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Anmälan om registrering av 
dricksvattenanläggning 
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Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in 
personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem. 
Postadress 

Skellefteå kommun 
Bygg- och miljökontoret 
931 85 Skellefteå 

Besöksadress 

Trädgårdsgatan 7 
Skellefteå 

Telefon, kundtjänst 

0910-73 50 00 
Fax 
0910-72 60 06 

E-post:: 

kundtjänst@skelleftea.se 
Hemsida: 
www.skelleftea.se 

 

 
Anmälan om registrering ska lämnas in minst 14 dagar innan verksamheten startar. 
 

Sökande 
Verksamhetsutövare 
      
Adress 
      

Postnummer
      

Ort
      

Faktureringsadress om annan än företagsadress 
      

Postnummer
      

Ort
      

Organisationsnummer eller personnummer 
      

 

Anläggningens namn 
      

Telefon
      

Adress 
      

Postnummer
      

Ort
      

Kontaktperson 
      

Telefon, dagtid
      

Mobiltelefon 
      

E-postadress 
      

 

Fastighetsbeteckning 
      
Fastighetsägare om annan än verksamhetsutövaren 
      

Telefon
      

Adress 
      

Postnummer
      

Ort
      

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten ska bedrivas 
 Tillsvidare  Tillfälligt från och med datum:       till och med datum:      

Datum då verksamheten startar 
      

Befintlig verksamhet sen (år) 
      

Typ av vattentäkt 
   Grundvatten, borrad brunn    Grundvatten, grävd brunn    Ytvatten/kallkälla 

Producerad mängd vatten per dygn, alternativt antal försörjda personer
                       m3 per dygn                                        försörjda personer  

Som schablon för fritidsboende kan 2,5 personer/hushåll under 1 mån/år användas (2,5pers/30dgr=0,083=1/12). Ex för ett 
vattenverk som försörjer 15 permanentboende och 200 fritidshus blir antalet försörjda: 15 +(200*2,5*1/12) = 57 personer. 
 
 

Beskriv din verksamhet, t ex brunnar, beredning/filter, reservoarer, ledningsnät 
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Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in 
personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem. 
Postadress 

Skellefteå kommun 
Bygg- och miljökontoret 
931 85 Skellefteå 

Besöksadress 

Trädgårdsgatan 7 
Skellefteå 

Telefon, kundtjänst 

0910-73 50 00 
Fax 
0910-72 60 06 

E-post:: 

kundtjänst@skelleftea.se 
Hemsida: 
www.skelleftea.se 

 

 

 

 

 

 

 

Vattnet används till följande (sätt ett eller flera kryss)  
   Dricksvatten till konsumenter i vanliga hushåll 

   Dricksvatten till livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning) 

   Dricksvatten till offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem) 

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

   Annat, (t ex arbetsplats/företag, byagård)             beskriv:       

 

 

Underskrift  
Underskrift av behörig företrädare 
 
 
Namnförtydligande 
      

Datum
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