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Verksamhetsutövare 

Anmälan om registrering av 1(2)
 

dricksvattenanläggning 
Livsmedelsverksamhet, samfällighet, kommersiell eller offentlig 
verksamhet 

Företagets namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

E-post Mobilnummer/Telefonnummer 

Faktureringsadress om annan än ovan 

Behörig firmatecknare 

 

Dricksvattenanläggning 
 

Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Mobilnummer/Telefonnummer 

E-post Typ av verksamhet 

Typ av anläggning (markera de alternativ som stämmer för er verksamhet) 
 

Ytvattentäkt (sjö, vattendrag) 

 
Grundvattentäkt (grävd eller borrad brunn) 

 
Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (Grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året påverkas 
negativt av ytvatten, till exempel inläckage i en brunn.) 

 
 

Råvattenkvalitet (Fyll i denna ruta om det finns tillgång till analyser av råvattenkvaliteten). 

E.coli/Enterokocker: >10 per 100 ml 
Koliforma bakterier: >100 per 100 ml 

E.coli/Enterokocker: ej påvisad i 100 ml 
Koliforma bakterier: ej påvisad i 100 ml. 

E.coli/Enterokocker: ≤10 per 100 ml 
Koliforma bakterier: 1–100 per 100 ml 

 

 
Produktionsvolym Fyll antingen i antal konsumenter eller distribuerat dricksvatten m³ per dygn. (Anläggningar som levererar 
dricksvatten till livsmedelsverksamhet, kommersiell eller offentlig verksamhet behöver inte ange produktionsvolym). 

 
Distribuerat dricksvatten per dygn3 

 
<10 m³ 

 
10-100 m³ 

 
100-1 000 m3

 

 
Antal fast boende: 

 
1 000-10 000 m3

 

 
10 000-100 000 m3

 

 
Antal fritidshus: 

 
100 000 m³ 

 
Produktionsvolym/år: 
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Älvkarleby Kommun 
Box 4, 814 21 Skutskär, 
026- 830 00 bygg.miljo@alvkarleby.se 

 
      Kommunikation 

Godkänner du/ni kommunikation och delgivning av 
beslut via e-post? 
Tänk på att e-post kan hamna i skräppost 

Godkänner du/ni kommunicering via 
sms? 

 
            Ja                 Nej 

 
            Ja                 Nej 

 
      Behörig firmatecknares underskrift 

 
 
 
 

       Övriga upplysningar 

 
 
 

Information om vad vi kontrollerar 
Vid första kontrollen av verksamheten tittar vi bland annat på att det finns ett 
egenkontrollprogram med provtagningsprogram och en faroinventering 
 
På Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se finner ni Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten (SLVFS 2001:30). I bilaga 3 till föreskrifterna finns information om 
provtagningspunkter och provtagningsfrekvens.  
 
Information om avgifter 
Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en engångsavgift för registreringen. Taxan är 
beslutad av kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden tar även ut en årlig kontrollavgift från och med det år då 
verksamheten startar. Taxa för offentlig livsmedelskontroll i Älvkarleby kommun 
(alvkarleby.se) 

 
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns här:  
https://www.alvkarleby.se/personuppgifter-byggochmiljo 

 

Ort & Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

 
 
 
 

http://www.slv.se/
https://www.alvkarleby.se/download/18.148cd9a117d9efedf49a82/1644842418032/Taxa%20f%C3%B6r%20offentlig%20livsmedelskontroll%20.pdf
https://www.alvkarleby.se/download/18.148cd9a117d9efedf49a82/1644842418032/Taxa%20f%C3%B6r%20offentlig%20livsmedelskontroll%20.pdf
https://www.alvkarleby.se/personuppgifter-byggochmiljo
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