Ansöka om fastställande av kontrollprogram för
dricksvattenanläggning
enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30
Samhällsbyggnad
Box 37
94121 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Uppgifter om anläggning, drift- och provtagningsansvarig
Anläggningens namn*

Fastighetsbeteckning*

Besöksadress*
Driftansvarig*

Telefon

Provtagningsansvarig*

Telefon

Fakturamottagare
Namn*

Personnummer/Organisationsnummer*

Adress *

Postnummer*

Ort*

E-post

Telefon

Fakturareferens*

Provtagning av råvatten från brunn

Ange antal mikrobiologiska prover per år som ska tas

Ange antal kemiska prover som ska tas

Provtagning av utgående dricksvatten från vattenverket, normalkontroll

Information

Krav i dricksvattenföreskriften på minsta antal prov som ska tas:
Producerad volym vatten/dygn (m3) ≤ 400:
Antal mikrobiologiska prover/år 4
Ange antal mikrobiologiska prover per år som ska tas

Antal kemiska prover/år 1

Ange antal kemiska prover som ska tas

Provtagning hos användare, normalkontroll

Information

Krav i dricksvattenföreskriften på minsta antal prov som ska tas:
Producerad volym vatten/dygn (m3) ≤ 10:
Antal mikrobiologiska prover/år 2

Antal kemiska prover/år 2

Producerad volym vatten/dygn (m3) 10-100:

Antal kemiska prover/år 4

Ange antal mikrobiologiska prover per år som ska tas

Antal mikrobiologiska prover/år 4

Ange antal kemiska prover som ska tas

Provtagning hos användare på ledningsnätet, utvidgad kontroll

Information

SAM-MH043

Krav i dricksvattenföreskriften på minsta antal prov som ska tas:
Producerad volym vatten/dygn (m3) ≤ 10
1 prov vart tredje år

Producerat volym vatten/dygn (m3) 10-100

1 prov vartannat år

Välj ett alternativ

1 prov vart tredje år

1 prov vartannat år

Sida 1 av 2

Provtagningsplatser

Information

Dricksvattenprov tas normalt i köket, eller andra utrymmen där vattnet används ofta. Det kan även vara bra att ta prover hos
olika användare på platser där det lättare kan bli problem, exempelvis i slutet av ledningsnätet där vattenomsättningen är
lägre.
Ange provtagningsplats/-er, exempelvis adresser eller markera plats på karta.

Underteckna här
Ort och datum*

Namnteckning (behörig firmatecknare)*

Namnförtydligande*

Information
När ansökan/anmälan är fullständigt ifylld och du har ställt i ordning eventuella bilagor, skickar du in din ansökan via
post till Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Box 37, 941 21 P iteå
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha
information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information
om dataskyddsförordningen hittar du på www.pitea.se/personuppgifter.
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