Anmälan om registrering
av dricksvattenanläggning

Skickas till:
Karlskoga kommun
Bygg- och Miljökontoret - 13
691 83 Karlskoga
kommun@karlskoga.se

Dricksvattenanläggning
Anläggningens namn (det som kommer att stå på skylten utanför)
Besöksadress
Postnummer och ort

Telefonnummer till anläggningen

Verksamhetens innehavare
Firmanamn (enligt bolagsverkets registreringsbevis eller f-skattesedel)

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Svar önskas i första hand via:

E-post

Brev

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ägarbyte

Ändring av verksamhet

Verksamheten kommer att bedrivas och startas:
Tillsvidare, fr.o.m:
Tidsbegränsat, fr.o.m:

- t.o.m

Beskrivning av verksamheten
Råvattnet

Halter av mikroorganismer i råvattnet

•

Vattenverk som försörjs av ytvatten eller
ytpåverkat grundvatten

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

•

Vattenverk som försörjs av ytvatten eller
ytpåverkat grundvatten

E. coli/Enterokocker: < 10 per 100 ml
Koliforma bakterier: > 1-100 per 100 ml

•
•

Vattenverk som försörjs av opåverkat
grundvatten
Distributionsanläggning

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

Distribuerat dricksvatten, m3 per dygn
≤10

>1000 – 10 000

>10-100

>10 000 – 100 000

>100 - 1000

>100 000

Produceras livsmedel till känsliga konsumentgrupper*?

Ja

Nej

(*barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar t ex gravida, patienter på sjukhus, personer boende på äldreboende och
personer med livsmedelsrelaterad allergi)

Information
Verksamheten får påbörjas 2 veckor efter att anmälan om registrering har gjorts, eller när beslut
mottagits. Den årliga kontrollavgiften debiteras samma år som verksamheten påbörjas.
Vid första kontrollen av din verksamhet kommer miljökontoret att kontrollera att ni som
livsmedelsföretagare har de förfaranden, metoder och rutiner som krävs för att kraven i
livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas. Även lokalens utformning och inredning kontrolleras. Om
anläggningen inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan verksamheten, eller delar av den,
förbjudas till dess att bristerna åtgärdats.
Lagstöd
EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien
Avgift för handläggning av anmälan samt årlig avgift
Då vi utfärdar registreringsbeviset tar vi ut en registreringsavgift på 950 kr. Vid registrering fastställs
även årlig tillsynsavgift enligt den kommunala taxan. Registreringsavgift och årlig avgift faktureras i
efterhand.
Personuppgiftslagen
För kommunen gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Vi vill därför informera dig om hur vi
behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Myndighetsnämnden i Karlskoga och
Storfors kommuner, Skrantahöjdsvägen 35, 69183 Karlskoga. De uppgifter du lämnar är offentliga
(såvida en sekretessprövning inte visar något annat) vilket innebär att den som begär det har rätt att
ta del av uppgifterna.
Mer information
För mer information besök gärna www.karlskoga.se /www.storfors.se eller kontakta Servicecenter på
0586-610 00 eller kommun@karlskoga.se

