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Dricksvattenanläggning
Registrering enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Fyll i det alternativ som passar bäst
Anmäler en helt ny anläggning eller som inte tidigare varit registrerad
Tar över en befintlig verksamhet, nuvarande namn:______________________________________
Har, eller kommer att göra en större ändring av min anläggning, t.ex. ändrad beredning, ändrad råvattentäkt.

Företagsuppgifter (verksamhet)
Företagets namn eller personnamn vid enskild firma

Adress dit ni vill ha post

Organisations- eller personnummer

Postnummer

Kontaktperson

Telefonnummer till kontaktperson

Faktureringsadress om annan än ovan

Postnummer

Ort

Ort

Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

Dricksvattenanläggning (besöksadress)
Anläggningens skyltnamn

Telefonnummer till anläggningen

Fastighetsbeteckning

E-post till anläggningen

Besöksadress

Postnummer

Ort

Verksamheten kommer att bedrivas
Tills vidare

Beräknas öppna:_______________________________

Under en begränsad tid:

Från:__________________ Till: ___________________

Om verksamheten pågår under en begränsad tid, är det då:
vid ett engångstillfälle
eller
årligen återkommande

Medborgarservice, miljö- och hälsoskyddsenheten
815 80 TIERP
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 88 Fax: 0293-129 69
E-post: medborgarservice@tierp.se
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Vattnet ska användas till följande (ett eller flera kryss)
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t.ex. restaurang, café, livsmedelstillverkning)
Dricksvatten i offentlig verksamhet (t.ex. skolor, sjukhem, församlingshem)
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t.ex. festival, konsert, marknad, läger, camping, hotell,
vandrarhem eller uthyrning av bostad till fler än två hushåll)
Ange vilken typ av verksamhet: ___________________________________________________________
Gemensamhetsanläggning, t.ex. samfällighet
Annat: _____________________________________________________________________________

Övriga Upplysningar

Underskrift
_________________________

______________________________

Ort och datum

Namnteckning (behörig/behörig företrädare)

____________________________________
Namnförtydligande

Information





Din verksamhet får starta två veckor efter att miljö- och hälsoskyddsenheten har fått din anmälan, om
inte miljö- och hälsoskyddsenheten meddelar något annat.
Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut timavgift för handläggning av anmälan
Mer information finns på vår hemsida www.tierp.se
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du
skickar in uppgifter via formuläret kommer dessa att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning
artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande
dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har
och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.

Miljö- och hälsoskyddsenheten

