta störningssituationer utifrån egentliga, lokala omständigheter, behöver man i planen inte införa alla störningssituationer som beskrivs i Valviras anvisningar, utan endast de som med
beaktande av lokala förhållanden och respektive anläggnings särdrag kan vara
möjliga. Å andra sidan bör alla anläggningar skäligen ha beredskap för minst
mikrobiologiska, kemiska och radioaktiva föroreningar av hushållsvattnet.
Vattenförsörjningspoolen har utarbetat en handbok om beredskap för störningssituationer vid vattenförsörjningsverk. Handboken innehåller ett underlag som
modell för verksamhetskort samt exempel på verksamhetskort för mikrobiologiska och kemiska föroreningar samt rörbrott. Verksamhetskortet framskrider åtgärdsvis i kronologisk ordning:
1) Observation
2) Reaktion, anmälning och alarmering
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3) Tryggande av brådskande verksamhet
4) Bedömning av konsekvenserna av störningen
5) Utredning/åtgärdande av störningen
6) Upprätthållande av verksamheten
7) Återhämtning från störningen
8) Normalisering av situationen
9) Bedömning av situationen
I Vattenförsörjningspoolens handbok rekommenderas det att man för vattentjänstverk utarbetar specifika verksamhetskort för bl.a. följande störningssituationer:
• mikrobiologiska föroreningar av hushållsvatten
• kemiska föroreningar av hushållsvatten
• verksamheten under radioaktiva föroreningar
• verksamheten under störningar i fråga om vattnets kvalitetsmål (till exempel
växlande pH, järn m.m.)
• genomförande av tillfällig klordesinficering
• rörbrott
• distribution av reservvatten
• en för verksamheten kritisk anordning är trasig
• leveransstörningar kring kemikalier eller reservdelar
• elavbrott
• brand
• funktionsstörningar i informations- eller automationssystem
13 § 3 moment
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Uppgifterna i planen ska vara uppdaterade. Planen ska alltid ses över när det
ska anses vara nödvändigt på grund av förändrade förhållanden eller förändringar i de uppgifter som ingår i planen. Efter en störningssituation ska den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med de anläggningar som
levererar hushållsvatten och som har berörts av störningssituationen bedöma
de behov av att ändra planen för exceptionella situationer, programmen för kontrollundersökningar och driftskontrollen som situationen medfört.
Om det vid en anläggning som levererar hushållsvatten inträffar en störningssituation, ska det skrivas en rapport på incidensen och när rapporten gås igenom
kontrolleras att planen för störningssituationer är funktionsduglig. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningarna som levererar hushållsvatten ska således efter varje störningssituation utifrån incidensen bedöma behovet av att ändra i såväl planen för störningssituationer som anläggningarnas
kontrollundersökningar och egenkontroller. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska efter en störningssituation till RFV och Valvira lämna en skriftlig
sammanfattning av de åtgärder som har genomförts för att få situationen under
kontroll (se stycke 19). Epidemiutredningen som utarbetas efter en hushållsvattenburen epidemi förmedlas via RYMY-systemet till RFV och Valvira. Utredningen ska utarbetas senast inom tre månader efter att epidemin upphörde.

17. Metoder för att fastställa myndighetsövervakningsundersökningar 14 §
14 § Metoder för att fastställa myndighetsövervakningsundersökningar
Analysmetoderna ska uppfylla kraven i bilaga III. Metoden skall anges när resultaten rapporteras. Undersökningsresultaten ska anges med minst lika många
signifikanta siffror som parametervärdet i tabellerna 1–6 i bilaga I anges med.
Metodens mättolerans är inte en tillåten avvikelse från parameterns maximivärde.
I bilaga III till hushållsvattenförordningen anges de mikrobiologiska analyser
med vilka man kvantifierar mikrobiologiska parametrar utifrån förordningen.
För kemiska parametrar har det i bilaga III till hushållsvattenförordningen föreskrivits riktighet, precision och detektionsgräns av parametrarnas gränsvärden.
För uran har det inte föreskrivits riktighet, precision och detektionsgräns av parametrarnas gränsvärden emedan uran har införts i hushållsvattenförordningen
på nationella grunder. Från 27.10.2017 kan detektionsgränsen för kemiska
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variabler ersättas med kvantifieringsgränsen samt riktighet och precision med
mätosäkerheten. Prestandakravet på metoderna är att analysmetodens kvantifieringsgräns är högst 30 % av parameterns maximivärde. Laboratorierna ska
bestämma kvantifieringsgränserna och mätosäkerheten för sina metoder och
meddela Livsmedelsverket om dem före 2020.
Metodens mättolerans är inte en tillåten avvikelse från parameterns maximivärde. Vid tolkning av koncentrationen av en parameter tas mätosäkerheten
inte i beaktande. Till exempel för kvicksilver är kvalitetskravet 1,0 µg/l. En halt
på 1,1 µg/l är då högre än det föreskrivna maximivärdet för kvicksilver även om
mätosäkerheten skulle vara 30 %.
14 § 2 moment
Vid kontrollundersökningarna ska analysmetoder enligt SFS-EN-standarderna
användas. Om sådana saknas, ska man använda analysmetoder enligt ISOstandarderna, eller metoder som är minst lika noggranna och tillförlitliga som
dessa standardmetoder.
Om det används andra än standardmetoder, ska tillförlitligheten av en använd
metod och dess enlighet med standardmetoden kunna påvisas med referenser
exempelvis till vetenskapliga publikationer där metoderna har korrelerats med
vatten av samma typ. Om enhetligheten av Colilert-metoden (på finska) med
den i dricksvattendirektivet angivna metoden har det skrivits en publikation.
14 § 3 moment
Tillförlitligheten hos kontinuerliga mätare och automatiska provtagare och analysatorer ska säkerställas genom validering och dokumentering av valideringen i
enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025 eller någon annan internationellt
godkänd standard.
Tillförlitligheten hos kontinuerliga mätare och automatiska provtagare och analysatorer kan säkerställas genom validering och dokumentering av valideringen i
enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025 eller någon annan internationellt
godkänd standard. Valideringskravet för kontinuerligt fungerande mätare är detsamma som för apparater som används i laboratorier:
- kvantifieringsgräns
- mätosäkerhet, täckfaktor k=2, dvs. 95 % pålitlighet
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- reproducerbarhet
- precision
- pålitlighet och spårbarhet av kalibrering
- personers kompetens och insatthet i användning av mätare
- systematisk kvalitetssäkring
- jämförelse med apparater som används i laboratorier
Proftest SYKE har ordnat jämförelsetester för kontinuerliga mätare och fältmätare. Delegationen för metrologi har publicerat en handbok för planering av validering (på finska).

18. Forskningslaboratorier 15 §
15 § Forskningslaboratorier
Laboratorier som utför sådana kontrollundersökningar av hushållsvatten som
avses i denna förordning skall uppfylla kraven utifrån 49 a § i hälsoskyddslagen.
Analyserna för de i hushållsvattenförordningen föreskrivna, för myndigheter avsedda undersökningarna ska utföras i ett av Livsmedelsverket godkänt laboratorium. Livsmedelsverket upprätthåller en förteckning över godkända laboratorier och de analysmetoder utifrån hushållsvattenförordningen som kan användas vid undersökningar för myndighetstillsynen. Valvira har utfärdat en anvisning om metoder att användas vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen. Ett
sådant av Livsmedelsverket godkänt laboratorium ansvarar också för kvaliteten
på resultaten av de analyser som utförts av laboratoriets underleverantörer.
Utifrån 49 a § ska ett godkänt laboratorium utan dröjsmål underrätta sin uppdragsgivare om undersökningsresultat som tyder på sanitär olägenhet och
sända de mikrobstammar som isolerats från provet till Institutet för hälsa och
välfärd. Valvira har utfärdat en anvisning 1/2013 om Sändning av mikrobstammar, genomprover och sekvenser som isolerats från vatten till Institutet för
hälsa och välfärd. En följeblankett för THL har bifogats till anvisningen.
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19. Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens
skyldigheter 16 §
16 § Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens skyldigheter
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska genast efter att ha fått kännedom om kontrollundersökningsresultaten kontrollera om hushållsvattnet uppfylller kraven enligt denna förordning och vid behov vidta åtgärder enligt hälsoskyddslagen.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten granskar analysresultaten från myndighetstillsynen och försäkrar sig på så sätt att kvaliteten på hushållsvattnet
uppfyller kraven i hushållsvattenförordningen. Hälsoskyddsmyndigheten har ansvaret för kontrollen av alla tillsynsresultat, även om det i testrapporten från laboratoriet inte särskilt skulle nämnas avvikelser från kvalitetskraven. Om kvaliteten på hushållsvattnet inte uppfyller kraven ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vidta åtgärder.
Utifrån 20 § i HsL kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten föreskriva att
hushållsvatten ska desinficeras eller behandlas på något annat sätt, om detta
ska anses nödvändigt med hänsyn till vattnets kvalitet, eller för förebyggande av
sanitär olägenhet meddela föreskrifter om vattnets användning. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan föreskriva t.ex. att användningen av vattnet
ska begränsas, eller föreskriva att en vattentäkt ska stängas, om vattnet som
tas ut har alltför höga koncentrationer av ämnen som ger sanitära olägenheter.
Enligt 20 § i HsL kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov förplikta verksamhetsidkaren att kontrollera vattenkvaliteten. Utifrån 8 § i hushållsvattenförordningen kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten införa också
andra parametrar i programmet för kontrollundersökningar än de som uppräknas i tabellerna i bilaga I samt öka analysfrekvensen. Enligt 51 § i HsL har den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten dessutom rätt att meddela enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet.
För att förebygga sanitära olägenheter ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utan dröjsmål informera hushållsvattnets användare och ge dem anvisningar (17 § i hushållsvattenförordningen). Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer ska ha en beskrivning av informeringen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningen som levererar hushållsvatten ska under samarbete informera om situationer som misstänks vålla vattenanvändarna sanitär olägenhet. Sådana är bl.a. avvikelser från
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kvalitetskraven, om vilka det förskrivs i 17 § i hushållsvattenförordningen (se avsnitt 20.3.).
Med förpliktelse att informera avses utöver allmän informering även informering
av de parter som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inte är behörig att
meddela föreskrifter eller anvisningar. Sådana parter är bl.a. myndigheten som
svarar för den kommunala livsmedelssäkerheten samt räddningsmyndigheten.
Hälsoskyddsmyndigheten och anläggningen som levererar hushållsvatten kommer sinsemellan särskilt överens om hur myndigheten kan nås utanför tjänstetid
och om inledande av åtgärder. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har
inte jour. Anläggningar som levererar hushållsvatten ska ha beredskap för att
vidta åtgärder för att förhindra sanitära olägenheter och för att utan dröjsmål informera hushållsvattnets användare om de nödvändiga åtgärder som de även
självständigt kan vidta för att förhindra sanitära olägenheter. Utanför tjänstetid
har räddningsverket en central position när det gäller att trygga kommuninvånarnas välbefinnande. I betydande störningssituationer ska anläggningarna
som levererar hushållsvatten oavbrutet hålla räddningsmyndigheten informerad
om det aktuella läget tills man når den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.
Räddningsmyndigheten kan utfärda ett varningsmeddelande på begäran av den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten eller vid behov, utanför tjänstetid, av anläggningen som levererar hushållsvatten. Det är bra att på förhand avtala om
praxis med räddningsverket.

20. Avvikelse från kvalitetskraven 17 §
20.1.Avvikelse från mikrobiologiska kvalitetskrav
17 § Avvikelse från kvalitetskraven 1 moment
Om hushållsvatten inte uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven enligt tabellerna 1 och 5 i bilaga I, eller om andra mikroorganismer eller parasiter förekommer i vattnet i en mängd som utgör en fara för hälsan, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
1) utan dröjsmål ge vattenanvändarna inom vattendistributionsområdet nödvändiga instruktioner för att undvika sanitära olägenheter,
2) ålägga den anläggning som levererar hushållsvatten att snabbt rätta till situationen,
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3) informera om avvikelsen, dess betydelse för hälsan och korrigerande åtgärder,
4) tillsammans med den anläggning som levererar hushållsvatten utreda orsaken till att hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven.
Om man misstänker att vattnets mikrobiologiska kvalitet orsakar sanitära olägenheter ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utan dröjsmål ge vattenanvändarna anvisningar för situationen för att förebygga sanitära olägenheter. Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer
ska ha en beskrivning av informeringen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningen som levererar hushållsvatten kan under samarbete informera om situationer som misstänks vålla vattenanvändarna sanitära olägenheter. Ett effektivt sätt att förebygga sanitära olägenheter och få mer tid att utreda läget är att utfärda kokuppmaningar. Kokuppmaningar kan utfärdas, även
om man inte känner till att någon har insjuknat. Om minst fem personer har fått
till symptomen av likartade sjukdomar efter att ha intagit hushållsvatten av
samma ursprung, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i RYMY-systemet meddela om misstanke om epidemi. Enligt statsrådets förordning
(1365/2011) anses det vara en epidemi när redan två personer har insjuknat
RYMY, men en anmälan i RYMY-systemets läggs in först när minst fem har insjuknat.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska ålägga den anläggning som levererar hushållsvatten att snabbt rätta till situationen, Utifrån 20 § i HsL kan den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov föreskriva att hushållsvatten
ska desinficeras eller behandlas på något annat sätt, om detta ska anses nödvändigt med hänsyn till vattnets kvalitet, eller för förebyggande av sanitär olägenhet meddela föreskrifter om vattnets användning. Enligt 51 § i HsL har den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten dessutom rätt att meddela enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet. Alla anläggningar som levererar hushållsvatten ska ha beredskap
för att inleda desinficering inom sex timmar efter att anläggningen utifrån egenkontrollen, myndighetskontrollen av hushållsvattnet eller utifrån andra faktorer
får vetskap om misstankar om mikrobiologisk kontaminering av hushållsvattnet
(se stycke 11.1).
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska informera om avvikelsen, dess
betydelse för hälsan och korrigerande åtgärder. Vid informeringen kan man utnyttja massmedier (t.ex. lokala radiostationer, tidningar, webbsidor, sociala medier som Facebook eller Twitter, skolornas kommunikationssystem samt
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dörrarna till byarnas butiker). För att nå vattenanvändarna vid brådskande informering lönar det sig att utnyttja det SMS-system som används av anläggningen
som levererar hushållsvatten, eller de mobiltelefonnummer inom begränsade
områden som operatörerna tillhandahåller. I allvarliga situationer kan man be
räddningsmyndigheterna utfärda varningsmeddelanden där den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten eller anläggningen som levererar hushållsvatten
anges som givare av mer information. I Valviras anvisningar Förfaranden för
tryggande av hushållsvattnets kvalitet behandlas kommunikation och i anvisningen Kommunikation finns det meddelandemallar översatta till flera olika
språk.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska tillsammans med den anläggning som levererar hushållsvatten utreda orsaken till att hushållsvattnet inte
uppfyller kvalitetskraven. Vid misstanke om en epidemi ska man omedelbart
och redan innan en förorening bekräftats vidta åtgärder för att bedöma, avgränsa och undanröja risken för förekomst av sanitära olägenheter. Det ska tas
ytterligare prover i ett vidsträckt område och från olika slags objekt som till exempel hög- och lågreservoarer. I ytterligare prover kan man också analysera för
andra än i hushållsvattenförordningen nämnda parametrar.

20.2.Avvikelse från kemiska kvalitetskrav och från kvalitetskraven för radioaktivitet
17 § 2 moment
Om hushållsvatten inte heller efter en förnyad undersökning uppfyller de kemiska kvalitetskraven enligt tabell 2 i bilaga I eller inte uppfyller kvalitetskraven
för radioaktivitet enligt tabell 3 i bilaga I eller om andra ämnen som är skadliga
för hälsan har konstaterats förekomma i vattnet, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
1) avgöra om omedelbara åtgärder behöver vidtas för att korrigera vattnets
kvalitet,
2) ålägga den anläggningen som levererar hushållsvatten att snabbt rätta till situationen, om avvikelsen kan förorsaka omedelbara sanitära olägenheter för
vattenanvändaren,
3) ge vattenanvändarna inom vattendistributionsområdet nödvändiga instruktioner för att undvika sanitära olägenheter,
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4) tillsammans med den anläggningen som levererar hushållsvatten utreda orsaken till att hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetskraven,
5) ålägga den anläggningen som levererar hushållsvatten att ansöka om undantag som avses i 17 § i hälsoskyddslagen under tiden för korrigerande åtgärder, om omedelbara sanitära olägenheter inte är att vänta och avvikelsen uppfyller förutsättningarna enligt 6 § 1 mom. Undantag behöver dock inte sökas,
om avvikelsen är av ringa betydelse och situationen kan rättas till inom högst 30
dagar efter att avvikelsen upptäckts.
Nya prover på hushållsvattnet ska tas i samma punkt som tidigare om koncentrationen av en kemisk eller radioaktiv parameter är större än det kemiska kvalitetskravet eller kvalitetskravet för radioaktivitet. Om koncentrationen av den kemiska eller radioaktiva parametern även vid en ny analys är större än det kemiska kvalitetskravets maximivärde ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den anläggning som levererar hushållsvatten utreda orsaken till detta och avgöra huruvida omedelbara åtgärder behöver vidtas för att
vattnet åter ska uppfylla kvalitetskraven. Hushållsvatten får inte heller innehålla
några andra ämnen i sådana koncentrationer att de kan medföra sanitära olägenheter.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska med stöd av 20 § i hälsoskyddslagen ålägga anläggningen som levererar hushållsvatten att utan dröjsmål rätta
till situationen, om avvikelser eller andra hälsovådliga ämnen kan ge vattenanvändarna sanitära olägenheter. Enligt 51 § i HsL har den kommunala hälsoskyddsmyndigheten dessutom rätt att meddela enskilda förbud och förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga sanitär olägenhet. I Valviras anvisning Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet ges anvisningar för Skadliga ämnen (på finska), Radioaktiva ämnen och Blågrönalger
och toxiner som de alstrar.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska ge vattenanvändarna nödvändiga anvisningar för att förebygga sanitära olägenheter. Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens plan för störningssituationer ska ha en beskrivning av informeringen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningen som
levererar hushållsvatten kan under samarbete informera om situationer som
misstänks vålla vattenanvändarna sanitär olägenhet.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska tillsammans med den anläggning som levererar hushållsvatten utreda orsaken till att hushållsvattnet inte
uppfyller kvalitetskraven.
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Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska ålägga den anläggningen som
levererar hushållsvatten att ansöka om undantag som avses i 17 § i hälsoskyddslagen under tiden för korrigerande åtgärder, om omedelbara sanitära
olägenheter inte är att vänta och avvikelsen uppfyller förutsättningarna enligt 6
§ 1 mom. Utifrån 17 § i hälsoskyddslagen kan ett tidsbegränsat undantag beviljas, om distributionen av hushållsvatten inte kan ombesörjas på något annat
skäligt sätt på området i fråga och om undantaget inte medför fara för människors hälsa. Utifrån hushållsvattenförordningen kan undantag endast beviljas
från uppfyllande av de kemiska kvalitetskraven enligt tabell 2 i bilaga I till förordningen. Undantag beviljas för en så kort tidsperiod som möjligt, under vilken genom reparationsåtgärder kvaliteten på hushållsvattnet ska ställas att följa kvalitetskraven utifrån hushållsvattenförordningen.
Om avvikelsen från gränsvärdet är av ringa betydelse och bristen kan avhjälpas
inom högst 30 dagar från det att avvikelsen konstaterats, behöver man inte ansöka om undantag av RFV. I avsnitt 7 har det skrivits om hur man ansöker om
undantagstillstånd.

20.3.Informering om avvikelser från kvalitetskraven
17 § 3 moment
Information som avses i denna paragraf lämnas tillsammans med den anläggning som levererar hushållsvatten på ett på förhand planerat sätt, som beskrivs
i planen för störningssituationer i enlighet med 13 §.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningen som levererar
hushållsvatten ska tillsammans informera om situationer som misstänks vålla
vattenanvändarna sanitär olägenhet. I planen för störningssituationer ska namnen på och aktuella kontaktuppgifter för de ansvarspersoner som agerar i störningssituationer anges. Vattenanvändarna ska utan dröjsmål meddelas behövliga anvisningar för att sanitära olägenheter ska kunna förebyggas. Informationen ska nå vattenanvändare snabbt, till exempel om intestinala mikrober eller
avsevärda mängder lut har trängt in i nätverket.

20.4.Avvikelser i vatten som tas upp med fastighetens vattenanordningar
17 § 4 moment

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 5/2020

135 (155)

Om hushållsvatten som används inom ett vattendistributionsområde tas med
fastighetens vattenanordning, tillämpas de i denna paragraf föreskrivna skyldigheterna för en anläggning som levererar hushållsvatten också på den som med
stöd av 2 kap. 1 § i vattenlagen äger det hushållsvatten som är avsett att användas inom vattendistributionsområdet.
Enligt vattenlagen 2 kap. 1 § ägs vattnet i en vattencistern, brunn eller annan
vattentäkt av den som äger cisternen, brunnen eller vattentäkten. Vattnet i en
källa eller konstgjord damm ägs av den som äger vatten- eller markområdet.
Över annat öppet vatten och grundvatten råder den som vatten- eller markområdet tillhör, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag och om inte annat följer av någon annans rätt.
Förordningens tillämpningsområde omfattar de vattendistributionsområden med
över 50 användare där fastigheterna med vattenanvändarnas egna apparater
tar vatten ur en gemensam vattencistern, brunn eller annan vattentäkt (en s.k.
gemensam brunn) till att användas som hushållsvatten. De vattendistributionsområden som är i gemensam användning är inte i hälsoskyddslagen avsedda
anläggningar som levererar hushållsvatten, men eftersom de ingår i tillämpningsområdet för förordningen ska kvaliteten på vattnet i dem kontrolleras regelbundet. Även en livsmedelslokal eller offentlig eller kommersiell aktör kan vara
en fastighet som tar vatten ur en gemensam vattencistern, brunn eller annan
vattentäkt (en s.k. gemensam brunn) till att användas som hushållsvatten.
Om en förvaltad organisation (t.ex. ett vattenandelslag, öppet bolag eller aktiebolag) inte har inrättats, ansvarar den som äger en gemensamt använd vattenreservoar, brunn eller annan vattentäkt för kvaliteten på vattnet i den. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att utifrån 51 § i HsL meddela en
ägare till hushållsvatten förelägganden som är nödvändiga för att avhjälpa eller
förebygga sanitär olägenhet. Kostnaderna för underhållet av vattentäkten och
övervakningen av hushållsvattnets kvalitet kan fördelas vattenanvändarna
emellan, om de tillsammans har inrättat en förvaltad organisation.
På hushållsvatten enligt hälsoskyddslagens 16§, som privata hushåll använder
för sin egen vattenanskaffning (huhållsvattenbrunn), tillämpas lilla hushållsvattenförordningens 1§ 1 mom. punkt 3. Om en boende i hyresförhållande får sitt
hushållsvatten från en privat brunn, svarar hyresvärden för brunnen och dess
vattenkvalitet, om man inte kommit överens om annat i hyresavtalet. Hyresvärden bör, när lägenheten hyrs ut, informera om hushållsvattnets kvalitet. Hyresgästen måste även informeras om hushållsvattnets kvalitet inte undersökts. Om
hyresverksamheten är omfattande (verksamhetsidkaren har FO-nummer) är det
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frågan om användande av hushållsvatten som del i kommersiell verksamhet.
Vid myndighetskontroll måste då kvaliteten på hushållsvattnet undersökas regelbundet (se kapitel 2, tabell 1).

21. Avvikelse från kvalitetsmålen 18 §
18 § Avvikelse från kvalitetsmålen
Om hushållsvatten inte uppfyller kvalitetsmålen enligt tabell 4 eller 6 i bilaga I,
ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utreda om försämringen i vattenkvaliteten är förknippad med sanitära olägenheter. Om hushållsvattnet kan leda
till sanitära olägenheter, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten agera
på det sätt som föreskrivs i 17 §.
Parametrarna för kvalitetsmålen indikerar vattnets lämplighet som hushållsvatten och beskriver dess sanitära kvalitet indirekt. Om kvalitetsmålens maximivärden inte uppfylls, ska hälsoskyddsmyndigheten utreda om hushållsvattnet kan
medföra sanitära olägenheter. Utredningen kan omfatta att det tas ytterligare
prov vid flera provtagningsplatser och görs analyser för även andra än i hushållsvattenförordningen nämnda parametrar. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utan dröjsmål ge vattenanvändarna nödvändiga anvisningar för att
förhindra sanitära olägenheter och ålägga anläggningen som levererar hushållsvatten att vidta rättelseåtgärder samt tillsammans med den utreda orsaken
till avvikelsen från kvalitetsmålet, om den kan vara förknippad med sanitära olägenheter.
18 § 2 moment
Om försämringen i vattenkvaliteten inte är förknippad med sanitära olägenheter
ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten själv underrätta eller se till att
den anläggning som levererar hushållsvatten underrättar vattenanvändarna om
att hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetsmålen. Information ska också ges om
betydelsen av försämringen i vattenkvaliteten.
Om försämringen i vattenkvaliteten inte är förknippad med sanitära olägenheter
ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten själv underrätta eller se till att
den anläggning som levererar hushållsvatten underrättar vattenanvändarna om
att hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetsmålen, och om vad den sämre kvaliteten innebär. Hälsoskyddsmyndigheten kan kräva att vattenverket vidtar åtgärder för att förbättra hushållsvattnets tekniska eller estetiska kvalitet, om den
sämre vattenkvaliteten inte beror på vattenanordningar i vattenanvändarens
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fastighet. Man kan kräva av en anläggning som levererar hushållsvatten att den
vidtar åtgärder, t.ex. när vattnets användbarhet försämras till exempel så att
vattnet orsakar onormalt snabb korrosion i vattenarmaturer, missfärgar i skadlig
utsträckning eller medför stark lukt. Då är det typiskt att samma problem med
vattenkvaliteten uppträder allmänt i vidsträckta områden, eller i områden där
vattnets omsättning är marginell. Anläggningen ska vidta åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet, om avvikelserna från kvalitetsmålen orsakar markanta
tekniska eller estetiska olägenheter, (t.ex. i fråga om lukt, smak, färg eller fällningar). Åtgärderna kan till exempel vara effektivisering av behandlingen eller
spolning av nätet.
Kvalitetsmålen för koncentrationerna av järn och mangan i hushållsvatten uppfylls inte alltid i Finland. Om de koncentrationer av järn och mangan som är
högre än kvalitetsmålen är en följd av råvattnets kvalitet, ska hälsoskyddsmyndigheten utreda om avvikelserna har konsekvenser för vattnets användbarhet
(lukt, smak, mikrobtillväxt). Kvalitetsmålet för järn är 200 µg/l och för mangan 50
µg/l, vilket även skyddar mot sanitära olägenheter. I tillämpningsanvisningens
del III berättas om järn och mangan och deras hälsoeffekter. En anläggning
som levererar hushållsvatten kan informera om betydelsen av en avvikelse från
kvalitetsmålens maximivärde i samband med anläggningens allmänna information, om avvikelsen är minimal och orsaken till den är lätt att åtgärda.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan för en anläggning som levererar
hushållsvatten rekommendera att den minskar halten av mangan eller järn, om
det finns 50–400 µg/l mangan eller 200–2000 µg/l järn, och man inte har observerat att den sämre vattenkvaliteten vore förknippade med sanitära olägenheter. Om det kommer flera klagomål från vattenanvändarna, dvs. vattnet är
inte godtagbart för dem, kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten uppmana anläggningen som levererar hushållsvatten att förbättra vattenbehandlingen eller leveranserna. Enligt 17 § 1 mom. i hälsoskyddslagen och 4 § i hushållsvattenförordningen ska hushållsvattnets kvalitet vara lämplig för användningssyftet.
Om det finns mer än 100 µg/l mangan ska halten minskas i enlighet med försiktighetsprincipen. Man ska dock komma ihåg att det i fråga om halten 100 µg/l
mangan inte råder någon internationell enighet (WHO). Man ska berätta för vattenanvändarna om betydelsen för hälsan av högre manganhalter än kvalitetsmålet (50 µg/l), men en manganhalt under 400 µg/l kan inte vara det enda skälet till ett förordnande. Världshälsoorganisationens (WHO) hälsorelaterade riktvärde för mangan är 400 µg/l. Vid högre halter än kvalitetsmålet för mangan (50
µg/l) bör vattenanvändarna informeras om manganets betydelse för hälsan.
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Hälsoskyddsmyndigheten kan ge ett föreläggande om att sänka manganhalten
på basen av klagomål från vattenanvändarna. Då kan man tolka att det
manganhaltiga vattnet inte godkänts av användarna.
Kvalitetsmålens mikrobiologiska maximivärden är åtgärdsgränser. När de överskrids ska orsaken till avvikelsen, och existensen av eventuella sanitära olägenheter utredas. Föroreningar i vattentäkter eller nätverk, störningar i vattenbehandlingen, förökning av koliforma bakterier i vattendistributionssystemet eller i
vattenreservoarer eller fel vid provtagningar eller analyser kan vara orsaker till
att det finns koliforma bakterier. En vattenburen epidemi kan vara möjlig trots att
regelbundna analyser inte visar någonting avvikande, emedan en del sjukdomsalstrare tål klor bättre än indikatormikrober. Upptäckten av bara en enda
indikatormikrob vid regelbundna analyser ger anledning till att befara att vattnet
har förorenats med sjukdomsalstrande mikrober. Det finns mer information i
Valviras anvisningar Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet.

22. Avvikelse som beror på fastighetens vattenanordning 18 a §
22.1.Avvikelse från kvalitetskraven
18 a § Avvikelse som beror på fastighetens vattenanordning
Om kvaliteten på det levererade hushållsvattnet inte kan anses vara orsak till
den avvikelse som konstaterats i hushållsvattnet, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten se till att vattenanvändaren, fastighetsinnehavaren eller
fastighetsägaren vidtar behövliga åtgärder för att undanröja de sanitära olägenheter som beror på fastighetens vattenanordning och att alla som använder
detta vatten meddelas behövliga anvisningar för undvikande av olägenheter.
En fastighets egna anordningar kan vara orsak till att kvalitetskraven inte uppfylls om kvalitetskravet inte uppfylls för prover ur en användares kran, men kvaliteten på hushållsvattnet som levereras till fastigheten uppfyller kraven före anslutningen till tomtledningen. I vilken mån en fastighets vattenanordningar bidrar
till avvikelser kan undersökas för koppar, bly och nickel och andra metaller i
prov som tas ur användarnas kranar, och med hjälp av prover av ospolat och
spolat (beskriver kvaliteten på det levererade hushållsvatten) vatten. Ägaren till
fastigheten svarar för iståndsättande av dess egna anordningar när en försämring av vattenkvaliteten orsakas av till exempel felaktiga konstruktioner och
materialval i fastighetens eget vattenledningsnät eller av att det är i dåligt skick.
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En publikation på finska om kontroll av vattenrisker i fastigheter, Kiinteistöjen
vesijärjestemien riskien hallinta och en video med samma namn har publicerats
på webben.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska säkerställa att fastighetens
ägare vidtar nödvändiga åtgärder för undanröjande av sanitära olägenheter.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska dessutom meddela vattenanvändarna behövliga anvisningar för att sanitära olägenheter ska kunna förebyggas.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan till exempel ge vattenanvändarna rådet att låta vattnet rinna innan det används till matlagning eller som
dricksvatten, om undersökningar visar att fastighetens vattenanordningar gör att
halten av koppar, nickel eller bly är högre än kvalitetskravet. Undersökningar visar att halten av metaller som löses ur nya kranar minskar vid användning (Sipilä 2017, på finska).
Hushållsvatten får inte framkalla betydande korrosion eller fällningar i vattenledningar och apparater som förbrukar hushållsvatten. Om orsaken till att kvalitetskraven inte uppfylls härrör sig till onormal korrosion på grund av klart bristfällig
vattenbehandling ska anläggningen som levererar hushållsvatten vidta åtgärder
för att förbättra vattenbehandlingen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
kan utifrån 20 § i HsL bestämma att en anläggning som levererar hushållsvatten
ska behandla det.
18 a § 2 moment
Bestämmelser om de allmänna principerna för planering, placering och byggande av en fastighets vattenanordning som ska anslutas till vattentjänstverkets
nät finns i 13 § i lagen om vattentjänster. Närmare bestämmelser om beaktande av hälsofrågor och kvaliteten på vatten som är ämnat att ledas till fastighetens vattenanordning vid planering och byggande av fastighetens vattenanordningar samt vid utarbetande av bruks- och underhållsanvisningar för byggnaden finns i 117 c och 117 i § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
samt i författningar som utfärdats med stöd av dem. Bestämmelser om väsentliga tekniska krav på byggprodukter som kommer i kontakt med hushållsvatten
finns i 117 c § i markanvändnings- och bygglagen. Bestämmelser om typgodkännande av byggprodukter finns i 6 § i lagen om produktgodkännanden för
vissa byggprodukter (954/2012).

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 5/2020

140 (155)

22.2.Avvikelse från kvalitetsmålet
Om hushållsvattnets kvalitet, på grund av en fastighets egna anordningar, inte
är lämplig för användningssyftet, men inte orsakar sanitär olägenhet, kan den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten rekommendera att undvika använda hushållsvattnet i den aktuella fastigheten. I 17 § i hälsoskyddslagen och i 4 § i hushållsvattenförordningen har det föreskrivits krav på att hushållsvatten ska vara
lämpligt för sitt användningsändamål. I för användningssyftet olämpligt hushållsvatten kan till exempel lukt, smak eller färg uppträda i sådana mängder att användarna inte kan acceptera vattnets kvalitet, fastän vattnet inte ger sanitära
olägenheter. I så fall ska fastighetens ägare sätta anordningarna i skick för att
förbättra hushållsvattnets kvalitet, men den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan inte föreskriva att rättelseåtgärder vidtas.
Under åren 2013–2014 framgick det att nya PEX-rör (på finska) i vissa byggnader ställvis gav upphov till onormal lukt och smak i hushållsvattnet. I de aktuella
fallen var hushållsvattnets avvikande lukt och smak klart märkbara och vid analyser kunde man påvisa MTBE, ETBE, TAME eller TBA. THL uppskattar att det
hälsobaserade maximivärdet för TBA i hushållsvatten är 500 µg/l. Maximivärdet
kan användas vid kontroll av hushållsvattnets kvalitet och när man fastställer ett
gränsvärde för produkttester. MTBE, ETBE och TAME ger lukt och smak i vatten i sådana koncentrationer som inte ger sanitära olägenheter. TBA däremot
ger varken smak eller lukt i de koncentrationer som kan vara skadliga för hälsan. Lukt och smak i hushållsvatten är dock ofta även ett tecken på att halten
av TBA kan vara hög och att den eventuellt avviker från maximivärdet för hushållsvatten. Det är skäl att överväga att byta ut rören om hushållsvattnet visar
smak- eller luktolägenheter och de inte försvinner genom att låta vattnet rinna.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan i sådana fall ge rekommendationen att man inte använder vattnet och rekommendera att fastighetens vattenledningar byts ut. Vattenledningarna uppfyller inte de väsentliga tekniska kraven
i MBL 117 c § och duger inte att användas om lukt och smak avges från rören
till dricksvattnet. Tillverkarna av produkter ansvarar för att de är säkra och hälsosamma.

23. Anmälningar till andra myndigheter 19 §
19 § Anmälningar till andra myndigheter 1 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska meddela regionförvaltningsverket om sitt beslut i sådana fall där ansökan om undantag enligt 17 § i
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hälsoskyddslagen inte görs, fastän det kemiska kvalitetskravet på hushållsvatten inte uppfylls.
Om avvikelsen från det kemiska kvalitetskravet är ringa efter kontroll genom en
ny analys och situationen kan rättas inom 30 dagar efter att avvikelsen observeras, behöver man inte ansökas om undantagstillstånd av RFV. Den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten meddelar RFV sitt beslut, om undantagstillstånd inte
söks.
19 § 2 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta Strålsäkerhetscentralen om avvikelse från kvalitetskravet på aktivitetskoncentrationen enligt tabell 3 i bilaga I för att det ska avgöras om leverans av hushållsvatten är sådan strålningsverksamhet som avses i 11 § i strålskyddslagen
(592/1991).
Om radonets aktivitetskoncentration eller indikativa dos skiljer sig från hushållsvattensförordningens stipulerade kvalitetskrav, bör kommunens hälsoskyddsmyndighet utan dröjsmål meddela denna avvikelse till STUK (radonvalvonta@stuk.fi) (1352/2015 19§ 2 mom.)
Enligt strålsäkerhetslagens 15 § övervakar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten enligt strålsäkerhetslagens §154 att referensvärden för hushållsvattnets radioaktivitet följs. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ger vid behov förelägganden på basen av § 20 och 51 i HsL. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och verksamhetidkaren får råd från Strålsäkerhetscentralen
(radonvalvonta@stuk.fi).
19 § 3 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket om störningssituationer, och regionförvaltningsverket vidarebefordrar informationen till social- och hälsovårdsministeriet. Efter varje störningssituation ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ge regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ett
sammandrag av de åtgärder som vidtagits för att få kontroll över störningssituationen.
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I den kommunala hälsoskyddsmyndighetens störningssituationsplan för att
trygga hushållsvattnets kvalitet ska man beskriva hur RFV utan dröjsmål blir underrättad om avvikelser från kvalitetskraven och om störningssituationer.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska genast meddela RFV om störningssituationer som inträffat vid anläggningar som levererar hushållsvatten
samt om störningssituationer som kan påverka hushållsvattnets kvalitet och genom förmedling av det ge användarna sanitär olägenhet. Med störningssituation
avses en överraskande eller plötslig situation som kan leda till förorening av
hushållsvatten och vars hantering kan kräva en ledarskapsmodell och kommunikation som avviker från det normala. En störningssituation kan upptäckas via
till exempel resultaten av den regelbundna kontrollen, verksamhetsutövarens
egenkontroll, anmälningar från hushållsvattnets användare eller att en annan
myndighet tar kontakt. Störningssituationer leder inte nödvändigtvis till sjukdomsfall och epidemier.
Det är nödvändigt att RFV genast får veta när en störningssituation börjar, eftersom utifrån 52 § i HsL har RFV rätt, när en sanitär olägenhet breder ut sig
över ett vidsträckt område eller annars är speciellt betydelsefull, att inom sitt
verksamhetsområde meddela föreskrifter som är nödvändiga för att avhjälpa eller förebygga uppkomsten av den sanitära olägenheten. Det rekommenderas
att kopior av laboratoriets analysresultat skickas till RFV. Det rekommenderas
att RFV underrättas när kvaliteten på hushållsvattnet åter uppfyller kvalitetskraven i hushållsvattenförordningen.
RFV förmedlar uppgifterna om störningssituationer till social- och hälsovårdsministeriet.
Om det är fråga om en misstanke om epidemi, meddelar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten även i RYMY-systemet (rapportering av livsmedels- och
vattenburna epidemier). Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inlämnar till
THL en epidemiredogörelse för alla anmälda misstankar om epidemier, respektive RFV via RYMY-systemet. Meddelandena om epidemimisstanke och -utredningar förmedlas automatiskt av systemet även till Valvira. För alla övriga störningssituationer ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten efter en störningssituation till RFV och Valvira lämna en skriftlig sammanfattning av de åtgärder som har genomförts för att få situationen under kontroll. Sammanfattningen är fritt formulerad och åtgärderna beskrivs sammanfattat. Sammanfattningen kan utarbetas på rapportunderlaget i WSP-systemet för avvikelser eller
på en blankettbotten som finns på hälsoskyddets extranät. Sammanfattningen
kan omfatta analysresultat eller meddelanden. Sammanfattningen lämnas per
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e-post till vederbörande RFV under användning av en överenskommen e-postadress och till Valvira på e-postadressen tesu@valvira.fi.
19 § 4 moment
Om de kvalitetskrav som gäller hushållsvatten inte uppfylls och föroreningen
misstänks eller har konstaterats bero på råvatten, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anmäla detta till närings-, trafik- och miljöcentralen för att
lämpliga åtgärder ska vidtas i fråga om råvattentäkten eller tillrinningsområdet
för råvatten för att rätta till situationen.
Om bristfällighet i kvalitetskraven orsakas på grund av att råvattnet misstänks
vara eller har förorenats, kan man bli tvungen att förutom vid råvattentäkten
även vidta åtgärder för att förbättra råvattnets kvalitet i grundvattenområdet. Då
ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten underrätta NTM-centralen om
saken så att nödvändiga åtgärder genomförs.
19 § 5 moment
Om hushållsvatten som tappats på flaskor eller behållare inte uppfyller kvalitetskraven eller kvalitetsmålen, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utan
dröjsmål underrätta den tillsynsmyndighet som avses i 6 § 6 punkten i livsmedelslagen.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utan dröjsmål meddela den
kommunala myndighet som handhar tillsynsuppgifterna enligt livsmedelslagen,
om hushållsvattnets kvalitet inte uppfyller kvalitetskraven eller kvalitetsmål i
hushållsvattenförordningen före vattnet förpackas på flaskor eller behållare.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska vidta åtgärderna som behövs för
att förbättra hushållsvattnets kvalitet såsom föreskrivs i HsL 20 § ja 51 §. Om
det förekommer problem med hushållsvattnets kvalitet ska myndighetstillsynen
och egenkontrollen effektiviseras.
Förpackat vatten kontrolleras enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning
166/2010. Kvaliteten på förpackade vatten övervakas av myndigheten som
handhar tillsynsuppgifterna utifrån livsmedelslagen.
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24. Kemikalier och material som används i vattenproduktionskedjan 20 §
20 § Kemikalier och material som används i vattenproduktionskedjan
1 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall säkerställa att den hantering av
vatten som används för behandling av hushållsvatten är ändamålsenlig och tillräckligt effektiv med hänsyn till råvattnets kvalitet.
Utifrån 20 § i HsL kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bestämma att
hushållsvatten ska desinficeras eller behandlas på något annat sätt, om detta är
nödvändigt med hänsyn till vattnets kvalitet. Det är främst anläggningen som levererar hushållsvattnet som har uppgiften att se till att vattenbehandlingen fungerar, därför att en sådan anläggning ansvarar för kvaliteten på hushållsvattnet
som den levererar.
I 18 § i HsL föreskrivs om godkännande av anläggningar som levererar hushållsvatten och i 18 a § om anmälningsskyldighet om vattendistributionsområde.
Hushållsvatten får inte levereras innan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har fattat ett positivt godkännandebeslut. När en anmälan handläggs och
vid eventuella inspektioner får en verksamhetsutövare som anmäler om ett vattendistributionsområde ofta av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anvisningar för att förebygga sanitära olägenheter. Det utgående vattnet ska undersökas för alla parametrar innan man börjar leverera det.

24.1.Ämnen som används vid behandlingen av hushållsvatten
20 § 2 moment
De ämnen som används i hanteringen av hushållsvatten skall uppfylla åtminstone kraven i SFS-EN-standarderna. Om det inte finns en fastställd standard för ett ämne, skall det uppfylla motsvarande krav som ämnen för vilka en
standard är fastställd. När en vattenberedningskemikalies lämplighet för sitt användningsändamål bedöms, ska kvaliteten på det vatten som behandlas samt
kemikaliens orenheter och den behövliga doseringen beaktas.
Hushållsvattenförordningen samt lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) kräver att det används produkter i enlighet med SFS-EN-standarder. En standardenlig produkt borde inte i
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normala användningsförhållanden och -mängder försämra hushållsvattnets kvalitet utifrån kraven i hushållsvattenförordningen. Normerna för vattenbehandlingskemikalier innehåller riktlinjer för tillverkare, leverantörer och användare om
produkters tekniska krav samt testningsmetoder för bestämning av kemikaliers
fysikaliska och kemiska egenskaper. Standarderna innehåller också information
om användning av kemikalier vid vattenbehandling och anvisningar för lagring
och hantering. I delen som presenterar renhetskraven i standarderna berättas
det att koncentrationerna har getts för de orenligheter som sannolikast förekommer i produkterna och, ifall en produkt innehåller andra föroreningar, ska detta
meddelas användarna och vid behov myndigheterna. I Finland finns det inget
godkännandeförfarande kring kemikalier för behandling av hushållsvatten. Det
finns mer information i publikationen Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi.
Kvalitetskraven på hushållsvatten har maximivärden för akrylamid, epiklorhydrin
och vinylklorid, vilka används i olika polymerer (hjälpkoagulanter, plaster, ytbeläggningar), som tillsätts i eller är i beröring med vatten. Vid dosering av polymera hjälpkoagulanter ska man observera hushållsvattenförordningens kemiska
kvalitetskrav, eftersom en del hjälpkoagulanter kan innehålla rester av akrylamid eller epiklorhydrin.

24.2.Material
20 § 3 moment
Den anläggning som levererar hushållsvatten ska beakta vattnets kvalitet, framför allt faktorer som påverkar dess aggressivitet, när material som används i
vattendistributionsnätet väljs. Vattnets kvalitet ska beaktas även vid sådan planering och sådant byggande av fastighetens vattenanordning som avses i 18 a
§ 3 mom. För att förebygga sådana avvikelser som gäller kvaliteten på hushållsvatten och som förorsakas av fastighetens vattenanordning kan den anläggning
som levererar hushållsvatten ge rekommendationer om de material som ska användas i vattenanordningen.
Vid val av material (bl.a. rör och ytbeläggningar) som kommer i beröring med
vatten ska man ta hänsyn till hur de eventuellt påverkar hushållsvattnets kvalitet. Enligt miljöministeriet förordning (1047/2017) får vattnet som tas ur en vattenanordning inte äventyra hälsan och det får inte finnas smak- och luktolägenheter i vattnet.
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Miljöministeriet har, för tretton produktgrupper som hör till vatten- och avloppsapparatur, gett förordningar gällande väsentliga tekniska krav som gäller byggprodukter. Den största delen av dessa trädde i kraft 1.1.2020. Två har varit i
kraft redan tidigare. Dessutom är det på kommande ännu två produktgrupper
(PE- rör och PE- rörens anslutningar). För nationellt produktgodkännande har
miljöministeriet gett förordningar om typgodkännande för motsvarande produktgrupper.
De mest centrala kraven med hänvisning till hälsan är när det gäller plastprodukter, information om råvarans sammansättning och TOC som undersökts i
vattnet samt lukt och smak. Det viktigaste kravet gällande metallprodukter är
blyets och kadmiumets upplösning i vattnet. Därutöver påverkar kravet att motstå avzinkning hos metaller korrosionen av produkterna och därmed upplösningen av metallerna i hushållsvatten.
Epoxiharts används förutom på nya rör även som ytbeläggningar i till exempel
vattenreservoarer. Den exakta sammansättningen av organiska ytbeläggningar
omfattas av produktsekretess. De kemikalier som används och koncentrationerna av dem är avhängiga av tillverkaren, varför säkerheten av dessa produkter
måste bedömas specifikt för varje tillverkare och produkt. Lämpligheten av ytbeläggningar på produkter i hushållsvattensystem kräver således ett produktspecifikt expertutlåtande som utgår från alla beståndsdelar i aktuella ytbeläggningsmaterial, material- och produkttester samt de gränser som experten tillämpar.
Korrekt testade, på fabriken ytbelagda rör och nätanordningar är trygga.
Lämpligheten av på plats gjorda reparationer och ytbeläggningar i hushållsvattensystem kräver förutom att tryggheten av materialen i sig säkerställs även att
alla arbetsskeden utförs korrekt och att de kontrolleras, samt att arbetet slutgranskas. Det är skäl att genom vattenprover kontrollera kvaliteten på hushållsvattnet innan rören tas i bruk efter en sanering. Efter till exempel epoxibeläggning av vattenledningar i en fastighet ska vattenproverna tas efter en särskilt
fastställd stilleståndstid så att de eventuella kemikalier som löses framträder. I
samband med ibruktagning av nätverksdelar som sanerats med epoxibeläggningar är det att rekommendera att vattnet analyseras för eventuella rester av
epiklorhydrin samt för bl.a. bisfenol A. Det finns mer information i publikationen
Vesijohtojen saneerauspinnoitus.
Vid ytbeläggningar kan man även använda cementbaserade material. Cementbaserade material innehåller oftast också som tillsats- eller hjälpämnen sådana
organiska kemikalier vars exakta sammansättning och koncentration inte
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meddelas i produktbladen. Lämpligheten av dessa produkter att användas i
dricksvattensystem måste bedömas produktvis.
En anläggning som levererar hushållsvatten ansvarar fram till förbindelsepunkten med en fastighets vattenledning för kvaliteten på det vatten som den levererar. Anläggningen som levererar hushållsvatten är inte ansvarig om orsaken
härrör från fastighetens interna material-, konstruktions- och planeringsfel eller
bruksfel (t.ex. att vattenledningar i fastigheten är oanvända i långa tider). Saken
har behandlats stycke 22.

25. Informering och rapportering 21 §
21 §, Informering och rapportering 1 moment, första satsen
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att den anläggning som levererar hushållsvatten ger tillräcklig information om kvaliteten på det vatten som
levereras.

25.1.Regelbunden informering
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att en anläggning som levererar hushållsvatten ger tillräcklig information. Utöver att en anläggning som
levererar hushållsvatten informerar regelbundet om hushållsvattnets kvalitet och
om riskbedömningar och sammanfattningar av dem (se modell i avsnitt 9.1.)
kan även andra uppgifter inkluderas i informationen, t.ex. basuppgifter på allmän nivå om råvattenkällor, vattenbehandlingen och om åtgärder ifall man har
funnit brister i vattenkvaliteten. De anläggningar som levererar hushållsvatten
ska på förhand informera om planerade spolningar, reparationer av distributionsnätet samt om leveransavbrott och andra åtgärder, om de bedöms ha konsekvenser som försämrar tillgänglighet eller kvalitet.
Utifrån 18 § i hushållsvattenförordningen ska en anläggning som levererar hushållsvatten informera vattenanvändarna, om kvaliteten på vattnet inte uppfylls.
Det ska undantagslöst informeras om avvikelser i kvalitetsmålen och betydelse
av dem, även om avvikelsen vore ringa och orsaken till den lätt att åtgärda. Den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att den anläggning som levererar hushållsvatten ger tillräcklig information eller annars ska myndigheten själv
informera. Webbsidor, tidningar, kundmeddelanden och sociala medier är bra
kanaler för informering.
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Om man vid en anläggnings egenkontroll upptäckter lindriga förändringar i kvalitetsmålen (t.ex. pH–värdet avviker en aning från den normala nivån) eller i de
parametrar som ingår i egenkontrollen, ska anläggningen som levererar hushållsvatten utreda orsaken till förändringen och effektivera egenkontrollen tills
situationen har normaliserats. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska
omedelbart kontaktas, om det vid egenkontrollen väcks misstankar om sanitära
olägenheter eller epidemier, och anläggningen som levererar hushållsvatten
ska vidta vederbörliga åtgärder för att förhindra sanitära olägenheter.

25.2.Informering under samarbete
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och anläggningen som levererar
hushållsvatten ska tillsammans informera om situationer som misstänks vålla
vattenanvändarna sanitär olägenhet. Sådana är bl.a. avvikelser från kvalitetskraven, om vilka det förskrivs i 17 § i hushållsvattenförordningen (se avsnitt
20.3.). I planen för störningssituationer ska namnen på och aktuella kontaktuppgifter för de ansvarspersoner som agerar i störningssituationer anges. Vattenanvändarna ska utan dröjsmål meddelas behövliga anvisningar för att sanitära
olägenheter ska kunna förebyggas. Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens
plan för störningssituationer ska ha en beskrivning av informeringen. Informationen ska nå vattenanvändare snabbt, till exempel om intestinala mikrober eller
avsevärda mängder lut har trängt in i nätverket.
Regelbunden information under normala förhållanden ger beredskaper och
skapar en grund för informering även i störningssituationer. Det berättas om
kommunikation i Valviras anvisning Tryggande av hushållsvattnets kvalitet.

25.3.Informering om undantagstillstånd
21 § 1 moment, andra satsen
Om en anläggning som levererar hushållsvatten har beviljats undantag enligt 17
§ i hälsoskyddslagen, ska vattenanvändarna informeras om detta samt om orsakerna till undantaget, dess innehåll och vilka åtgärder som planeras för avhjälpande av bristerna.
Utifrån 17 § i hälsoskyddslagen kan RFV bevilja ett tidsbegränsat undantag för
en större koncentration än det kemiska kvalitetskravet, om distributionen av
hushållsvatten inte kan ombesörjas på något annat skäligt sätt på området i
fråga och om undantaget från kvalitetskravet inte medför olägenhet för människors hälsa. I det beviljade undantagstillståndet kan RFV ålägga, anläggningen
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som levererar hushållsvatten, förpliktelser vad gäller t.ex. informering eller vattendistribution till speciella grupper i ett visst område.
Anläggningen som levererar hushållsvatten ska informera vattenanvändarna
om det av RFV beviljade undantagstillståndet, eventuella av RFV ålagda förpliktelser, orsakerna till undantaget, innehållet i det samt planerade reparationsåtgärder. Det rekommenderas att informeringen sker i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, om det i det av RFV beviljade undantaget
åläggs förpliktelser att ge speciella grupper anvisningar om användningen av
hushållsvattnet. Speciella grupper kan till exempel vara gravida kvinnor och
små barn, om undantaget har beviljats för större koncentrationer av fluorid än i
kvalitetskravet. RFV kan ålägga att meddelandena om användningen hushållsvattnet även skickas till RFV. Anläggningen ska informera vattenanvändarna på
nytt när situationen har åtgärdats och hushållsvattnets kvalitet igen uppfyller fylller kraven i hushållsvattenförordningen.

25.4.Informering till hushåll med egen brunn
21 § 2 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att de hushåll inom kommunens område som inte är anslutna till en vattenledning som tillhör en anläggning som levererar hushållsvatten får tillräcklig information om hushållsvattnets
kvalitet inom sitt område, om de eventuella sanitära olägenheter som är förknippade med kvaliteten hos vattnet samt om vilka möjligheter det finns att undanröja olägenheterna.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska t.ex. på sin webbplats informera
om den allmänna vattenkvaliteten i området och om markgrundens de egenskaper som kan påverka kvaliteten på hushållsvattnet i brunnar för privata hushåll och medföra sanitära olägenheter för människor. Till exempel nitrat, arsenik, fluorid, radon, uran, klorfenoler, pesticider och mangan kan medföra problem för kvaliteten på hushållsvattnet i brunnar för privata hushåll. Privata hushåll ska även informeras om det sker en olycka eller störningssituation i området som kan påverka att kvaliteten på hushållsvattnet i brunnar för privata hushåll i området kan förorenas så att detta kan medföra sanitära olägenheter för
användarna.
Det rekommenderas att man vart tredje år låter undersöka kvaliteten på vattnet i
brunnar med hushållsvatten för privata hushåll. Fastighetens ägare har ansvaret för undersökningarna. Miljöförvaltningens webbplats har en lättanvänd tolk
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för analys av brunnsvatten (verktyg fungerar på finska). Hushållsvattnets kvalitet ska uppfylla kvalitetskraven utifrån lilla hushållsvattenförordningen
(401/2001). Det finns anvisningar om byggande och underhåll av brunnar, problem med och lösningar för brunnsvattenskvalitet och anvisningar för desinficering av brunnsringar på FMC:s webbplats Brunnar och THL:s webbplats Vatten.
Utöver de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna ger även de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt NTM-centralerna råd kring frågor om brunnsvatten.

25.5.Rapportering till Europeiska kommissionen
21 § 3 moment
Den kommunala hälsovårdsmyndigheten ska lämna regionförvaltningsverket resultaten av kontrollundersökningarna på de vattendistributionsområden som levererar hushållsvatten som uppgår till minst 1 000 m3 per dag eller motsvarar
minst 5 000 personers behov. Resultaten ska lämnas inom tre månader från utgången av varje kalenderår. Regionförvaltningsverket ska göra ett sammandrag
av resultaten och lämna det till Institutet för hälsa och välfärd, som vart tredje år
sammanställer en nationell rapport som sänds till Europeiska kommissionen.
De resultat av undersökningar av hushållsvatten som ingår i den regelbundna
tillsynen ska meddelas såväl den kommunala hälsoskyddsmyndigheten som
den aktuella anläggningen som levererar hushållsvatten. Undersökningsresultaten är offentliga handlingar.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten lämnar enligt dricksvattendirektivet
(artikel 13) krävda uppgifterna till RFV före slutet av mars. Undersökningsresultaten från regelbundna kontroller samt uppgifterna nedan rapporteras med avseende på de vattendistributionsområden som levererar minst 1 000 m3 hushållsvatten per dag eller för behoven för minst 5 000 personer:
• Orsakerna till lagstridighet mot kvalitetskrav och -mål
• Åtgärder utifrån hälsoskyddslagen för att åtgärda situationen
• Uppskattat antal av de användare av hushållsvatten (antal personer) för vars
användning har levererats hushållsvatten som inte uppfyller kvalitetskravet.
• Varaktighet av kvalitetsavvikelse
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RFV kontrollerar de årliga resultaten och lämnar dem till THL, som vart tredje år
sammanställer en nationell rapport till Europeiska kommissionen. Utifrån rapporterna beslutar kommissionen om eventuella åtgärder mot medlemsstaten
ifråga.
Uppgifterna till kommissionen insamlas för ögonblicket med formulär i Excel-format på Valviras webbplats Hushållsvatten. De uppgifter som behövs i framtiden
överförs med hjälp av miljö- och hälsoskyddets riksomfattande datasystem
(Vati) från de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna till RFV och THL. På Valviras webbplats Hushållsvatten finns ett av THL sammanställt årligt sammandrag av anläggningar som levererar hushållsvatten som uppgår till minst 1 000
m3 per dag eller motsvarar minst 5 000 personers behov.

25.6.Rapportering om radioaktivitet
21 § 4 moment
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska tillställa regionförvaltningsverket
och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården resultaten av radioaktivitetsmätningarna för alla vattendistributionsområden. Resultaten ska lämnas inom tre månader från utgången av varje kalenderår. Strålsäkerhetscentralen ska göra ett sammandrag av resultaten av kontrollundersökningarna vart
tredje år och informera allmänheten om vad resultaten innebär med tanke på
säkerheten. I sammandraget ska granskas aktivitetskoncentrationen hos vatten
från olika grundvattenförekomster och vattentäkter på olika geologiska områden
för att klargöra vilka tilläggsåtgärder som bör riktas för att begränsa exponeringen av befolkningen på områden som kan orsaka de största exponeringarna.
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska inlämna kontrollresultaten för radioaktivitet till STUK och Valvira för alla vattendistributionsområden som levererar hushållsvatten över 10 m³ eller till minst 50 användare, dvs. det ska lämnas
in uppgifter för även andra vattendistributionsområden som omfattas av tillämpningsområdet för hushållsvattenförordningen än bara för s.k. vattendistributionsområden som rapporteras till EU.
Tillsynsuppgifterna för 2020 rapporteras på en Webropolblankett som gjorts upp
av STUK, vars länk skickas skilt till tillsynsenheterna av regionförvaltningsverken. Länk till webropolblanketten finns även på hälsoskyddets extranät: Hälsoskydd-Hushållsvatten-Rapportering. Man behöver inte skilt skicka uppgifterna
till Valvira, för Valvira får vid behov uppgifterna från STUK. Om det på vattendistributionsområdet inte finns tillsynsuppgifter gällande radioaktivitet, behöver
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man inte fylla i Webropol-förfrågan. Man behöver t.ex. inte undersöka radon och
indikativ dos, om hushållsvattnet helt och hållet tillverkats av ytvatten.
De uppgifter som behövs i framtiden överförs med hjälp av miljö- och hälsoskyddets riksomfattande datasystem (Vati) från de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna till Valvira och STUK.
STUK ska vart tredje år göra ett sammandrag av resultaten av kontrollundersökningarna och informera allmänheten om vad resultaten innebär med tanke
på säkerheten. Det första sammandraget på mätningsresultat för radioaktivitet i
hushållsvatten enligt hushållsvattenförordningen är från år 2016-2018 (på
finska).

25.7.Valviras plan för tryggande av hushållsvattnets kvalitet i
störningssituationer
21 § 5 moment
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska vid uppdatering av
den plan för att trygga hushållsvattnets kvalitet vid olyckor och i andra motsvarande exceptionella situationer som avses i 8 § 1 mom. i hälsoskyddslagen använda de i 19 § 3 mom. avsedda uppgifterna.
Valvira ska använda uppgifterna i sammandragen från störningssituationer till
att utnyttja erfarenheterna vid styrning av tillsynen av hushållsvatten, bl.a. vid
uppdatering av den i 8 § i HsL avsedda planen för tryggande av hushållsvattnets kvalitet vid olyckor och i övriga motsvarande störningssituationer. I anvisningarna Förfaranden för tryggande av hushållsvattnets kvalitet har man samlat
pragmatiska förfaringssätt och sådan praxis för tryggande av hushållsvattnets
kvalitet i exceptionella situationer som funnits vara bra. I samband med att den
ovan nämnda planen uppdateras ska Valvira dessutom beakta de uppgifter som
inhämtats vid utredningar av hushållsvattenburna epidemier.

26. Ikraftträdande 22 §
22 § Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 27 oktober 2017.
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De analysmetoder som används vid kontrollundersökningar av hushållsvatten
ska uppfylla kraven i tabell 1 i bilaga III senast vid ingången av 2020.
Programmen för kontrollundersökningar vid anläggningar som levererar hushållsvatten ska revideras enligt den uppdaterade hushållsvattenförordningen
inom högst fem år efter den föregående uppdateringen av programmen. En anläggning kan om den så vill, redan innan programmet som nu är i bruk löper ut,
lägga upp ett förslag till ett uppdaterat program för kontrollundersökningar i enlighet med den uppdaterade förordningen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 5/2020

154 (155)

Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården, Valvira
Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
PB 43, 00521 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi
Telefon 0295 209 111
kirjaamo@valvira.fi
valvira.fi

