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Anmälan avser 

Registrering av dricksvattenanläggning 
(ny anläggning, ägarbyte i befintlig anläggning)

Ändring av dricksvattenanläggning 
(ombyggnation, förändring av verksamheten)        

Dricksvattenanläggning
Anläggningens namn (dricksvattenanläggningens namn) Fastighetsbeteckning (där beredningsteg och vattentäkt finns) 

Besöksadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon 

E-post

Verksamhetens innehavare/sökande 
Firmanamn (enligt bolagsverkets registreringsbevis eller f-skattesedel) Personnummer/Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Kontaktperson 

E-post Telefon 

Fakturaadress (om annan än sökande) Postnummer Ort 

Startdatum och tid för registrering 
Verksamheten planeras starta (datum): 

Verksamheten ska vara registrerad 

Tillsvidare Tillfälligt, ange tidsperiod 

Öppettider 

Typ av anläggning 

Ytvattenverk (vatten tas från sjö/vattendrag). Sjön/vattendragets namn:  

Grundvattenverk (vatten tas från grävd eller borrad brunn) 

Distributionsanläggning (ledningsnät) 

ANMÄLAN 
Registrering av dricksvattenanläggning 
eller betydande ändring av verksamhet

Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen

kommun@alvdalen.se

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr: 

Box 100
796 22 Älvdalen 

Permatsvägen 1 0251-313 00 

E-post / www

kommun@alvdalen.se 
www.alvdalen.se

212000-2197 

Produktionsvolym per år (m3): Antal försörjda permanentboende personer: fritidshus:
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Vattnets användning 

Dricksvatten till användare/konsumenter Dricksvatten till livsmedelsverksamhet 
(t.ex. restaurang, café, livsmedelstillverkning) 

Dricksvatten till offentlig verksamhet 
(t.ex. skola, sjukhem, församlingshem) 

Dricksvatten till annan kommersiell verksamhet 
(t.ex. camping, bio, hotell, vandrarhem) 

Annat 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr: 

Box 100
796 22 Älvdalen 

Permatsvägen 1 0251-313 00 

E-post / www

kommun@alvdalen.se 
www.alvdalen.se

212000-2197 

Personuppgifter
Läs mer om hur Älvdalens kommun behandlar dina personuppgifter på www.alvdalen.se (Sök på GDPR).
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