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Utkom från trycket 
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beslutade den 9 oktober 2008. 

 Med stöd av 16 § livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver 
Livsmedelsverket följande. 

Tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter avser åtgärder för att förebygga och avhjälpa 
skadeverkningar till följd av sabotage eller annan skadegörelse som kan 
påverka kvaliteten på dricksvatten.  
 
2 §  Föreskrifterna ska tillämpas på vattenverk och distributionsanläggningar 
− som producerar respektive tillhandahåller dricksvatten till mer än        

2 000 personer och 
− över vilka en kommun har ett sådant rättsligt bestämmande inflytande 

som avses i 3 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Definitioner 
3 §  I dessa föreskrifter avses med 
1. vattenverk: sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som av-
ser uppfordring, beredning eller liknande hantering av dricksvatten, samt till-
hörande reservoarer eller liknande anordningar för förvaring av dricksvatten; 
2. distributionsanläggning: sådan del av en anläggning för distribution av 
dricksvatten som avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rör-
utrustning för distribution av dricksvatten. 
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Åtgärder för att förebygga skadeverkningar 
4 §  Den som producerar dricksvatten ska vidta de åtgärder som behövs för 
att säkerställa att obehöriga personer inte kan bereda sig tillträde till ett 
vattenverk. 
 
5 §  Den som tillhandahåller dricksvatten från en distributionsanläggning ska 
vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa  

1. att obehöriga personer inte kan bereda sig tillträde till hög- och låg- 
reservoarer, pumpstationer och liknande anläggningar, och  

2. att övriga delar av distributionsanläggningen skyddas mot obehörig 
 åtkomst. 
 

6 §  Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller dricksvatten från 
en distributionsanläggning ska vidta de administrativa och tekniska åtgärder 
som behövs för att säkerställa att system för drift och övervakning av dricks-
vattenproduktionen och dricksvattendistributionen skyddas mot obehörig 
åtkomst.  
 Även handlingar som är av betydelse för driften och övervakningen ska 
skyddas mot obehörig åtkomst.  

Åtgärder för att upptäcka sabotage och avhjälpa skadeverkningar                                  
7 §  Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller dricksvatten från 
en distributionsanläggning ska upprätta en handlingsplan för hur sabotage 
och annan skadegörelse riktad mot vattenverk och distributionsanläggningar 
kan upptäckas och skadeverkningarna avhjälpas. 
_______________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 
Åtgärderna som avses i 4 §, 5 § 1, 6 och 7 §§ ska vara genomförda senast 
den 1 januari 2011 och åtgärderna som avses i 5 § 2 senast den 1 januari 
2013. 
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