Skriv ut formulär

L ULEÅ K OMMUN

Anmälan om registrering av
dricksvattenanläggning enligt LIVSFS

Miljö- och byggnadsnämnden

2005:20 och SLVFS 2011:3

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
Verksamhetsutövare
Livsmedelsföretagare eller föreningsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Namn på kontaktperson/ansvarig

Mobiltelefon till kontaktperson/ansvarig

Telefon till kontaktperson/ansvarig (inkl riktnummer)

Telefaxnummer

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Anläggningen
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Driftansvarig

Telefon/mobil

Adress

Postnummer

Provtagningsansvarig

Ort

Telefon/mobil

Adress

Postnummer

Ort

Tid som anmälan avser
Datum då verksamheten startar

Till och med

Tillsvidare

Befintlig anläggning

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)
Ytvattenverk

Grundvattenverk

Ytvattentäkt (sjö, vattendrag, vik, hav) namn:
Konstgjord infiltration med uppehållstid < 14 dagar. Namn på ytvattentäkt:
Har e-coli, enterokocker eller koliforma bakterier påvisats i analyssvar vid provtagning?
Ja

Nej

Om Ja i vilken mängd?
Färre än än 10 st E-Coli eller Enterokocker per 100 ml dricksvatten
19.9.8.1v4

Fler än 10 st E-Coli eller Enterokocker per 100 ml dricksvatten
Antal koliforma bakterier mellan 1-100 per 100 ml dricksvatten
Fler än 100 koliforma bakterier per 100 ml dricksvatten

Skicka till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå
eller lämna den i Stadshuset på Rådstugatan 11
www.lulea.se/livsmedel

L ULEÅ K OMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden
Antal anslutna
< 50 personer

50-500 personer

Antal fast boende:

501-5000 personer

> 5000 personer

Antal fritidsboende:

Produktion
< 10 m3/dygnI

10-100 m3/dygn

100-1000 m3/dygn

> 1000 m3/dygn

m3/år (produktionsvolym = den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)

Produktionsvolym/år:

Vattnet används till följande (ett eller flera X)
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:

Beredning
Beskriv verksamheten (rening, larm, hydroforer, reservoar m m)

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

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

I

Namnförtydligande

Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365.

Skicka till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå
eller lämna i Stadshuset på Rådstugatan 11
www.lulea.se/livsmedel

