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Anmälan om registrering av 
dricksvattenanläggning 

 
 

 Örebro kommun behandlar personuppgifter enligt GDPR, läs mer på Örebro kommuns hemsida. 
Örebro kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen 
Box 33400 Östra Bangatan 7 A, 4 tr Tel 019-21 10 00 Servicecenter miljoavdelningen@orebro.se 
701 35  Örebro Örebro  www.orebro.se 
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Verksamhetsutövare 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

            
Adress för post Postnummer och Ort 

            
Fakturaadress, om det är annan än ovanstående Postnummer och Ort 

            
Kontaktperson Fakturareferens/ referenskod 

            
E-postadress Telefonnummer dagtid Mobiltelefonnummer 

                  

Dricksvattenanläggningen 
Dricksvattenanläggningens namn/plats Fastighetsbeteckning 

            
Besöksadress Ort 

            
Namn på ansvarig provtagare Telefonnummer 

            

Uppgifter om anläggningen 
Är vattenanläggningen i separat byggnad? Vattenanläggningen försörjer dricksvatten till nedanstående verksamheter 

 Ja  Nej  Bostäder   Livsmedelsverksamhet  Annat:       
Mängden dricksvatten som 
produceras/dygn, (m3). 

Antal personer som försörjs med 
dricksvatten från anläggningen. 

Finns fastställt vattenskyddsområde för vattentäkten. 

             Ja  Nej 
 
Vattentäkten 

Grävd 
brunn,  
Ange djup 

Borrad brunn 
Ange djup 
 

Grundvatten genom konstgjord 
infiltration 
Ange antal uttagsbrunnar 

Infiltrationstid, 
antal dygn 

Ytvatten från 
sjö/vattendrag 

       m       m       st        
 Lågvattenreservoar Högvattenreservoar Hydrofor 
Reservoarer   antal       st  antal       st  storlek       liter 
 Natriumhypoklorit (Klor) UV- Ljus Annat 
Desinfektionsutrustning         
 pH-justering Järn/Mangan Annat 
Filter och annan utrustning           
 Desinfektion pH-justering Annat 
Larm installerat för            
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 Namn Ändamål 
Processkemikalier       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Distribution av dricksvatten 
Ange distributionsområde Tryckstegringsstationer med 

behandling av dricksvattnet finns 
Tryckstegringsstationer utan behandling 
av dricksvattnet finns 

      
 
 
 
 
 
 
 

      st       st 

Följande handlingar bifogas 
Ritning över vattenverket Program för egna undersökningar Karta över 

distributionsområdet 
Analysrapport på dricksvattnet 

 
 
 
 

   

Övriga upplysningar om vattenanläggningen 
 

      
 
 

Underskrift (Anmälan ska vara undertecknad av behörig företrädare för företaget) 
Datum Namnförtydligande 
            
Underskrift 
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Information om anmälan av dricksvattenanläggning 

För registrering debiteras en avgift på 1190 kr. Du får starta din verksamhet 2 veckor efter att anmälan om 
registrering har gjorts om inte annat besked har lämnats av Bygg- och miljönämnden. 

Efter anmälan kontaktar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen er för kontroll av 
dricksvattenanläggningen och verksamhetens egen kontroll samt om uppgifter för riskklassning av 
anläggningen. Alla anläggningar ska betala en årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen. Beslut om 
riskklass och årlig kontrolltid lämnas av Bygg- och miljönämnden. 
När du upphör med din verksamhet på anläggningen ska du anmäla detta till Miljöavdelningen. 

 
 

Anmälan sänds till 
Örebro kommun, Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen,  
Box 33400 
701 35 Örebro 

 
Avgift för anmälan faktureras enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. 
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