Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning
enligt Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, artikel 6, punkt 2,
Livsmedelsförordning (2006:813), 23 § samt
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, 11 §

Sökande*
Företagets/företagarens namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon (inkl. riktnummer)

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Kontaktperson/driftsansvarig

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Anläggning
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Typ av anläggning
Anläggning som använder ytvatten (till exempel från sjö eller annat vattendrag)
Anläggning som använder ytvattenpåverkat grundvatten (grundvatten som påverkas av ytvatten, till exempel
att det läcker in i brunnen vid kraftig nederbörd eller snösmältning)
Anläggning som använder grundvatten
Distributionsanläggning
Tryckstegringsstation med stadigvarande beredning (till exempel klorering eller UV-ljus)
Fristående reservoar (till exempel vattentorn)

Vattnet används till följande (markera med ett eller flera X)
Dricksvatten i en livsmedelsverksamhet (till exempel restaurang, café, livsmedelstillverkning)
Dricksvatten i en offentlig verksamhet (till exempel skolor/förskolor, vårdhem, församlingshem)
Dricksvatten i en övrig kommersiell verksamhet (till exempel camping, hotell, vandrarhem)
Annat: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

*När du lämnar uppgifter på blanketten medger du att miljö- och hälsoskyddsnämnden databehandlar personuppgifter om dig för administration av ärendet. Enligt
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har du rätt att på skriftlig begäran, en gång per år, få information om dina personuppgifter som behandlas. Upptäcker du
felaktigheter har du rätt att begära rättelse. Personuppgiftsansvarig är miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 Uppsala, tel. 018-727 00 00.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 28 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Övriga upplysningar

Att de uppgifter som har lämnats är riktiga intygas av behörig firmatecknare
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
Avgift
Du får betala en avgift för registrering utifrån en taxa som Kommunfullmäktige beslutat om.
Handläggning av ärendet
Verksamheten får tidigast starta 14 dagar efter att anmälan har kommit in till miljöförvaltningen eller så fort du har
fått ett beslut från miljöförvaltningen om att din verksamhet är registrerad.
Krav på säkra livsmedel
Som livsmedelsföretagare och dricksvattenproducent är du skyldig att följa de bestämmelser som finns i
dricksvattenföreskrifterna och livsmedelslagstiftningen. Målet med lagstiftningen är att det dricksvatten som
produceras ska vara säkert för konsumenten. Läs mer om regler och krav på Livsmedelsverkets webbplats:
www.livsmedelsverket.se
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