
 

ANMÄLAN 1 (2) 
  
Om registrering av dricksvattenanläggning 
Enligt 7§ i LIVSFS 2005/20. 
 

 
 

Planerat datum för start: ________________ 

 
Sökanden 
Företagets namn/Föreningens namn/Personnamn: 

Företagare: Org.nr/personnr: 

Postadress: Postnummer och ort:  

Telefon nr: Mobil nr: 

E-post: 

Faktureringsadress (om annan än postadress): Postnummer och ort (faktureringsadress): 

Fakturareferens: 

 
Anläggning 
Anläggningens namn: 

Besöksadress: Postnummer och ort: 

Fastighetsbeteckning: Anläggningens telefonnummer: 

Driftsansvarig: Telefon nr: 

Epost: 

 
Vatten används till följande (ett eller flera X) 

 Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t.ex. restaurang, café, livsmedelstillverkning, bed & breakfast) 
 

 Dricksvatten i offentlig verksamhet (t.ex. skolor, servicehus, församlingshem) 
 

 Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t.ex. camping, bio, hotell, vandrarhem) 
 

 Annat, ange vad:  

 
Produktionsvolym  

  <10m3/dygn   >10-100 m3/dygn   >100-1000 m3/dygn   >1000 m3/dygn 
 
Antal personer som använder dricksvattnet (gäller ex. samfälligheter, 
hyreshus) 

  < 50 personer           ≥50 personer 

Antal fast boende:  Antal fritidsboenden: 

   Senast reviderad 2020-03-24 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 
Varbergs kommun Drottninggatan 17 0340-880 00 210000-1249 mhn@varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 
432 80 Varberg  0340-69 70 55  www.varberg.se 

 



 
 

2 (2) 
 
 
 
Typ av vattenverk och vattentäkt  

 Ytvattenverk (ex. sjö, vattendrag): ______________ 

 Borrad brunn 
 

 Grävd brunn 
 
Antal brunnar: ___________ st 
 
Brunn 1   borrad brunn  grävd brunn   Djup: ________   meter   Ålder_____________ år  
 
Brunn 2   borrad brunn  grävd brunn   Djup: ________  meter    Ålder_____________ år 
 
 
Distributionsanläggning 
(Distributionsanläggning = del av anläggning för distribution av dricksvatten såsom rörledningar, pumpar, 
reservoarer eller liknande rörutrustning.) 
 
Antal anslutna fastigheter: _______ 
 
Antal meter från vattenanläggningen till användaren längst bort: __________ meter. 
 

 
Beskrivning av anläggningen (ex. reservoar, hydrofor, filter, desinfektion)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgift 
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras 
årligen. Fakturan skickas ut efter att ni har blivit registrerade av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 
 
Registrerade verksamheter ska även betala en årlig kontrollavgift från det år verksamheten startar. Den 
årliga kontrollavgiften baseras på typ av vattenverk och vattentäkt samt verksamhetens storlek. Avgiftens 
storlek framgår av beslutet om riskklassning. 
 
När får verksamheten starta? 
En ny verksamhet som kräver registrering får påbörjas tidigast 10 vardagar efter det att anmälan lämnats in 
till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 
 
Underskrift 
Ort och datum: 

Namnunderskrift: Namnförtydligande: 

 

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlems-
länder från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. 
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.  
 
Ifylld blankett skickas till:  Varbergs kommun  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
432 80 Varberg 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter  
 

mailto:mhn@varberg.se
http://www.varberg.se/personuppgifter
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