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Anmälan om registrering
alt. ansökan om godkännande
av dricksvattenanläggning
Information
Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten)
Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.
Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett skriftligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Information om gällande avgifter återfinns på hemsidan

Anmälan/ansökan avser
Anmälan om registrering

Ansökan om godkännande

Ny dricksvattenanläggning

Befintlig anläggning

Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex antal anslutna

Administrativa uppgifter
Anläggningens namn
Besöksadress
Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Ort

Fax

E-postadress

Mobiltelefon

E-postadress

Fastighetsbeteckning
Organisationsnummer/personnummer
Kontaktperson
Telefon
Huvudman
Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Beräknad omsättning (Mkr/år)

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Postadress

Besöksadress

Telefon (exp)

Fax

Hemsida

E-postadress

542 86 MARIESTAD

Stadshuset Kyrkogatan 2
MARIESTAD

0501-75 60 05
0501-75 60 20
0501-75 60 30

0501-75 60 09

www.mariestad.se
www.toreboda.se
www.gullspang.se

mbn@mariestad.se
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Typ av vattenverk

1

Vattenverk

med pH-justering

med desinfektion

Gemensamhetsanläggning t.ex. samfällighet
Enskild brunn

Produktionsvolym
< 50 personer

50-500 personer

< 10 m³/dygn

500-5000 personer

> 5000 personer

2

Antal fast boende:

Antal fritidsboende :

3

10-100 m³/dygn

100-1000 m³/dygn

> 1000 m³/dygn

Förbrukning/år (m³):

Vattnet används till något av följande
Dricksvatten i offentlig verksamhet (t.ex. i skolor, sjukhus)
4

Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t.ex. restaurang, café, livsmedelstillverkning)
5

Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t.ex. camping, hotell)
Annat:

Vattentäkt
Ytvattentäkt

Vattendragets namn:

Ytvattenpåverkad grundvattentäkt

6

Grundvattentäkt

Antal brunnar (st):

Brunn 1

Borrad

Grävd

Annan:

Djup (m):

Ålder (år):

Brunn 2

Borrad

Grävd

Annan:

Djup (m):

Ålder (år):

Brunn 3

Borrad

Grävd

Annan:

Djup (m):

Ålder (år):

Distributionssystemet

7

Hydrofor/-er

Antal:

Volym (m³):

Pumpstation/-er

Antal:

Reservoar

Typ:

Volym (m³):

Reservoar

Typ:

Volym (m³):

Filter
Avhärdningsfilter
Avsyrningsfilter (lågt pH)
Radonavskiljare

1

Fluoridfilter
Järn-/manganfilter
Annat:

Sand-/partikelfilter
UV-filter/UV-ljus

Som vattenverk räknas sådan del av anläggning som avser uppfordring, beredning, eller liknande
hantering av dricksvatten samt tillhörande reservoarer eller liknande anordningar för förvaring av
dricksvatten.
2
Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad.
3
Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365.
4
Med egen dricksvattenförsörjning
5
Med egen dricksvattenförsörjning
6
Grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året har
påverkan av ytvatten
7
Som distributionsanläggning räknas sådan del av anläggning för distribution av dricksvatten som
avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten.
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Beredning
Järn-/manganfällning
pH-justering

Turbiditetslarm finns
pH-larm finns

Desinfektion
Klorering

ständigt
vid behov

UV-ljus

UV-larm finns

Klorlarm finns

Annan desinfektion:

Reservvattentäkt
Finns

Finns ej

Kopplad direkt till vattenverket
Distribution på annat sätt:

Till anmälan/ansökan skall bifogas
Samtliga skall skicka in följande:

•

Detaljerad verksamhetsbeskrivning där uppgifter ska finnas med om verksamhetens omfattning och en
närmare beskrivning av livsmedelshanteringen. Använd gärna vår blankett eller gör en egen beskrivning av
verksamheten.

•

Situationsplan som visar vattentäkt (brunn), vattenverk, ledningsnät, reservoarer, byggnader o s v på fastigheten.
Om godkännande krävs skall även nedanstående handlingar bifogas:

•

Beskrivning av system för egenkontroll.
OBS! Skicka inte in hela egenkontrollen, utan endast en kortfattad beskrivning av programmet.

•

Skalenlig detaljritning över lokalerna med utrustning och inredning inritad.
OBS! Verksamhetens samtliga utrymmen ska tydligt framgå av handlingarna.

•

Skiss på brunnens utformning

Ange vilka bilagor i övrigt som medföljer anmälan
Bilaga 1:
Bilaga 2:

Övriga upplysningar
Har ni förtydliganden, övriga upplysningar eller liknande går det bra att lämna dessa på separat papper.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Regelverk
Regler om godkännande och registrering av anläggningar finns i förordning (EG) nr 852/2004, förordning (EG) nr
882/2004, och i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien m.m. (hygienföreskrifterna).
Detaljerad information om dricksvattenanläggningar finns i ”Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS
2001:30) om dricksvatten”. Informationen här är tagen ur den vägledningen. Vägledningen finns tillgänglig på
Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se ).

Vad är dricksvatten?
Som dricksvatten räknas allt vatten som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel samt allt vatten
som används i livsmedelsproducerande företag.
Bara vatten som är avsett att användas för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel samt viss annan användning i livsmedelsproducerande företag, är att betrakta som dricksvatten i dricksvattenföreskrifternas mening.
Exempel på vatten som inte bör betraktas som dricksvatten är vatten i toalett-, tvätt-, dusch- och städutrymmen,
utom i de fall verksamhetsutövaren tillhandahåller muggar eller liknande i samma utrymme.

Vad är det för skillnad mellan godkännande och registrering?
Alla verksamhetsutövare ska uppfylla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen, bland annat kravet på egenkontroll, vare sig de är godkända eller registrerade.
Godkännandet innebär en förhandsprövning av verksamheten i stort och omfattar förutom eventuella lokaler även
en bedömning av om verksamheten kan förväntas följa kraven på t.ex. egenkontroll.
Registrering kan användas som ett alternativ till godkännande för verksamheter med små hygieniska risker. Syftet
med registreringen är att kontrollmyndigheten ska få kännedom om att en verksamhet, till exempel en dricksvattenverksamhet, bedrivs och var den är belägen, så att offentlig kontroll kan bedrivas.
Tillfälliga verksamheter ska godkännas alternativt registreras på samma sätt som permanenta.

Vilka dricksvattenanläggningar omfattas?
Enligt hygienföreskrifterna ska verksamhet som omfattas av dricksvattenföreskrifterna godkännas eller registreras.
Små vattenverk omfattas normalt inte d.v.s. som antingen tillhandahåller

•
•

mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller

•

den som tillhandahålls dricksvatten har en befogad anledning att anta att vattnet uppfyller kraven i föreskrifterna, och

som försörjer färre än 50 personer.
Sådant dricksvatten omfattas av reglerna i miljöbalken. Läs mer i allmänna råd utfärdade av Socialstyrelsen
(www.sos.se eller www.mariestad.se ).
Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas
dock av föreskrifterna, oberoende av verksamhetens storlek.
För att avgöra om verksamheten är kommersiell eller offentlig kan man utgå från följande kriterier:

• den som tillhandahålls dricksvatten har ingen rimlig möjlighet att påverka dricksvattnets kvalitet.
Om båda dessa kriterier är uppfyllda bör verksamheten normalt omfattas av föreskrifterna.
Godkännas eller registreras?
Producerad volym dricksvatten eller antal försörjda personer påverkar inte huruvida en anläggning ska godkännas eller registreras. Detta under förutsättning att anläggningen omfattas av dricksvattenföreskrifterna som sådana.

När ska en dricksvattenanläggning godkännas?
Sådan beredning i vattenverk som utgår från ytvatten, från ytvattenpåverkat grundvatten eller från grundvatten
som pH-justeras och/eller desinfekteras ska, enligt 5 § första stycket, punkt 1 i LIVSFS 2005:20, godkännas.
Syftet är få till en förhandsgranskning av beredningen vid sådana vattenverk där risken för akuta hälsoproblem är
som störst.
Vattenverk med pH-justering med hjälp av alkalisk massa i avsyrningsfilter av sådan typ att den ska vara försedd
med larm bör godkännas.
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När ska en dricksvattenanläggning registreras?
Övrig verksamhet som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska, enligt 7 § i LIVSFS 2005:20, registreras.
Exempel på sådan verksamhet är vattenverk med enkel beredning som använder opåverkat grundvatten, liksom
allt tillhandahållande av dricksvatten genom en distributionsanläggning.
En distributionsanläggning som försörjs med dricksvatten från ett vattenverk i en annan kommun ska registreras
av kontrollmyndigheten i den kommun där distributionsanläggningen är belägen.

Avgränsningar av vissa verksamheter
Under förutsättning att verksamheten är mindre än storleksgränsen 50/10 behöver följande inte betraktas som
kommersiell eller offentlig verksamhet:



Enskildas beredning, hantering eller lagring av livsmedel för konsumtion inom privathushåll.
Enligt förordning (EG) nr 852/2004 ska livsmedelslagstiftningen inte tillämpas på sådan verksamhet. Exempel på sådana verksamheter finns i Livsmedelsverkets vägledning om godkännande och registrering av
livsmedelsanläggningar.



Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till en verksamhet som innebär uthyrning av rum, stuga
eller liknande för fritidsboende om verksamheten är avsedd för samtidigt mottagande av högst åtta gäster.



Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till en verksamhet som innebär uthyrning för permanentboende i en- eller tvåfamiljsfastighet.



Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten till samfällighet som förvaltas enligt 4 § Lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.



Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart tillhandahålls medlemmarna.



Produktion eller tillhandahållande av dricksvatten på arbetsplatser där dricksvattnet enbart tillhandahålls de anställda.
Även verksamheterna ovan omfattas dock av föreskrifterna i de fall storleksgränsen 50/10 överskrids eller om
verksamheten får en tydligare kommersiell inriktning.

