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Anmälan om registrering av dricksvattensanläggning
Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Lokal/verksamhet
Fastighetsbeteckning för vattenverket eller verksamheten*

Lokalens/verksamhetens namn

Adress*

Postnummer och ort*

Fastighetsägare*

Telefon (fastighetsägare)

*Obligatorisk uppgift

Anmälan avser

Registrering av ny dricksvattensanläggning
Registrering av befintlig dricksvattensanläggning
Betydande ändring av verksamheten i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning, ny
råvattentäkt, antal anslutna
Sökande
Namn/Företagsnamn/Organisation*

Organisations-/personnummer*

Telefon

E-post

Adress*

Postnummer och ort*

Kontaktperson (om annan än sökande)
Namn

Telefon

E-post

Driftansvarig
Namn

Telefon

Faktureringsuppgifter
Faktureringsadress*
Ev. referensperson

Ev. referensnummer

Användningsområden för vattnet*

Dricksvatten till privat boende
Dricksvatten i offentlig verksamhet (t ex förskolor, skolor, sjukhem, församlingshem)
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t ex camping, uthyrning av boende, hotell, pensionat,
vandrarhem, bio)
Annat:

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67
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Anmälan om registrering av dricksvattensanläggning
Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

*Obligatorisk uppgift

Ytterligare uppgifter när dricksvattnet levereras till privat boende*
Antal hus med permanentboende
Antal permanent boende personer
Antal fritidshus

Antal fritidsboende personer

Vid fritidsboende, ungefärligt antal månader per år som fritidshusen används i genomsnitt

Vattenproduktion*
Ungefärlig vattenproduktion, m3/dygn

Övriga upplysningar (till exempel anledning till ändringsanmälan)*

Leverans av beslut/skrivelser*

Jag vill ta emot skrivelser/beslut i ärendet via:*
Skickas till:

Sökande

E-post

Brev

Kontaktperson

Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning)*
Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande

Anmälan
Skickas med post till:

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Skickas via e-post till:

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Eller lämnas i:

Receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

Avgifter
För anmälan om registrering av dricksvattenanläggning tas en avgift ut som motsvarar 1 timmes kontrolltid. Dessutom
tillkommer en årlig avgift. Den årliga debiteras från första verksamhetsåret och bestäms genom en så kallad
riskklassning, där verksamhetens omfattning och risken som förknippas med olika beredningssteg vägs samman

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

Telefon

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

Fax

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67

