
 

 

 

 

 

 

ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljöenheten 

Checklista för små 

dricksvattenanläggningar 

 

Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

Skickas till: Åmåls kommun 
 Miljöenheten  
 Box 62 
 662 22 Åmål 

 
 

Denna checklista kan vara bra att fylla i, dels kan den fungera som en egenkontroll av brunnen och dess 
omgivning. Den kan också vara användbar för att ringa in orsaken till varför ett vattenprov visar sig ge 
oönskade värden. En ifylld checklista ökar våra chanser att hjälpa dig med rådgivning om vad du 
behöver göra för att förbättra din vattenkvalitet. 

 

Kontaktuppgifter 

Verksamhet Organisationsnummer   

Fastighetsbeteckning  

Adress 

Postnummer  Ort  

Kontaktperson (namn) 

Telefonnummer  E-postadress 

När anlades brunnen (åååå) 

 

Brunnens omgivning 

Markanvändning i brunnens omgivning 

 Barrskog  

 Blandskog  

 Lövskog  

 Hygge  

 Gödslad åker/äng/trädgård  

 Ogödslad åker/äng/trädgård  
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Brunnens terrängläge 

 Plan mark (ej dalbotten)  

 Sluttning   

 Foten av sluttning  

 Dalbotten  

Markens beskaffenhet i brunnens omgivning (ca 50 m i radie) 

 Morän/pinnmo  

 Sand/grus   

 Lerjord   

 Torvmosse   

 Berg/tunt jordtäcke  

 Sankmark  

Markens beskaffenhet runt brunnen 

 Avrinning mot brunnen  

 Avrinning från brunnen  

 Marken är plan runt brunnen  

Bildas det vattenansamlingar runt brunnen vid kraftigt regn och vid snösmältning 

 Ja   

 Nej   

Finns det avloppsanläggning, avloppsrör, gödselanläggning, dike eller liknande i brunnens omgivning (ca 
50 m i radie) 

 Ja   

 Nej   

 

Brunnen  

Typ av brunn 

 Grävd   

 Borrad   

 Naturlig källa   
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Hur djup är brunnen (m) 

Hur långt är det mellan vattenytan och markytan i din grävda brunn (m) 

Ligger brunnslocket på den grävda brunnen minst 30 cm över markytan 

 Ja   

 Nej   

Vilket material består brunnslocket av 

 Betong/cement  

 Trä   

 Metall   

 Annat, vad  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Finns det ett ventilationsrör på brunnen 

 Ja   

 Nej   

Läcker det in vatten mellan rörfogarna i din grävda brunn 

 Ja   

 Nej   

 Finns inga fogar  

Har du gjort ren hydroforen under de senaste 2 åren 

 Ja   

 Nej   

 Det finns ingen hydrofor  

Hur stor är hydroforen (L) 

Finns det korrissionsskador/läckage på ledningar/hydrofor 

 Ja   

 Nej   

Finns det någon typ av filter på brunnen/ledningen 

 Ja   

 Nej   
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Om ja, vilken typ av filter 

 

Fysiska parametrar  

Blir ditt badrumsporslin missfärgat av vattnet 

 Ja   

 Nej   

Om ja, vilken färg 

Hur anser du att vattnet smakar 

 Mycket bra   

 Bra    

 Godtagbart   

 Dåligt   

 Mycket dåligt  

Vad anser du om färgen på ditt vatten 

 Mycket bra   

 Bra    

 Godtagbar   

 Dålig    

 Mycket dålig    

Vad anser du om lukten på ditt vatten 

 Mycket bra   

 Bra    

 Godtagbar   

 Dålig    

 Mycket dålig   

 

Behandling av personuppgifter 

Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och 
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi 
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behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende 
på ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen 
och/eller med andra myndigheter. 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa 
förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att 
begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat 
en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor) 

Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och 
miljönämnden. 
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