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 Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon  Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
 Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00  Nat 0173-125 47 212000-0290 233-1361 
 Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00  Int +46 173 125 47 V.A.T. No  
 Box 106 www.osthammar.se E-post   SE212000029001  
 742 21 Östhammar   byggochmiljo@osthammar.se 

 

Anmälan/ ansökan anser    
Ny dricksvattenanläggning 
                                   Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad):       

                                     Befintlig anläggning 
                                          Betydande ändring av befintlig anläggning, t.ex. ändrad beredning eller råvattentäkt 

 
Sökande 
 

   

Företagen/ och eller företagets namn 
                                                               

Organisations-/personnummer 
      

Utdelningsadress   
      

Telefonnummer 
      

Mobiltelefonnummer 
      

Postnummer och postadress                                                             
      

Faxnummer 
      
  Kontaktperson på anläggningen 

      
 E-postadress 
      
  Faktureringsadress (om annan än ovan) 

      
  
 
  

 
Anläggningen    
Anläggningens namn 
                                                               

Fastighetsbeteckning (ex Börstils-Sund 9:10) 
      

Besöksadress 
      
 
 

 
      

 
 
Typ av anläggning 
 

   

 Ytvattenverk                                         
 Ytvattentäkt (sjö, vattendrag, vik hav), namn:       

 Grundvattentäkt                             med pH-justering            med desinfektion 

 Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (grundvatten som till största delen har en grundvattenkaraktär men som under någon del av 

året påverkas negativt av ytvatten) 
 Konstgjord infiltration med uppehållstid < 14 dagar, namn på ytvattentäkt:       

 Konstgjord infiltration med uppehållstid > 14 dagar, namn på ytvattentäkt:       

Distributionsanläggning                 Gemensamhetsanläggning, exempelvis samfällighet                

 
 
Vattnet används till följande 
 

   

 Dricksvatten till användare/ konsumenter                                       
 Dricksvatten i livemedelsverksamhet (exempelvis restaurang eller café) 

 Dricksvatten i offentlig verksamhet (exempelvis skolor, förskolor eller församlingshem) 

 Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (exempelvis camping, vandrarhem och hotell) 
 Annat:       

  

 
 
 



 

2 (2) 

 

 Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon  Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
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Produktionsvolym 
 

   

 < 50 personer             50-500 personer             500-5000 personer        > 5000 personer   

Antal permanentboende 
      

Antal fritidsboende 
      

  <10m3 /dygn1         10-100m3/dygn             100-1000m3/ dygn        >1000m3/ dygn                              
 
 Produktionsvolym/år (produktionsvolym = den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet) 
                 m3/ år (multiplicera den faktiska dygnsförbrukningen med 365) 
 
  

Vattenverk2 
 Tryckstegsringsstation/-er med beredning                                Antal:       st  

 
 Reservoar/-er (till exempel lågreservoar vid vattenverket)       Antal:       st Volym:       m3 

 

 
Distributionsanläggning 
Hydrofor/ Hydropress/ Tryckstegringsstation/-er                 Antal:       st  
 
Reservoar        Typ:                        Antal:       st 
 
Reservoar        Typ:        Antal:       st  

 

 
 
Har ni förtydligande, tillägg eller liknande övriga upplysningar går det bra att lämna dessa på ett separat papper. 
 
Ort 
      

Datum 
      
  Underskrift 

      
 
 

Namnförtydligande 
      

 
 

 

                                                 
1 Som schablonvärde beräknas 2,5 personer per hushåll som vardera förbrukar 200 liter per dygn. 
2 Reservoarer och liknande som är belägna i direkt anslutning till vattenverket och med kort överföringstid av dricksvattnet, ska 
räknas som tillhörigt vattenverket. I annat fall hör de till distributionsanläggningen 
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