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Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
(LIVSFS 2005:20 och 2001:30)
Anmälan avser
Ny dricksvattenanläggning

Befintlig anläggning

Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t.ex. antal anslutna

Som dricksvatten räknas allt vatten som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel
samt allt vatten som används i livsmedelsproducerande företag.
Sökande
Företag/namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Kontaktperson

Telefon/mobil kontaktperson (inkl. riktnummer)

Faktureringsadress (om annat än ovan)

Anläggningen
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Driftsansvarig

Telefon/mobil

Adress

Postnummer

Ort

Provtagningsansvarig

Telefon/mobil

Adress

Postnummer

Ort

Som vattenverk räknas sådan del av anläggning som avser uppfordring, beredning, eller liknande
hantering av dricksvatten, samt tillhörande reservoarer eller liknande anordningar för förvaring av
dricksvatten.
Typ av vattenverk
Vattenverk

med desinfektion

Gemensamhetsanläggning, t.ex. samfällighet
Enskild brunn

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Produktionsvolym
< 50 personer

50-500 personer

500-5000 personer

Antal fast boende:
3

< 10 m /dygn

> 5000 personer

Antal fritidsboende:

1

3

3

10-100 m /dygn

Förbrukning/år ........................................................... m

3

100-1000 m /dygn

> 1000 m /dygn

3

Vattnet används till något av följande
Livsmedelsberedning (t.ex. matlagning osv.)
Dricksvatten i offentlig verksamhet (t.ex. skolor, sjukhem, församlingshem)
Dricksvatten i kommersiell verksamhet (t.ex. camping, bio, café, restaurang)

Vattentäkt
Ytvattentäkt

Vattendragets namn:

Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (dvs. grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon
del av året har påverkan av ytvatten)

Grundvattentäkt

Antal brunnar:

Brunn 1

borrad

grävd

Djup:

m

Ålder:

år

Brunn 2

borrad

grävd

Djup:

m

Ålder:

år

Brunn 3

borrad

grävd

Djup:

m

Ålder:

år

Som distributionsanläggning räknas sådan del av anläggning för distribution av dricksvatten som
avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten.
Distributionssystemet
Hydrofor/-er

Antal:

Pumpstation/-er

Antal:

Reservoar
Reservoar

3

Volym:

m

Typ:

Volym:

m

3

Typ:

Volym:

m

3

Filter
Avhärdningsfilter

Fluoridfilter

Sand-/partikelfilter

Avsyrningsfilter (lågt pH)

Järn-/manganfilter

UV-filter/UV-ljus

Radonavskiljare

Annat ...............................................................................................

Beredning
Järn-/manganfällning

Turbiditetslarm finns

pH-justering

pH-larm finns

Desinfektion

1

Klorering

ständigt

UV-ljus

UV-larm finns

vid behov

Klorlarm finns

Dygnsmängden kan beräknas t.ex. genom att dela den årligen producerade mängden med 365.
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Reservvattentäkt
Finns

Finns inte

Kopplat direkt till vattenverket
Kopplat till t.ex. spolbil (obs! egen anläggning som kräver särskild registrering)

Till anmälan ska bifogas
Samtliga ska skicka in följande:
Detaljerad verksamhetsbeskrivning där uppgifter ska finnas med om verksamhetens omfattning och en
närmare beskrivning av livsmedelshanteringen. Använd gärna vår blankett eller gör en egen beskrivning av
verksamheten.
Situationsplan som visar vattentäkt (brunn), vattenverk, ledningsnät, reservoarer, byggnader osv. på
fastigheten.
Om godkännande krävs skall även nedanstående handlingar bifogas:
Beskrivning av system för egenkontroll.

Övriga upplysningar
Har ni förtydliganden, övriga upplysningar eller liknande går det bra att lämna på separat papper.

Avgift
För handläggning av ärendet utgår en avgift enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter (2005:23).
Se närmare vad som gäller i medföljande bilaga.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Personuppgiftslagen (PuL) (SFS 1998:204)

Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna av ärendet. Vid frågor
eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta Miljöförvaltningen på tel. 033-35 30 00..
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Övriga upplysningar
Övrig hantering som inte har redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och motiveringar
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