Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Avgifter
OBS! För handläggningen av detta ärende tas en avgift ut enligt fastslagen taxa för Miljönämndes
verksamhet.

Anmälan avser
Ny dricksvattenanläggning
Befintlig anläggning
Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning
Anläggningen beräknas vara färtigställd

Verksamhetsutövare
Namn/företag/förening

Organisations-/Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Fakturamottagare om annan än sökanden
Namn/företag

Organisations-/Personnummer

Adress

Postnummer

Referensnummer

Anläggningen
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Driftsansvarig

Telefon

Postort

Adress

Postnummer

Provtagningsansvarig

Telefon

Adress

Postnummer

Typ av anläggning
Ytvattentäkt
Sjö, vattendrag
Vik, hav
Namn

Ytvattenpåverkad grundvattentäkt
Grundvattentäkt
med pH-justering
med desinfektering

Grundvattentäkt
Antal brunnar

Brunn 1
Grävd
Borrad
Djup

Ålder

Brunn 2
Grävd
Borrad
Djup

Ålder

Brunn 3
Grävd
Borrad
Djup

Typ av anläggning (forts.)
Brunn/-ar är anmälda till brunnsarkivet (SGU)
Ja

Ålder

Postort

Postort

Nej
Om Ja, IDnr:

Distributionsanläggning
Gemensamhetsanläggning
Enskild brunn

Produktionsvolym
< 50 personer
50-500 personer
500-5000 personer
> 5000 personer
Antalet fast boende

Antalet Delårsboende

< 10 kubikmeter/dygn
10-100 kubikmeter/dygn
100-1000 kubikmeter/dygn
> 1000 kubikmeter/dygn
Förbrukning per år

Beräknad omsättning

Vatten används till följande
Dricksvatten till användare/konsumenter
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet
Dricksvatten i offentlig verksamhet
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet
Annat:

Vattenverk
Hydrofor/-er
Antal

Tryckstegringsstation/-er med beredning
Antal

Reservoar/-er
Antal

Volym

Volym

Mikrobiologiska barriärer:
Kemisk fällning med efterföljande filtrering
Konstgjord infiltration
Desinfektion med klor
Desinfektion med ozon
Desinfektion med UV-ljus
Membran
Långsamfiltrering
Omvänd osmos

Övrig beredning:
Kloramin
Membran
Avhärdningsfilter
pH-justering
Fluoridfilter
Alkaliskt filter
Typ av ämne vid pH-justering

Natriumkarbonat
Radonavskiljare
Avsyrningsfilter
Sandfilter
Dolomitfilter
Barriär i beredskap
Natriumhydroxid
Annan beredning

Larm
Turbiditetslarm
pH-larm
UV-larm
Klorlarm
Ozonlarm

Salthaltlarm
Annat:

Distributionsanläggning
Hydrofor/-er
Antal

Volym

Pumpstation/-er
Antal

Tryckstegringsstation/-er utan beredning
Antal

Reservoar
Typ

Volym

Avlopp från backspolning av filter mm
Finns
Vatten avleds till

Finns inte

Reservvattentäkt
Finns
Finns inte

Med anmälan skickas följande:
Förslag till provtagningspunkter och provtagningsfrekvens

Underlag för riskklassning av dricksvattenanläggning

Blankett skickas till
Om blanketten inte skickas direkt i formuläret kan den skickas till:
Postadress: Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 456 80 Kungshamn
E-postadress: miljoenheten@sotenas.se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

