
 

   

 

   
      

    
     

     
      

 

 

Anmälan om registrering av 1(2) 

dricksvattenanläggning 
Livsmedelsverksamhet, samfällighet, kommersiell eller 

Blanketten skickas till: 
offentlig verksamhet 

Miljöenheten 523 86 ULRICEHAMN, 
miljo@ulricehamn.se 

Versamhetsutövare 
Företagets namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

E-post Mobilnummer/Telefonnummer 

Faktureringsadress om annan än ovan 

Behörig firmatecknare 

Dricksvattenanläggning 

Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Mobilnummer/Telefonnummer 

E-post Typ av verksamhet 

Typ av anläggning (markera de alternativ som stämmer för er verksamhet) 

Ytvattentäkt (sjö, vattendrag) Grundvattentäkt (grävd eller borrad brunn)

Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (Grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året påverkas 
negativt av ytvatten, till exempel inläckage i en brunn.) 

Råvattenkvalitet (Fyll i denna ruta om det finns tillgång till analyser av råvattenkvaliteten).

E.coli/Enterokocker: >10 per 100 ml
Koliforma bakterier: >100 per 100 ml

E.coli/Enterokocker: ej påvisad i 100 ml
Koliforma bakterier: ej påvisad i 100 ml.

E.coli/Enterokocker: ≤10 per 100 ml
Koliforma bakterier: 1–100 per 100 ml

Produktionsvolym Fyll antingen i antal konsumenter eller distribuerat dricksvatten m³ per dygn. (Anläggningar 
som levererar dricksvatten till livsmedelsverksamhet, kommersiell eller offentlig verksamhet behöver inte ange produktionsvolym). 

Distribuerat dricksvatten per dygn3

<10 m³ 10-100 m³ 100-1 000 m3 Antal fast boende: 

1 000-10 000 m3 10 000-100 000 m3 Antal fritidshus: 

100 000 m³  Produktionsvolym/år: 

Behörig firmatecknares underskrift 
Ort & Datum 

Underskrift Namnförtydligande 



 

    
          

       
         

     
    

  
         

    
             

 

     

 

   

   

   

   

   

   

   

   

2(2) 

Övriga upplysningar 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Information om vad vi kontrollerar 
Vid första kontrollen av verksamheten tittar vi bland annat på att det finns ett 
egenkontrollprogram med provtagningsprogram och en faroinventering 

På Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se finner ni Livsmedelsverkets föreskrifter 
om dricksvatten (SLVFS 2001:30). I bilaga 3 till föreskrifterna finns information om 
provtagningspunkter och provtagningsfrekvens. Det finns även en broschyr som 
heter Små dricksvattenanläggningar, den hittar du här. 

Information om avgifter 
Miljö- och byggnämnden tar ut en engångsavgift för registreringen. Taxan är 
beslutad av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun. 
Miljö-och byggnämnden tar även ut en årlig kontrollavgift från och med det år då 
verksamheten startar. 

Information om avgifterna finns på: 
https://www.ulricehamn.se/omkommunen/taxor-och-avgifter/ 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din anmälan om registrering av dricksvattenanläggning har kommit till kommunen blir det en 
allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du 
angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din anmälan om 
registrering av dricksvattenanläggning. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga 
ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, 
rätta eller begära registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra 
dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 

www.slv.se
https://www.ulricehamn.se/omkommunen/taxor-och-avgifter/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/sma-dricksvattenanlaggningar.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=sm%c3%a5+dricksvattenanl%c3%a4ggningar&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=81.200.160.254&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_DocumentFile/_1d377a03-f6ba-4702-b4fd-338405ee3074&_t_hit.pos=1
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/

	Företagets namn: 
	Organisationsnummer: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Telefonnummer: 
	Mobilnummer: 
	Faktureringsadress om annan än ovan: 
	Antal fast boende: 
	Antal fritidsboende: 
	Produktionsvolymår: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Kryssruta 1: Off
	Kryssruta 2: Off
	Kryssruta 3: Off
	Kryssruta 5: Off
	Kryssruta 6: Off
	Kryssruta 7: Off
	Kryssruta 8: Off
	Kryssruta 9: Off
	Kryssruta 10: Off
	Kryssruta 11: Off
	Kryssruta 12: Off
	Kryssruta 13: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 


