
ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV  
ANLÄGGNING SOM LEVERERAR HUSHÅLLSVATTEN 
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Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.  

Ansvariges namn: 

Utbildning och erfarenhet: 

Position / uppgifter i anläggningen: 

 Av Valvira eller ÅLR utfärdat intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens finns 

Ansvarig 
skötare 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn 
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 
E-post: kansliet@amhm.ax  
Hemsida: www.amhm.ax 

Ansökan 
gäller  Ny verksamhet   Väsentlig förändring av verksamhet                      Förpackat vatten 

Typ av  
verksamhet  Vattenverk   Distributör  

E-post: 

Rörelsens namn: 

Postnummer: 

Adress: 

Telefonnr och/eller GSM: 

Postadress: 
Vattenverk 
(rörelse) 

Personbeteckning / FO-nummer: 

Förbrukning m3 / dygn alt. m3 / år  Antal brukare: 

Antal vattentäkter, st: 

Vattentäkternas läge: 

Antal brunnar, st: 

Vattentäkter 
 

    Grundvatten              Konstgjort grundvatten               Ytvatten som tas från  
Råvatten:  hav 

 sjö 

    Ingen behandling   Alkalisering      Desinficering    Filtrering      Luftning                                    

                       Annan, vad?_____________________________     

Behandling: 

Enligt 18§ i  hälsoskyddslagen (763/1994) 



Övrigt 

Jag samtycker till att beslut och övriga handlingar förmedlas genom ordinarie post till den ovanstående uppgivna adressen. 

Underskrift: Tid och plats: Namnförtydligande: 

För beslut uppbärs en avgift enligt avgiftstabell 2 i ÅMHM:s taxa, fastslagen av Ålands landskapsregering. Taxan hittar du på ÅMHM:s 
hemsida www.amhm.ax under rubriken Avgifter. Uppgifter fås också från ÅMHM:s kansli, telefon (0)18-528 600 (växel). 

Bilagor 

 Utredning om tillrinningsområdet ( karta) 

 Utredning om råvattnets kvalitet 

 Utredning om behandlingsmetod och de kemikalier som används 

 Utredning om det behandlade vattnets kvalitet   

 Utredning om driftsövervakning 

 Plan för specialsituationer 

 Processchema 
 

Med hushållsvatten avses med undantag av naturligt mineralvatten och vatten som används som läkemedel 
1) allt vatten som är avsett för dryck, för matlagning eller för andra hushållsändamål, oavsett om vattnet tillhandahålls 
genom ett distributionsnät, från tankbil eller tankbåt, i flaskor eller behållare, och 
2) allt vatten som i ett företag inom livsmedelsbranschen används för tillverkning, bearbetning, konservering eller 
saluföring av livsmedel. 
Som hushållsvatten betraktas dock inte vatten som används uteslutande för tvättning, bykning eller städning, för 
sanitetsändamål eller för andra motsvarande ändamål. 

Med vattentäkt avses en konstruktion eller anordning som används för tagande av grund- eller ytvatten att nyttjas som 
hushållsvatten. 

Med anläggning som levererar hushållsvatten avses anläggningar som för användning som hushållsvatten levererar 
vattenledningsvatten eller vatten som säljs i flaskor eller i behållare. 
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