
 Anmälan om registrering av 
dricksvattenanläggning 

 

Postadress  Besöksadress Telefon Telefon vx Organisationsnr 
Emmaboda Kommun  Rådhusgatan 2 0471-24 90 00 0471-24 90 00 212000-0738 
Box 54 Hemsida E-post  Bankgiro 
361 21 EMMABODA www.emmaboda.se bygg-miljo@emmaboda.se  991-1868 

  
Ifylld och underskriven blankett skickas till: 

  

 Bygg- och miljönämnden 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

Om livsmedelsföretaget 
Företagets/företagarens namn 

Postadress Telefon 

Postnummer och ort E-postadress 

Organisationsnummer/personnummer Ansvarig person/firmatecknare 

Fakturaadress 

Uppgifter om anläggningen 
Anläggningens namn (tex namn på butik/restaurang) Kontaktperson 

Besöksadress Postnummer och ort 

Telefon E-postadress 

Fastighetsbeteckning där anläggningen finns 

När verksamheten ska bedrivas 
När verksamheten planerar att starta Om endast under en begränsad tid, ange slutdatum 

Verksamheten ska bedrivas  På helårsbasis 

  Säsongsvis, från och med ……….……..…… till och med ……………..……… 

Typ av anläggning 

 Ytvattenverk 

 Ytvattentäkt (sjö, vattendrag) Namn: …………………………………………………….. 

 Konstgjord infiltration med uppehållstid ≥ 14 dagar. 

 Grundvattenverk  med pH-justering  med desinfektion 

 Grundvattentäkt 

 Konstgjord infiltration med uppehållstid ≥ 14 dagar 

 Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (till exempel inläckage i en brunn) 



Anmälan om registrering av 
livsmedelanläggning  

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av teknik- och fritidsnämnden i Emmaboda 

kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR 

Brunnar 

Brunn/brunnar anmälda till brunnsarkivet:  Nej  Ja, ange Idnr m.m. nedan. 

Brunn 1, Idnr 
 Borrad  Grävd 

Djup Ålder 

Brunn 2, Idnr 
 Borrad  Grävd 

Djup Ålder 

 Distributionsanläggning 

 Gemensamhetsanläggning, t.ex. samfällighet 

 Enskild brunn  Borrad  Grävd 
Djup Ålder 

Produktionsvolym/antal abonnenter 

 <10 m3/dygn  10-100 m3/dygn  100-1000 m3/dygn  >1000 m3/dygn

 <50 personer  50-500 personer  501-5000 personer  >5000 personer

Vattnet används till följande 

 Dricksvatten till användare/konsumenter 

 Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (till exempel restaurang, café, livsmedelstillverkning) 

 Dricksvatten i offentlig verksamhet (till exempel skolor, servicehus) 

 Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (till exempel hotell, vandrarhem) 

Övriga upplysningar (sortiment, utrymmen, hantering etc) 

Information 

En provtagningsplan, enligt dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30), ska lämnas till bygg- och 
miljönämnden efter registreringen. Kontrollmyndigheten granskar och fastställer planen. 

Avgift för ärendets handläggning tas ut enligt kommunens taxa. 

Verksamheten får tidigast starta 14 dagar efter att anmälan har kommit in till bygg- och 
miljöenheten. Vid frågor kontakta oss på 0471-24 90 00 eller bygg-miljo@emmaboda.se. 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av behörig firmatecknare 
Ort och datum 

Anmälarens underskrift Namnförtydligande 
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