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Anmälan skickas till:
Orust Kommun
Sektor miljö och bygg
473 80 Henån
Eller miljo@orust.se

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING

□ Ny registrering

□ Ny ägare inklusive bolagsändring på befintlig

Verksamhetsutövare
Företagets eller föreningens namn, personnamn (vid enskild firma) Organisationsnummer/Personnummer (vid enskild firma)
C/O

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Mailadress

Telefonnummer

Eventuella faktureringsuppgifter

Anläggningen
Anläggningens namn

Telefonnummer

Besöksadress
Anläggningens fastighetsbeteckning
Kontaktperson (om annan än ovan)

Telefonnummer

Mailadress
Planerat datum för start

Hur länge vill ni ha registreringen

□ Tillsvidare
□ Till och med datum:

Råvatten och beredning

□ Ytvattenverk

□ Borrad brunn

□ Grävd brunn

□ Anslutningspunkt kommunalt vatten

Beskrivning av råvattenintag (t.ex. namn på sjö/brunnsdjup/typ av brunn/anslutningspunkt till kommunalt nät)

Beskrivning av eventuell beredning av vattnet (t.ex. typ av filter)

Distributionsnät
Mängd distribuerat vatten (m3/år)

Antal anslutna fastigheter

Antal försörjda personer

Reservoarer/bufferttankar

Fastboende:_________ Sommarboende:_________ Antal:___________ Volym:___________
Verksamheter kopplade till distributionsnätet

□ Livsmedelsverksamhet □ Offentlig byggnad □ Kommersiell verksamhet □ Annan verksamhet:
(t.ex. restaurang, butik, mejeri)

(allmänhet har tillträde)

(t.ex. uthyrning av bostäder/lokaler)

______________

Övrig information (t.ex. tryckstegringsstationer, typ av verksamhet kopplad till nätet eller planer på utbyggnad)

Förslag på undersökningsprogram
Enligt 9 § i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) är verksamhetsansvariga för
dricksvattenanläggningar skyldiga att lämna förslag på parametrar som ska undersökas,
provtagningspunkter och frekvens för regelbunden provtagning av vattnet till kontrollmyndigheten.
Sektor Miljö och byggs handläggare kommer att bedöma om ert förslag lever upp till minimikraven i
lagstiftningen och fastställer sedan ert undersökningsprogram.
Kraven på lägsta frekvens för provtagning anges i bilaga 3 till dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30,
se bilaga till blanketten.
Provtagningspunkt utgående dricksvatten

Provtagningsfrekvens utgående dricksvatten

Provtagningspunkt hos användare

Provtagningsfrekvens normalkontroll hos användare
Provtagningsfrekvens utvidgad kontroll hos användare

Övrig provtagning (t.ex. på råvatten)

Dokument att bifoga

□ Analysrapport från senaste provtagningen av dricksvattnet
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Ytterligare upplysningar om verksamheten

Information
• För att ärendet ska kunna handläggas rätt, måste anmälan vara korrekt ifylld och underskriven av
behörig företrädare för verksamheten.
• I samband med anmälan kommer en avgift att tas ut enligt gällande taxa för registrering.
• Anläggningen tilldelas en kontrolltid som är grunden för anläggningens årliga kontrollavgift.
Detta görs utifrån bedömning av verksamhetens storlek och råvattnets kvalitet.
• En registrering innebär inte någon förprövning eller bedömning om verksamheten uppfyller
lagstiftningens krav. Det är verksamhetsutövarens ansvar att följa gällande lagstiftning. Sektor
Miljö och bygg bedömer om så sker först efter att verksamheten startat.
• Om verksamheten inte uppfyller lagstiftade krav har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att
besluta om ett föreläggande eller förbud.
Ytterligare information om att driva en livsmedelsverksamhet kan inhämtas på kommunens hemsida
www.orust.se eller på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se
Offentliga uppgifter
När ansökan kommer in till Orust kommun är det en offentlig handling vilket innebär att den får läsas
av vem som helst.
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det viktigt du
läser igenom hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida.

Ort och datum

Behörig företrädares underskrift

Namnförtydligande

Bilaga:
Bilaga 3 till dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30
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Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan/anmälan när vi
handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller
om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet med vår
dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat
registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina
personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.
Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,
e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår
tillsynsmyndighet.

