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Miljökontoret 

ANMÄLAN OM REGISTRERING 
DRICKSVATTENANLÄGGNING 

 
Anmälan avser (ett eller flera alternativ) 

 Ny dricksvattenanläggning 

 Befintlig dricksvattenanläggning 

 Betydande ändring i befintlig dricksvattenanläggning 

 Vattenverk 

 Distributionsanläggning 

 
Livsmedelsföretagaren 
Företagets namn                                                                          
 

Organisationsnummer eller personnummer 
 

Ansvarskod om verksamheten är kommunal 
 
 

Utdelningsadress Postadress 

Faktureringsadress, ev referensnr (om annan än ovan) Postadress 

Kontaktperson 
 
 

Telefon 

E-post Mobiltelefon 

 
Anläggningen 
Anläggningens namn 
      
 

Fastighetsbeteckning 
      

Besöksadress 
      
 

 
Driftansvarig 
      
 
Adress 
      
 

Postadress 
      

E-post 
      
 

Telefon/mobil 
      

 
Provtagningsansvarig (om annan än driftansvarig) 
      
 
Adress 
      
 

Postadress 
      

E-post 
      
 

Telefon/mobil 
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Produktions-/distributionsvolym 

 <50 personer  50-499 personer  500-4999 personer  > 5000- personer 

Antal fast boende:       Antal fritidsboendeI:       

 

 <10 m3/dygnII  10-100 m3/dygn  100-800 m3/dygn  800-1000 m3/dygn 

Volym >1000 m3/dygn ange:       m3/år                                                    

 
Vattnet används till följande (ett eller flera alternativ) 

 Dricksvatten till användare/konsumenter 

 Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning) 

 Dricksvatten i offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem) 

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

 Annat:       

 
Vattentäkt 

 Ytvattentäkt (sjö, vattendrag) 

Namn:       

 Grundvattentäkt 

 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) 

Antal brunnar:       st (fler än tre brunnar så uppge dessa under övriga upplysningar) 

Brunn 1  borrad  grävd Djup:       m Ålder:       år 

Brunn 2  borrad  grävd Djup:       m Ålder:       år 

Brunn 3  borrad  grävd Djup:       m Ålder:       år 

 
VattenverkIII 

 Hydrofor/Hydropress Antal:       st Volym:       m3 

 Tryckstegringsstation/-er med 
beredning 

Antal:       st 

 Reservoar/-er 

Till exempel lågreservoar vid 
vattenverket 

Antal:       st Volym:       m3 

 
Beredning 

Mikrobiologiska barriärer: 

 Kemisk fällning med efterföljande filtrering (till exempel aluminiumsulfat med efterföljande filter) 

 Konstgjord infiltration (<14 dygn) 

 Desinfektion med klor, inklusive klordioxid (utom kloramin) 

 Desinfektion med ozon  

 Desinfektion med UV-ljus 

 Membran (porvidd max 100 nm, det vill säga 0,1 m) 

 Långsamfiltrering 

 

 

                                                 
I  Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad. 
II  Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365. 
III  Reservoarer och liknande som är belägna i direkt anslutning till vattenverket och med kort överföringstid av dricksvattnet ska 

räknas som tillhörigt vattenverket. I annat fall hör de till distributionsanläggningen. 
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178 23 EKERÖ 

 

Övrig beredning: 

 Monokloramin, färdigberedd   

 Dosering av ammonium 

 Membran (porvidd större än 0,1 m) 

 Avhärdningsfilter  

 Sandfilter  

 Fluoridfilter 

 Radonavskiljare 

 Barriär i beredskap (till exempel möjlighet till klorering vid behov) 

 Alkaliskt filter/avsyrningsfilter  Typ av alkaliskt filter:       

 pH-justering  Typ av ämne vid pH-justering:       

 Annan beredning, ange vilken i klartext:       

 
Larm 

 Turbiditetslarm  pH-larm  UV-larm  Klorlarm  Ozonlarm 

 Annat larm, ange vilket i klartext:       

 
Distributionsanläggning 

 Hydrofor/Hydropress Antal:       st Volym:       m3 

 Tryckstegringsstation/-er utan 
beredning 

Antal:       st 

 Reservoar Typ:       Volym:       m3 

 Reservoar Typ:       Volym:       m3 

 
Avlopp från backspolning av filter, rengöring av sedimenteringsbassänger m.m. 

 Finns Vattnet avleds till:       

 Finns ej 

 
Reservvattentäkt 

 Finns, klarar       % av ordinarie dricksvattenförsörjning  

 Finns ej 

 
Övriga upplysningar 
Övrig hantering som inte har redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och motiveringar 
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Underskrift 
Att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga och att jag har tagit del av informationen nedan intygas: 
Ort och datum 
 
      
Namnteckning (behörig företrädare) 
 
      

Namnförtydligande 
 
      

 

Anmälan skickas till: 
Ekerö kommun 
Miljökontoret 
Box 205 
178 23 EKERÖ 

Eller, med e-post till: miljokontoret@ekero.se 

 
Information 

• Livsmedelsverksamhet som omfattas av krav om registrering får påbörjas tidigast 14 dagar från det att en 
komplett anmälan inkommit till miljökontoret.  

 

• En avgift motsvarande en timmes arbete enligt gällande taxa tas ut i samband med handläggning för att 
utfärda beslut om registrering av dricksvattenanläggning. 

 

• Ett beslut om riskklassning och tillhörande kontrollavgiftavgift kommer att skickas ut separat. 
 
 

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, 

organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärende-

hanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din 

ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den 

sökande. 

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna 

krävs då myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter enligt 

gällande taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte 

handlägga ditt ärende, delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar 

gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 

grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter 

kommer att sparas. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom 

kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all 

information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina 

personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

mailto:miljokontoret@ekero.se
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Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 

information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för 

att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära 

radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

miljonamnden@ekero.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsyns-

myndigheten Datainspektionen. 

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar 
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att 
alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna 
handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock 
uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. 

__________ 

 


