
Anmälan om registrering av vatten-
verk och distributionsanläggning

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Anmälan ska ha kommit till miljöförvaltningen minst två veckor innan verksamheten startar. Du får starta 
tidigare om du har fått ett beslut om registrering. Kraven ska vara uppfyllda vid öppnandet. Ingen granskning 
av lokaler, ritningar m.m. kommer att ske innan ni startar. Läs mer om vilka krav som ställs på lokaler, verk-
samheten och egenkontroll på vår webbplats: www.helsingborg.se/livsmedel.

A. Denna anmälan avser

Ny anläggning

Ny ägare till befintlig anläggning

 Planerat startdatum  Datum för ägarbyte

C. Produktionens storlek
Ange mängd distribuerat dricksvatten (m³/år):..............................................

 Verksamhetens namn  Verksamhetens adress

 Postnummer  Postort

 Företagets firmanamn hos Skattemynd (om annat än verksamhetsnamn)  Organisationsnummer

 Företagets adress  Postnummer  Postort

 Kontaktperson  Telefon/mobiltelefon  E-postadress

B. Företagsuppgifter

 Verksamhetens telefonnummer 

Verksamhet och råvatten Halter av mikroorganismer i 
råvattnet

Risk

  Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat 
grundvatten

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

Högrisk 

 Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat 
grundvatten

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

Mellanrisk

 Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten

 Distributionsanläggning

E. coli/Enterokocker: ej påvi-
sad i 100 ml
Koliforma bakterier: ej påvi-
sad i 100 ml

Lågrisk

D. Producenter och tillhandahållare av dricksvatten genom en distributionsanläggning:

Postadress 251 89 Helsingborg • Växel: 042-10 50 00 • miljoforvaltningen@helsingborg.se



E. Övriga upplysningar (t.ex. annan faktureringsadress, komplettering av verksamhetens livsmedelshantering):

F. Underskrift (av behörig företrädare för företaget)

....................................................................                ................................................................
Ort och datumNamnunderskrift

.....................................................................
Namnförtydligande

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad 
av blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta vår kontroll 
och tillsyn. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter an-
vänds eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till 
miljönämnden.  

 Skickas till:
 Miljönämnden
 251 89 Helsingborg

Vattenverk: sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som avser uppfordring, beredning eller 
liknande hantering av dricksvatten, samt tillhörande reservoarer eller liknande anordningar för förvaring av 
dricksvatten.

Ytvatten/ grundvatten: hälften av allt råvatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, det vill 
säga sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt grundvatten och så 
kallat konstgjort grundvatten. Grundvatten tas ur grävda eller borrade brunnar medan konstgjort grundvatten 
framställs genom att man låter ytvatten passera genom ett markgruslager (till exempel en grusås).

Distributionsanläggning: sådan del av en anläggning för distribution av dricksvatten som avser rörledningar, 
pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten. (LIVSFS 2005:10). Det vill 
säga att en distributionsanläggning kan vara en vattensamfällighet som köper kommunalt vatten för att sedan 
distribuera. 


