
Risk/konsekvensanalys för att vattnet är igång året runt 

 

Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Risk Åtgärder för att 

minska/få bort risken 

Åtgärder om risken 

blir en realitet 

Ansvarig för 

åtgärder 

Kolonist missar att 

stänga 

avstängningsventil 

vilket kan medföra 

sönderfrysta 

vattenledningar 

eller vattenläckage 

inne i stuga. 

 

3 5 15 Information via brev, 

mejl, anslagstavla och 

hemsida. 

 

Kolonist ansvarar för 

sin anläggning inne på 

sina kolonitomter och 

sina försäkringsvillkor. 

Kolonist får kontakta 

sitt försäkringsbolag då 

skada sker på egen 

tomt. 

Styrelsen har 

ansvar för 

relevant 

information. 

Kolonist har 

ansvar för att 

åtgärda 

eventuell 

skada. 

Ökad 

vattenkostnad för 

föreningen vid 

vattenläckage. 

3 5 15 Information via brev, 

mejl, anslagstavla och 

hemsida. 

Kolonist ansvarar för 

sin anläggning inne på 

kolonitomt. 

Kostnad på 2000 kr om 

kolonist missar att 

stänga av ventil och 

det blir en vattenläcka 

då föreningen förlorar 

vatten. 

Styrelsen har 

ansvar för 

relevant 

information. 

Kolonist har 

ansvar för att 

åtgärda 

eventuell 

skada och 

betala en 

schablonkostn

ad på 2000 kr. 

En kolonist bor 

permanent i sin 

kolonistuga under 

vinterperioden 

mer än vad 

ordningsföreskrift

erna tillåter. 

5 3 15 Information via brev, 

mejl, anslagstavla och 

hemsida. 

 

Styrelsen får 

kontinuerligt 

kontrollera området så 

kolonister ej bor där 

stadigvarande under 

vinterperioden. 

Blir kolonist 

påkommen med att bo 

här mer än vad 

ordningsföreskrifterna 

tillåter får 

vederbörande en 

anmaning från 

styrelsen. 

Styrelsen har 

ansvar för att 

det ej finns 

stadigvarande 

boende under 

vinterhalv-

året. 

Varje kolonist 

ansvarar för 

följa 

föreningens 

ordningsföre-

skrifter. 

Dålig vattenkvalité 

vid stillastående 

vatten en längre 

tid i ledningarna. 

 

2 5 10 Varje koloniägare 

spolar ca 3-5minuter i 

sin ledning före 

användning av vatten i 

kolonistugan. 

Om koloniägare inte 
använt vattnet på en 
längre tid ska 
kolonisten ta och spola 
rejält i sina kranar 
innan vattnet används 
som dricksvatten igen. 
 

Det är varje 

kolonisägares 

ansvar att 

spola i sina 

ledningar för 

en god 

vattenkvalité. 



Risk/konsekvensanalys för att vattnet stängs av vintertid 

 

Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Risk Åtgärder för att 

minska/få bort risken 

Åtgärder om risken 

blir en realitet 

Ansvarig för 

åtgärder 

Inget vatten i 

ledningarna 

vintertid kan 

medföra luft i 

vattenlednings-

systemet. 

5 2 10 Finns inget sätt att 

motverka luft i 

ledningarna. 

Spola ledningarna 

före igångsättning av 

vatten för att lufta 

systemet innan 

kolonister får öppna 

sina 

vattenavstängningar. 

Styrelsen 

ansvarar för 

att 

ledningarna 

spolas innan 

kolonister får 

öppna sina 

vattenavstäng

ningar. 

Dålig vattenkvalité 3 4 12 Spola ur ledningarna  i 

gångarna på sedvanligt 

sätt samt ta ett 

vattenprov 3 veckor före 

koloniområdet öppnar för 

säsongen och kolonister 

får tillgång till vatten. 

Kostnad för vattenprov ca 

1500 kronor. 

Varje kolonist ska spola 

igenom sitt vattensystem 

i sin koloni vid 

igångsättande av vatten. 

Om vattenprov ej 

visar godkända 

värden måste nytt 

vattenprov tas och 

öppning av 

koloniområdet får 

vänta tills 

provresultat är 

godkänt. 

Styrelsen 

ansvarar för 

att spola 

vattenledning

arna i 

gångarna 

samt ta ett 

vattenprov. 

Styrelsen 

informerar 

kolonister att 

spola sina 

ledningar. 

 

Kolonist missar att 

stänga sin 

avstängningsventil 

vilket kan medföra 

sönderfrysta 

vattenledningar 

eller vattenläckage 

på tomten eller 

inne i 

kolonistugan. 

3 5 15 Information via brev, 

mejl, anslagstavla och 

hemsida. 

Kolonist har koll på sin 

anläggning och sina 

försäkringsvillkor. 

Kolonist får kontakta 

sitt försäkringsbolag 

då skada sker på 

egen tomt. 

Kostnad på 2000 kr 

om kolonist missar 

att stänga av ventil 

och det blir en 

vattenläcka 

Styrelsen har 

ansvar för 

relevant 

information. 

Kolonist har 

ansvar för att 

åtgärda 

eventuell 

skada och 

betala en 

schablonkost

nad på 2000 

kr. 

 

 


