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Jämförelse regler Norge - Sverige

Norge Sverige

Parameter Grenseverdier Tiltaksgrense Otjänligt
Tjänligt med 

anmärkning
Enhet

E. coli 0 - Påvisad - Antal/100 ml

Intestinala enterokocker 0 - Påvisad - Antal/100 ml

Clostridium perfringens 

inkl. sporer
- 0 - Påvisad Antal/100 ml

Koliforma bakterier - 0 10 Påvisad Antal/100 ml



När bör man rekommendera kokning?

• Allvarligt fel i beredningen

• Sjukdom där epidemiologiska studier visar att dricksvattnet troligen är 

orsaken

• Otjänligt prov på grund av sådan lukt eller smak som indikerar fekal 

förorening (i första prov)



När bör man rekommendera kokning?

• Otjänligt prov som innehåller två eller fler parametrar som indikerar ökad risk för vattenburen smitta (i första 
prov)

• Otjänligt prov som innehåller en parameter som indikerar ökad risk för vattenburen smitta (i första prov och i 
omprov)

• Otjänligt prov som innehåller en parameter som indikerar ökad risk för vattenburen smitta (i första prov) + 
”annan faktor”

• Fynd av mikroorganism efter undersökning som gjorts enligt 13 § andra stycket SLVFS 2001:30 i en halt som kan 
utgöra en risk för människors hälsa (i första prov och i omprov)

• Fynd av mikroorganism efter undersökning som gjorts enligt 13 § andra stycket SLVFS 2001:30 i en halt som kan 
utgöra en risk för människors hälsa (i första prov) + ”annan faktor”

• Prov som innehåller onormalt höga halter eller är tjänligt med anmärkning på grund av sådana bakterier som 
indikerar en ökad risk för vattenburen smitta (i första prov och i omprov) + ”annan faktor”



Övriga indikatorer på förorening

Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas för följande 
parametrar

Parameter
Tjänligt med 

anmärkning

Tjänligt med 

anmärkning 
Otjänligt Enhet

Provtagningsplats
Utgående från 

vattenverk
Kran hos användare

Kran hos 

användare

Odlingsbara 

mikroorganismer 22°C

10 (om 

desinfektion finns)
100 - antal/ml

Färg 15 15 - mg/l Pt

Turbiditet 0,5 1,5 - FNU, NTU

Lukt - Svag
Tydlig eller mycket 

stark

Smak - Svag
Tydlig eller mycket 

stark



Turbiditet som indikator, Milwaukee, 1993

MacKenzie et al. (1994) New 
England Journal of Medicine 

331 (21 juli), sid  161-167



När kan man häva en 
kokningsrekommendation?

• Minst två på varandra följande provomgångar visar att dricksvattnet är 
tjänligt



Kokning av dricksvatten - faktablad

Finns på Livsmedelsverkets webbplats:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-
dryck/dricksvatten/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten/nar-du-maste-koka-dricksvattnet


Livsmedelsverkets stödmaterial till 
dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30

• Ersätter Livsmedelsverkets vägledningar om dricksvatten

• http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/

• Länk till SLVFS 2001:30

http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/slvfs-200130

