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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Anmälan enligt LIVSFS 2005:20 och
SLVFS 2001:30 av dricksvattenanläggning.

Skickas till:

Kristinehamns kommun
5 B Miljö- och hälsoskydd
Avgift tas ut enligt Kristinehamn kommuns taxa för registrering 681 84 Kristinehamn
av anläggning och företag motsvarande en timmes kontrolltid.
Verksamheten får påbörjas två veckor efter att anmälan om
registrering kommit in till miljö- och hälsa.
Kontaktuppgifter
Företagets namn

Organisationsnummer/ Personnummer

Adress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer dagtid

Kontaktperson

Telefonnummer dagtid kontaktperson

E-postadress
Faktureringsadress (om annan än ovan)

Anmälan avser
Ny dricksvattenanläggning – anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad):
Befintlig anläggning
Ny verksamhetsutövare

Dricksvattenanläggningen
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Fastighetsbeteckning där brunnen är placerad (om annan än ovan)

Driftansvarig

Telefonnummer driftansvarig

E-postadress
Provtagningsansvarig

Telefonnummer provtagningsansvarig

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

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

Ytvattentäkt (sjö, vattendrag)
Djup:
Konstgjord infiltration med uppehållstid < 14 dagar.

meter

Namn på ytvattentäkt där ytvatten hämtas:

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress

5 B. Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

E-post

miljo@kristinehamn.se
Besöksadress

Uroxen
Kungsgatan 30

Telefon

0550-880 00 vx

Fax

0550-382 52

Bankgiro

110-0213

Organisationsnr

212000-1868

Grundvattenverk

Grundvattentäkt
Konstgjord infiltration med uppehållstid > 14 dagar
Namn på ytvattentäkt där ytvatten hämtas:
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.)

Distributionsanläggning

Antalet försörjda personer och/eller produktionsvolym (den volym som pumpas ut från vattenverket per
1
dygn
) än eller lika med 50
mindre
50-499 personer
500-4999 personer
5000 personer eller fler
personer

Antal fastboende:
mindre än 10 m3/dygn
Produktionsvolym/år:

Antal fritidsboende2:
10-100 m3/dygn

100-1000 m3/dygn

m3/dygn (produktionsvolym = förbrukning)

Vattnet används till följande (ett eller flera kryss)
Dricksvatten till användare/konsumenter
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t.ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
Dricksvatten i offentlig verksamhet (t.ex. skolor, sjukhem, församlingshem, bygdegård)
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t.ex. camping, bio, hotell, vandrarhem)
Dricksvatten används med stora säsongsvariationer.
Annat:

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Namnförtydligande
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Dygnsmängd kan beräknas t.ex. genom att dela den årligen producerade mängden med 365.
Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad

mer än 1000 m3/dygn

