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Dricksvattenanläggning 
Anläggningens namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer och ort 

Driftansvarig/kontaktperson E-post

Telefon Verksamhetens startdatum 

Sökande 
Namn Telefon 

Adress Postnummer och ort 

E-post Personnummer/organisationsnummer 

Fakturaadress (om annan än sökande) 

Vattnet används till följande (kryssa för ett eller flera alternativ) 

Uppgifter om anläggningen 
Är vattenanläggningen i separat byggnad 

 Ja     Nej 

Ange mängd dricksvatten som produceras per dygn (m3) 

Antal permanentbostäder som försörjs från anläggningen Antal fritidsboende som försörjs från anläggningen 

Antal personer som försörjs med dricksvatten från anläggningen 

Brunnen är 

 Grävd       Borrad 

Brunnens djup (m) 

Kemikalier, filter och annan utrustning (till exempel pH-justering, järn/manganfilter) 

Dricksvatten till användare/konsumenter (till exempel kommunala anläggningar, hyresbostäder) 
Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (till exempel restaurang, café, livsmedelstillverkning, bed & breakfast) 
Dricksvatten i offentlig verksamhet (till exempel skolor, servicehus, församlingshem) 
Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (till exempel camping, bio, hotell, vandrarhem) 
Annat: 
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Bifoga följande handlingar med din anmälan 

• Kopia på egenkontrollprogram 
• Förslag till provtagningsprogram 
• Skiss som visar brunnens placering på fastigheten 
• Analysrapport om provtagning är gjord 

 
 
 
Övriga upplysningar 

 

 

Datum och underskrift 
Ort och datum 

Sökandes namnteckning Namnförtydligande 

 

Avgift 
Avgift utgår för handläggning enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. 
 
 

Skicka blanketten till:  
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 Ljungby 
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se 
 
 
 
 
Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 
 
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen 
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