Behåll ditt enskilda dricksvatten
Du kan behålla ditt enskilda dricksvatten om vattnet är av god kvalitet
och vattentäkten har tillräcklig kapacitet.
Om du får och vill behålla ditt enskilda vatten kan du välja att endast betala
anläggningsavgiften för spillvattendelen nu.
Eftersom du inte har någon vattenmätare när du endast är ansluten till spillvatten
beräknas brukningstaxan enligt schablon.
Du kan självklart betala för både spillvatten och vatten nu för att i framtiden koppla
in även vatten.
Kontrollera ditt dricksvatten
Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets riktvärden. Läs mer i Livsmedelsverkets
broschyr Råd om enskild dricksvattenförsörjning, den finns på Livsmedelsverkets
hemsida.
Tänk på att kapaciteten ska vara tillräcklig för ett permanenthushåll även om din
fastighet bara används som fritidshus någon vecka per år idag. Medelförbrukning
för ett hushåll med fem personer är cirka 800 liter vatten per dygn.
Ackrediterat laboratorium via Swedac
Vatten för analys tar du från en dricksvattenkran inomhus, vanligen i köket. Du beställer flaskor, väska att skicka i och analys från
ett ackrediterat laboratorium. Analysen ska omfatta en normal analys för enskild dricksvattentäkt samt radon. I detta ingår:




Mikrobiologiska parametrar
Kemiska och fysikaliska parametrar
kom ihåg att lägga till radon

Ditt analysresultat får vara högst två år. Laboratoriet bedömer ditt dricksvattenprov som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller
otjänligt. Är ni flera hushåll som använder samma brunn räcker det med ett analysresultat, men ni ska skicka in en ansökan per
fastighet till Gästrike Vatten.
Bedömning
Om ditt vattenprov är tjänligt och kapaciteten bedöms vara god får du behålla ditt egna vatten. Har provet en anmärkning gör
Miljö och Hälsa en bedömning och tar sen ett beslut om ditt vatten. Om vattenprovet är otjänligt ska fastigheten anslutas till
kommunalt vatten.
Skicka in blanketten till Gästrike Vatten och skicka med en kopia av resultatet från det ackrediterade laboratoriet. Gästrike
Vatten informerar sen dig som fastighetsägare och Miljö & hälsa.
Skicka in din ansökan en månad innan du får fakturan på anläggningsavgiften.
Ansök
Fyll i blanketten på baksidan, bifoga analysresultatet och skicka till:
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle
info@gastrikevatten.se
Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice!
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Ansökan om att behålla enskilt dricksvatten
Fyll i och skicka in till Gästrike Vatten AB, Hamnleden 20, 806 41 Gävle, info@gastrikevatten.se

Berörd fastighet (en ansökan per fastighet)
Fastighetsbeteckning

Typ av boende
 Permanent  Fritidshus med vistelse……………….mån/år

Fastighetsägare
Adress
Postadress

Uppgifter om dricksvattenanläggningen
Typ av brunn

 Borrad

 Grävd

 Spetsbrunn

 Annan, ange typ

Används brunnen av flera fastigheter

 Ja, ange vilka

 Nej

Täcker brunnen hushållets dagliga behov av vatten?

 Ja

 Nej, brunnen sinar ibland

Finns det barn under 7 år som dricker av vattnet (känslighet för fluorid bl. a)

 Ja

 Nej

Har du dricksvattenrening idag?

 Ja, ange vilken………………………………………………………………………………………………………………..
 Nej
Beslutet ska sändas till
Namn
Adress
Postadress
Telefon
E-postadress

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

MEDGIVANDE/AVSLAG OM ATT BEHÅLLA ENSKILT VATTEN
(Fylls i av Miljö & Hälsa/Gästrike Vatten och kopia skickas efter beslut till sökande)
Medgivande:
Avslås:
Motivering till medgivande/avslag:

Beslutsdatum:

Handläggare:
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