Registrering av
dricksvattenanläggning

ANMÄLAN
Datum

Sänds till:
Nybro kommun
Samhällsbyggnad
382 80 Nybro

Anmälare/Verksamhetsutövare

VA-huvudmannens/Livsmedelsföretagarens och/eller Företagets/Firmans namn

Organisations-/personnr

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Telefon/mobil kontaktperson (även riktnummer)

Fakturaadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon kvällstid (även riktnummer)

E-postadress

Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i Myndighetsnämndens dataregister. Uppgifterna kommer att behandlas i
enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Typ av anläggning
Ytvattenverk
Ytvattentäkt (sjö, vattendrag)

Namn:

Ytvattentäkt (vik, hav)

Namn:

Konstgjord infiltration med uppehållstid <14 dagar Namn på ytvattentäkt där ytvatten hämtas:
Grundvattenverk

Med pH-justering

med desinfektion

Grundvattentäkt
Konstgjord infiltration med uppehållstid ≥ 14 dagar, namn ytvattentäkt:
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)
Antal brunnar

Om du inte får plats att ange brunnarna nedan, använd separat papper. Idnr anges om det finns.
Brunn 1, Idnr
Djup

Ålder

Brunn 2, Idnr

Ålder

Borrad

Grävd

Borrad

Grävd

Brunn/brunnar anmälda till brunnsarkivet. Om ja, ange Idnr ovan.

Ja
Nej
Distributionsanläggning
Gemensamhetsanläggning, till exempel samfällighet
Enskild brunn

Djup

Volym som pumpas ut från vattenverket till annan verksamhet
< 50 personer

50-500 personer

Antal fast boende

< 10 m³/dygn

501-5000 personer

5000 personer

Antal fritidsboende (räknas som 1/12-dels person/månad)

10-100 m³/dygn

100-1000 m³/dygn

>1000 m³/dygn

Dygnsmängden kan beräknas till exempel genom att dela den årliga producerade mängden med 365.
Produktionsvolym/år (den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)

Vattnet används till följande (ett eller flera X)
Dricksvatten till användare/konsumenter
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (till exempel restaurang, café, livsmedelstillverkning)
Dricksvatten i offentlig verksamhet (till exempel skolor, sjukhem, församlingshem)
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (till exempel camping, bio, hotell, vandrarhem)

Övriga upplysningar som ni vill lämna till kontrollmyndigheten
Har ni förtydliganden, tillägg eller liknande går det bra att lämna dessa på ett separat papper.

Information om registreringen
Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till kontrollmyndigheten, om inte
kontrollmyndigheten meddelat annat.

Avgift
Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166) ska livsmedelsföretagare betala en
årlig kontrollavgift till den lokala myndighet som utövar livsmedelskontroll. Avgiften ska fastställas av
samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande i enlighet med berörd kommuns taxa för offentlig
livsmedelskontroll. Avgiften bestäms genom riskbedömning av verksamheten.
Kontakta myndighetsnämnden i Nybro kommun för ytterligare information

Provtagning
En provtagningsplan enligt dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska lämnas in efter registreringen till
Myndighetsnämnden. Kontrollmyndigheten granskar och fastställer planen.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

