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Anmälan
dricksvattenanläggning


Nyanmälan



SKICKA TILL
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖAVDELNINGEN
186 86 VALLENTU NA
MILJO@VALLENTUNA.SE

Ändringsanmälan

1. Sökanden
VERKSAMHETSUTÖVARE (EX FÖRETAG, SAMFÄLLIGHET,
PERSON)

PERSON/ORG NR

FIRMATECKNARE (EX ORDFÖRANDE)

TELEFON

FAKTURERINGSADRESS

E-POST

2. Dricksvattenanläggning
ANLÄGGNINGENS NAMN

FASTIGHETSBETECKNINGEN

KONTAKTPERSON

TELEFON

ANLÄGGNINGENS BESÖKSADRESS

3. Verksamhet
Typ av verksamhet:

☐ Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytpåverkat
grundvatten
☐ Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten
☐ Distributionsanläggning

Omfattning:

☐ Ordinarie vattenförsörjning
☐ Säsongsbaserad vattenförsörjning, antal månader
per år:
☐ Reservvattentäkt eller – distributionsnät

Mängd distribuerat
dricksvatten per dygn:

☐ < 5 m3 (< 25 personer)
☐ 5-10 m3 (25-50 personer)
☐ 10-49 m3 (50-249 personer)
☐ 50-99 m3 (250-499 personer)
☐ 100-399 m3 (500-1999 personer)
☐ 400-500 m3 (2000-2499 personer)
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☐ > 500 m3 (> 2500 personer), ange mängd vatten

per dygn: ……………….
Volymerna beräknas som medelvärde under ett kalenderår. En person antas
använda 200 liter per dygn. Säsongsanvändare beräknas som 1/12 person per
månad.

4. Råvatten (fylls ej i för distributionsanläggning)
Datum för senaste provtagning: .......................
Halter av mikroorganismer i råvattnet;
E. coli/enterokocker: ....................... per 100 ml
Koliforma bakterier: ........................ per 100 ml
☐ Senaste analysprotokoll
bifogas

☐ Har aldrig tagit prov av
vattnet

Fastställt skyddsområde för täkten
☐ Finns

☐ Finns inte

☐ Vet ej

5. Beredning
☐ Ingen beredning av vattnet
sker

☐ Barriär i beredskap finns, ange
vilken:






Desinfektion, ange vilken typ:
UV-ljus
Konstgjord infiltration
Annan ange vilken:

Övrig beredning






Radonavskiljare
Avhärdningsfilter
pH-justering, ange typ av ämne:
Annan, ange vilken:

Analys



Senaste protokoll från utvidgad analys bifogas, datum
för provtagning:
Senaste protokoll från normal analys bifogas, datum
för provtagning:
Senaste protokoll från annan analys bifogas, datum för
provtagning:
Ingen analys av dricksvattnet har gjorts senaste åren

Mikrobiologisk
barriär
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6. Användare
☐ Dricksvatten till privathushåll, ange hur många hushåll:
☐ Dricksvatten till livsmedelsverksamhet (restaurang, café etc.) ange vilken:
☐ Dricksvatten till offentlig lokal (skola, sjukhem, församlingshem etc.) ange vilken:
☐ Dricksvatten till kommersiell verksamhet (kursgård, uthyrning, läger etc.)
☐ Annan användning, ange vilken:

Samtycke om behandling av personuppgifter
Vad är en personuppgift
Information som direkt eller indirekt
kan hänföras till dig som person är
personuppgifter enligt
personuppgiftslagen och
dataskyddsförordningen. Det är viktigt
för Vallentuna kommun att dina
personuppgifter hanteras på ett tryggt
och korrekt sätt.
Samtycke till användandet av dina
personuppgifter
För att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska kunna
handlägga ditt ärende behöver du
lämna ditt samtycke till att nämnden
får hantera dina personuppgifter.

Hur länge är samtycket giltigt
Detta samtycke gäller under den tid ditt ärende
pågår. När ditt ärende har avslutats, tas dina
personuppgifter bort ur vårt system.
Återkalla samtycke
Du har alltid rätt att återkalla samtycket när
som helst.
Kontakta personuppgifter@vallentuna.se om
du vill återkalla ditt samtycke eller få dina
personuppgifter som finns hos kommunen
raderade.
Du kan läsa mer om Vallentuna kommuns
hantering av personuppgifter på
Vallentuna.se www.vallentuna.se/personup
pgifter

Samtycke
Genom att kryssa i nedanstående ruta samtycker du till att uppgifter om dig
registreras och hanteras i samband med handläggningen av ditt ärende.
☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras i kommunens
ärendehanteringssystem.

Underskrift (sökande)
ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE
Information om Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan.
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
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