Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
enligt LIVSFS 2005:2 och SLVFS 2011:3
Fysisk planering
Svartuddsvägen 1
94185 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift.
Inlämnade uppgifter på denna blankett lagras och hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL).
Verksamhetsutövare
Livsmedelsföretagares eller föreningens namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson/ansvarig

Mobil kontaktperson/ansvarig

Telefon kontaktperson/ansvarig (inklusive riktnummer)

Telefax

Ort

E-postadress
Faktureringsadress

Anläggningen
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Driftansvarig

Telefon/Mobil

Adress

Postnummer

Provtagningsansvarig

Telefon/Mobil

Adress

Postnummer

Ort

Ort

Tid som anmälan avser
Datum då verksamheten startar

Till och med

Befintlig anläggning

Tills vidare
Typ av anläggning

Ytvattenverk

Grundvattenverk

Ytvattentäkt (sjö, vattendrag, vik, hav). Ange namn:
Konstgjord infiltration med uppehållstid < 14 dagar. Ange namn på ytvattentäkt:
Har e-coli, enterokocker eller koliforma bakterier påvisats i analyssvar vid provtagning

Ja

Nej

Om Ja, ange mängd:

Färre än 10 st E-Coli eller Enterokocker per 100 ml dricksvatten
Fler än 10 st E-Coli eller enterokocker per 100 ml dricksvatten
Antal koliforma bakterier mellan 1-100 per 100 ml dricksvatten
Fler än 100 koliforma bakterier per 100 ml dricksvatten
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Antal anslutna

< 50 personer

50-500 personer

Antal fast boende:

501-5 000 personer

> 5 000 personer

Antal fritidsboende:

Produktion

< 10 m3/dygn*
Produktionsvolym/år:

10-100 m3/dygn

100-1 000 m3/dygn

(produktionsvolym=volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)

* Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365.
Vattnet används till följande (kryssa för ett eller flera alternativ)
Dricksvatten till användare/konsumenter
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet, t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning
Dricksvatten i offentlig verksamhet, t ex skolor, sjukhem, församlingshem
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet, t ex camping, bio, hotell, vandrarhem
Beredning
Beskriv verksamheten (rening, larm, hydroforer, reservoar m m)

Övriga upplysningar
Förtydligande, tillägg eller liknande kan lämnas här under övriga upplysningar eller på seprat papper).

Underteckna här
Ort och datum
Namnteckning (behörig firmatecknare)

> 1 000 m3/dygn

Namnförtydligande
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