Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm

Anmälan om registrering av
dricksvattensanläggning

Sökande - Dricksvattenanläggning

enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien
(LIVSFS 2005:20 och 2001:30)

Namn/Företag

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnr och postort

Mobiltelefon

E-post

Anläggning
Anläggningens fastighetsbeteckning

Anläggningens namn (ex restaurangens namn)

Anläggningens adress

Kontaktperson

Postnr och postort

Telefon till kontaktperson

Anläggning och användning
Välj ett alternativ

Ny dricksvattenanläggning. Anläggningen beräknas vara färdigställd (år månad)
Befintlig anläggning
Betydande ändring av verksamhet i befintliganläggning, ex ändrad beredning, ändrad råvattentäkt

Välj ett alternativ

Livsmedelsverksamhet (ex café, restaurang eller bageri)

Tillfälligt boende (ex camping, hotell, pensionat) Antal bäddar:

Offentlig verksamhet (ex skola, sjukhem, församlingshem)

Samfällighet, ange förvaltningstyp

Annat:

Vattentäkt
Typ av vattentäkt

Ytvattentäkt*

Grundvattentäkt**

*Endast för ytvattentäkt, Välj ett alternativ

Namn på ytvatten täkt där vatten hämtas
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Ytvattentäkt från sjö eller vattendrag
Ytvattentäkt från vik eller hav

**Endast för grundvattentäkt, Välj ett alternativ

Konstgjord infiltration med uppehållstid 214 dagar. Ange namn på täkt där vatten 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)
Opåverkat grundvatten
Sida 1(3)

Vattentäkt (fortsättning)
**Endast för grundvattentäkt.. Ange antal brunnar tillhörande anläggningen(består anläggningen av fer brunnar anges dessa under övriga upplysningar)

Brunn 1: ID-nummer

Borrad

Grävd

Djup:

m

Ålder:

år

Brunn 2: ID-nummer

Borrad

Grävd

Djup:

m

Ålder:

år

Brunn 3: ID-nummer

Borrad

Grävd

Djup:

m

Ålder:

år

Produktionsvolym
Välj ett alternativ

Ange antal boende

<50 personer

>50 personer

Antal fritidsboende1:

Antal fast boende:

Dygnsvolym2

<10 m3 /dygn

10-100 m3 /dygn

100-1 000 m3 /dygn

>1 000 m3 /dygn

1. Fritidsboende räknas som 1/12-person per månad

Årsförbrukning i kubikmeter

2. Dygnsmängden kan beräknas genom att dela den årligen producerade
mängden med 365

Beredning
Välj ett eller fera alternativ

Desinfektion med UV-ljus

Desinfektion med Natriumhypoklorit

Desinfektion med ozon

Kemisk fällning med efterföljande filtrering

Långsamfiltrering

Membran med porvidd 100 nm

Sandfilter

Kemisk fällning med efterföljande filtrering

Avhärdningsfilter

pH-justering och betäckning på justerare

Barriär i beredskap

Larmfunktioner
Välj ett eller fera alternativ

Turbiditetslarm

pH-larm

Ozonlarm

Annat larm

UV-larm

Klorlarm

Distributionsanläggning
Välj ett eller fera alternativ

Hydrofor/Hydropress

Antal:

st

Volym:

m3

Tryckstegringsstationer/er

Antal:

st

Volym:

m3

Reservoar

Antal:

st

Volym:

m3

Reservvattentäkt
Välj ett alternativ

Finns ej

Finns, klarar

av ordinarie dricksvattenförsörjning
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Obligatoriska bilagor
Situationsplan som visar vattentäkt (brunn), vattenverk, ledningsnät, reservoarer, byggnader och så vidare tillhörande anläggningen.
En analysrapport som inte är äldre än tre år innehållande parametrarna:
Parametrarna ska vara bedömda enligt SLVFS (2001:30)
- E-coli
- Koliforma bakterier
- Långsamt växande bakterier
- Odlingsbara mikroorganismer

Sida 2(3)

Övriga upplysningar
Fortsätt gärna på baksidan om du behöver mer utrymme

Information

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje
registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära
rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, miljö- och byggnadsnämnden, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens
hemsida.

Underskrift
Sökandes underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Sida 3(3)
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Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien 13 § (LIVSFS 2005:20) får verksamheten starta tidigast 2 veckor efter att anmälan kommit in
till miljöenheten. Om registreringen sker innan 2 veckor passerat får verksamheten starta när företagaren tagit del av beslutet.
Med stöd av 13 § Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, tas en avgift
ut för anmälan om registrering.

