Behöver ni registrera er
dricksvattenanläggning?
Vi på bygg- och miljökontoret vill göra
er uppmärksamma på att ni kanske
behöver registrera er
dricksvattenanläggning.

ing?

Vissa dricksvattenverk omfattas av
livsmedelsverkets föreskrift om
dricksvatten (§ SLVFS 2001:30) och
måste vara registrerade i sin kommun.
Det är den som producerar eller
tillhandahåller dricksvatten som är
ansvarig för att verksamheten
registreras.
Ni behöver registrera er
dricksvattenanläggning om ni:
•

•

•

Försörjer fler än 50 personer
och/eller levererar mer än 10 m³
dricksvatten per dygn från er
anläggning.
Levererar dricksvatten till
kommersiell verksamhet
(oavsett storlek). Till exempel
caféer, restauranger,
livsmedelsindustrier,
vandrarhem,
konferensanläggningar,
bygdegårdar och klubblokaler
Levererar dricksvatten till
offentliga verksamheter (oavsett
storlek). Till exempel särskilt
boende, äldreboende, förskolor,
servicehus, kyrkor,
församlingshem

•

Levererar dricksvatten till
semesterboenden (rum, stuga
eller liknande) om verksamheten
är avsedd för fler än 8 gäster

•

Levererar dricksvatten till fler än
två bostäder som hyrs ut
permanent av er.

Såhär gör ni för att registrera er:
Fyll i den bifogade blanketten för
anmälan om registrering av
dricksvattenanläggning och skicka
den till
Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
601 81 Norrköping.
Det är bra om er registrering skickas
in till oss så snabbt som möjligt!

Har ni frågor?
Kontakta oss livsmedelsinspektörer:
Alistion Ningenza
Telefon 011-15 14 76
E-post alistion.ningenza@norrkoping.se
Vesna Totic
Telefon 011-14 14 97
E-post vesna.totic@norrkoping.se
Stina Johnsson
Telefon 011-15 16 30
E-post stina.johnsson@norrkoping.se

Ni kan också kontakta vår informationsoch rådgivningstelefon 011-15 14 54
måndagar-torsdagar 13-16 och fredagar
13-15
Det går även att skicka e-post till:
byggomiljokontoret@norrkoping.se

Den här checklistan kan hjälpa er att veta om ni behöver registrera er eller
inte:
1. Bedriver ni någon livsmedelsverksamhet till exempel ett café eller
liknande, där ni använder dricksvatten från egen brunn?

□
□

Ja (fyll i registreringsblanketten)
Nej

2. Tillhandahåller ni eget vatten till en offentlig verksamhet; till exempel ett
behandlingshem, ett daghem, en campingplats, en konferenslokal eller
liknande?

□ Ja (fyll i registreringsblanketten)
□ Nej
3. Hyr ni ut rum/stuga med eget vatten för fritidsboende eller
säsongsmedarbetare?

□
□
□

Mer än 8 gäster samtidigt (fyll i registreringsblanketten)
1 - 8 Gäster samtidigt
Nej

4. Hyr ni ut bostäder med eget vatten för permanentboende?

□

Mer än två bostäder för permanentboende (fyll i
registreringsblanketten)

□
□

1- 2 bostäder för permanentboende
Nej

OBS!
5. Skicka ifylld checklista och eventuell registreringsblankett till: Norrköpings
kommun, bygg- och miljökontoret, 601 81 Norrköping
eller byggomiljokontoret@norrkoping.se

