
ANMÄLAN OM REGISTRERING AV 
DRICKSVATTENANLÄGGNING 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Uppgifter om företagen 

Förnamn: Efternamn: Person-/organisationsnummer: 

Gatuadress: Postnummer: Postort: 

E-post: Telefon: 

Fakturaadress: Postnummer: Postort: 

Kontaktperson (om annan än företagaren): Telefon och e-post: 

Uppgifter om anläggningen 

Namn: Telefon: 

Besöksadress: Postnummer: Postort: 

Anläggningens/vattenverkets fastighetsbeteckning: Vattentäktens fastighetsbeteckning: 

Planerat datum för start: 

Beskrivning av verksamheten 

Antal fastboende personer: Antal fritidsboende personer: 

 Hydrofor/er  Reservoar/er 

 Distributionsnät  Transportör av dricksvatten 

 Desinfektion Typ av desinfektion: 

 Filter Typ av filter: 

 Övrig behandling: 

Vattnet används till något av följande 

 Kommersiell livsmedelsberedning (t ex restaurang)  Annan kommersiell verksamhet (t ex uthyrning) 

 Offentlig verksamhet  Övrigt: 

Uppgifter för avgiftsbeslut 

Mängd distribuerat vatten per dygn:  m³ 

Mängd distribuerat vatten per år:  m³ 

SVE-kod/ Referenskod

Godkänner kommunikation via e-post    Ja

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr
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Risknivå 

Hög risk 
 

 Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten 
E.coli/Entreokocker: > 10 per 100 ml
Koliforma bakterier: > 100 per 100 ml

Mellanrisk 
 

 Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten 
E.coli/Entreokocker: < 10 per 100 ml
Koliforma bakterier: 1-100

Låg risk 
 

 Distributionsanläggning och/eller vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten 
E.coli/Entreokocker: Ej påvisad i 100 ml
Koliforma bakterier: Ej påvisad i 100 ml

Beskrivning av verksamheten 

Underskrift 

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer kontaktcenter: 
08-523 010 00  

Mer information finns på 
www.sodertalje.se 

http://www.sodertalje.se/
mailto:miljokontoret@sodertalje.se
https://www.sodertalje.se/
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