Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

Anmälan om registrering
av dricksvattenanläggning

Enligt LIVSFS 2005:20 och
SLVFS 2001:30
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Sökande

Företagets/firmans namn

Organisationsnummer/personnummer

Företagets utdelningsadress (gata eller box)

Postnummer och postort

Innehavare/firmatecknare

Telefonnummer (även riktnummer)

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadressen)
Kontaktperson

Telefonnummer (om annat än ovan)

Anmälan avser (se även under övriga upplysningar)
Ny dricksvattenanläggning
Befintlig anläggning
Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad råvattentäkt

Anläggningen

Anläggningens namn:

Fastighetsbeteckning:

Besöksadress:
Driftsansvarig:

Telefon/mobil:

Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas:
Tillfälligt/tidsbegränsat
Kontinuerligt/ tills vidare
Om verksamheten är tillfällig/tidsbegränsad, ange här under vilken period verksamheten kommer
att bedrivas:

Postadress

Miljökontoret
631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Alva Myrdals gata 3 d
631 86 ESKILSTUNA

Telefon,

Telefax

016-14 26 84
016-710 10 00
eskilstuna.se
miljokontoret@eskilstuna.se
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Om det är en helt ny dricksvattenanläggning, ange när verksamheten beräknas starta
(datum ÅÅÅÅ-MM-DD):………………………………..
Betydande ändring, ange från när ändringen gäller (datum ÅÅÅÅ-MM-DD):…….....................………………

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)
Ytvattenverk

Grundvattenverk

Ytvattenpåverkad Grundvattentäkt (grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men
som under någon del av året påverkas negativt av ytvatten, t ex inläckage i en brunn).

Antal brunnar:

st

Brunn 1

Borrad

Grävd

Djup:

meter

Ålder:

År

Brunn 2

Borrad

Grävd

Djup:

meter

Ålder:

År

Brunn 3

Borrad

Grävd

Djup:

meter

Ålder:

År

Distributionsanläggning
Gemensamhetsanläggning, t ex samfällighet
Enskild brunn

Produktionsvolym (den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)
< 50 personer

50-500 personer

Antal fast boende:

Antal Fritidsboende:

st

< 10 m³/dygn

10-100 m³/dygn

Produktionsvolym/år:

501-5000 personer

100-1000 m³/dygn

> 5000 personer

st
> 1000 m³/dygn

m³ (produktionsvolym=den volym som pumpas ut på nätet)

Vattnet används till följande (ett eller flera X )
Dricksvatten till användare/konsumenter
Dricksvatten till livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
Dricksvatten i offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem)
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet ( tex camping, bio, hotell, vandrarhem)
Annat: ……………..
Postadress

Besöksadress

Miljökontoret
631 86 ESKILSTUNA

Alva Myrdals gata 3 d
631 86 ESKILSTUNA

Telefon,

Telefax

016-14 26 84
016-710 10 00
eskilstuna.se
miljokontoret@eskilstuna.se

3(4)

Beredning

Mikrobiologiska barriärer:
Kemisk fällning
Konstgjord infiltration (<14 dygn)
Desinfektion med klor
Desinfektion med UV-ljus
Desinfektion med ozon
Membran (porvidd max 0,1µm
Långsamfiltrering

Övrig Beredning:
Monokloramin

Dosering av ammonium

Membran (porvidd större än 0,1 µm)
Avhärdningsfilter

Sandfilter

Radonavskiljare

pH-justering

Flouridfilter

Annan beredning, ange vilken:……………………………………………………………………………..

Larm
Turbiditetslarm

pH-larm

UV-larm

Klorlarm

Ozonlarm

Annat larm, ange vilket: …………………………………………………………………………………………..

Övriga upplysningar
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Postadress

Besöksadress

Miljökontoret
631 86 ESKILSTUNA

Alva Myrdals gata 3 d
631 86 ESKILSTUNA

Telefon,

Telefax

016-14 26 84
016-710 10 00
eskilstuna.se
miljokontoret@eskilstuna.se
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Underskrift
Datum

Sökandes/anmälarens namn

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas enligt personuppgiftslagen. När du undertecknar ansökan/anmälan medger du att
informationen får lagras och bearbetas i register av miljö- och räddningstjänstnämnden.

Information
Ansökan skall vara miljökontoret tillhanda senast 10 dagar innan verksamheten startar.
Handläggningen börjar när din ansökan/anmälan innehåller de uppgifter som behövs för
bedömningen.
En avgift, beslutad av kommunfullmäktige, kommer att tas ut i samband med behandling av din
anmälan. Avgift tas ut när anläggningen registrerats även om verksamheten ej påbörjas.
Registrerade livsmedelsanläggningar betalar även en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror på
verksamhetens storlek och art. Placering i avgiftsklass sker genom separat beslut.
Läs gärna mer på eskilstuna.se/livsmedel

Postadress

Besöksadress

Miljökontoret
631 86 ESKILSTUNA

Alva Myrdals gata 3 d
631 86 ESKILSTUNA

Telefon,

Telefax

016-14 26 84
016-710 10 00
eskilstuna.se
miljokontoret@eskilstuna.se

