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Registrering av dricksvattenanläggning

Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00
Fax 0476-151 72

Anmälan avser
Ny dricksvattenanläggning

Befintlig dricksvattenanläggning

Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t.ex. antal anslutna, ändrad beredning, ändrad
råvattentäkt (beskriv under övrigt)

Dricksvattenanläggning
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Anläggningens gatunamn

Postnummer och postort

Driftansvarig

Telefon

Mobiltelefon

Telefon

Mobiltelefon

E-post
Provtagningsansvarig
E-post

Sökande
Företagets namn (verksamhetsutövarens namn vid enskild firma)

Org.nr/personnummer

Företagets utdelningsadress

Postnummer och postort

Firmatecknare

Telefon/firmatecknare

Mobiltelefon/firmatecknare

E-post

Fakturaadress (om annan än sökandes adress)
Fakturaadress, postnummer, postort och eventuell märkning av faktura

Typ av verksamhet (Vattnet kommer från?)
Vattenverk

Gemensamhetsanläggning, t.ex. samfällighet

Enskild brunn

Produktionsvolym
<50 personer

50-500 personer

Antal fast boende

>5000 personer

Antal fritidsboende *

<10 m3/dygn
Förbrukning/år

501-5000 personer

10-99 m3/dygn
m3

100-1000 m3/dygn

>1000 m3/dygn

Vattnet används till följande (ett eller flera X)
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Dricksvatten till användare/konsumenter (t.ex. kommunala vattenverk)
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t.ex. restaurang, café, livsmedelstillverkning)
Dricksvatten i offentlig verksamhet (t.ex. skolor, förskolor, servicehus, församlingshem, bygdegårdar)
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t.ex. camping, hotell, pensionat, vandrahem, bed & breakfast)
Annat

Vattentäkt
Ytvattentäkt (sjö, vattendrag)
Namn:
Grundvattentäkt

st (fler än tre brunnar, använd ”Övriga upplysningar”)

Antal brunnar:

Brunn 1

borrad

grävd

Djup :

m

Anläggningsår:

år

Brunn 2

borrad

grävd

Djup :

m

Anläggningsår:

år

Brunn 3

borrad

grävd

Djup :

m

Anläggningsår:

år

Vattenverk
Hydrofor/Hydropress

Antal:

Volym:

m3

Reservoar/er (t.ex. lågreservoarer vid vattenverk)

Antal:

Volym:

m3

Tryckstegringsstation/er med beredning

Antal:

Beredning
Mikrobiologiska barriärer:

Övrig barriärer:

Desinfektion med UV-ljus

Sandfilter

Desinfektion med klor, inklusive klordioxid (utom
kloramin)

Fluoridfilter

Desinfektion med ozon

Alkaliskt filter/Avsyrningsfilter

Konstgjord infiltration (under 14 dygn)

pH-justering, typ av ämne vid pH-justering:

Långsam filtrering

Membran (porvidd större än 0,1 µm)

Kemisk fällning med efterföljande filtrering (t.ex.
aluminiumsulfat med efterföljande filter)

Monokloramin, färdigbredd

Omvänd osmos

Avhärdningsfilter

Membran (porvidd max. 100nm d.v.s. 0,1 µm)

Radonavskiljare
Barriär i beredskap (t.ex. möjlighet till klorering vid behov)
Dosering av ammonium
Annan beredning:

Larm
Turbiditetslarm
Annat

pH-larm

UV-larm

Klorlarm

Ozonlarm

Salthaltlarm

Distributionsanläggning 3
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m3

Hydrofor/Hydropress

Antal:

Tryckstegringsstation/er med beredning

Antal:

Reservoar

Typ:

Volym:

m3

Reservoar

Typ:

Volym:

m3

Volym:

3

Reservoarer och liknande som är belägna i direkt anslutning till vattenverk och med kort överföringstid av dricksvattnet ska
räknas som tillhörigt vattenverk. I annat fall hör de till distributionsanläggningen.

Avlopp från backspolning av filter, rengöring av sedimenteringsbassänger med mera
Finns

Vattnet avleds till:

Finns ej
Observera att återsugningsrisk kan förekomma, exempelvis vid strömavbrott.

Reservvattentäkt
Finns, klarar

% av ordinarie vattenförsörjning

Finns ej

Handlingar som kan bifogas anmälan
Följande handlingar bör bifogas anmälan eller tas fram till miljö- och byggförvaltningens första inspektion på
anläggningen
– situationsplan som visar vattentäkt (brunn), vattenverk, ledningsnät, reservoarer, och byggnader på fastigheten.
– beskrivning av systemet för egenkontroll avseende provtagningspunkter och provtagningsfrekvens
(Använd gärna miljö- och byggförvaltningens mall ”Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av
egenkontroll för dricksvattentäkt” för punkt 2 ovan).

Har ni förtydligande, övriga upplysningar eller liknande går det bra att lämna dessa på i rutan Övriga upplysningar eller
i separat bilaga.

Övriga upplysningar
Övrig hantering som inte har redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och motiveringar

Information
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Start av verksamheten
Verksamheten får påbörjas när du fått beslutet om registrering, alternativt två veckor efter att anmälan om registrering kommit
in till miljö- och byggförvaltningen.
Avgifter
Du får betala en avgift för registreringen utifrån en taxa som kommunfullmäktige beslutat om. Avgiften är för närvarande
931 kronor.
Du får även betala en årlig kontrollavgift till miljö- och byggnämnden. Hur stor avgiften blir bestäms genom riskbedömning av
verksamheten. Ett särskilt avgiftsbeslut kommer att skickas till dig.
Egenkontroll
Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas –
egenkontroll. Det är viktigt att egenkontrollen är anpassad efter de risker som finns i din dricksvattenhantering. När miljö- och
byggförvaltningen kontrollerar din verksamhet ska du kunna presentera företagets egenkontroll.
Frågor
Vid frågor kontakta miljö- och byggförvaltningen, telefon 0476-551 70 eller 551 71

Lämnade uppgifter är riktiga intygas
Datum

Ort

Namnteckning sökande/behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt
ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt
register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.
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