Anmälan om registrering av
dricksvattenanläggning
enligt (EG) nr 852/2004 Art. 6 p. 2 samt Livsmedelsverkets
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Firmanamn/bolagsnamn (registrerat namn hos bolagsverket)

Organisationsnummer

Postadress
Fakturaadress

Ev. referenskod

Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress

Anläggningen
Anläggningens namn (namn på skylten)
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Kontaktperson

Telefonnummer/e-postadress

Fast anläggning

Mobil anläggning (vatten transporteras)

Anmälan avser
Ny anläggning/ny ägare
Datum för verksamhetsstart* (ååmmdd)

Ny bolagsform
Tillfällig verksamhet mellan datum* (ååmmdd-ååmmdd)

* En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten, om inte
samhällsbyggnadsenheten meddelar annat. Egenkontroll skall finnas och utföras från start.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Beskrivning av verksamhet
Beskriv verksamheten kortfattat, typ av hantering mm.

Till anmälan ska bifogas
▪

Bilaga 1: Faroanalys

▪

Bilaga 2: Undersökningsprogram

Avgift
1)

Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och tillsyn.

2)

Verksamheten kommer att riskklassas och placeras därefter i avsedd avgiftsklass. En årlig kontrollavgift tas ut efter
riskklassningen av verksamheten enligt förordning (2006:1166) från och med det kalenderår då verksamheten
registrerats. För mer information gällande riskklassning kan du besöka livsmedelsverkets hemsida
livsmedelsverket.se.

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 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.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

