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Fastighet  Verksamhetsutövare 
Fastighetsbeteckning: Distributionsanläggningens namn (samfällighetens/företagets namn) 

Fastighetens/anläggningens adress: 

Postadress: 

Organisationsnummer: Tel: Mobiltelefon: 

Kontaktuppgifter 
Kontaktperson för drift och egentillsyn: Telefon: 

Adress: Mobiltelefon 

Postadress E-post:

Ansökan avser dispens från 

 Att behöva ta prover vid vattenverket (utgående vatten) 

Dispensen kan godkännas om vattenproducenten kan visa att vattenkvaliteten inte försämras mellan vattenverket och 

konsumtionsplats hos vattenanvändaren 

 Minskat antal prover hos vattenanvändare, önskat antal prover per år 

______ st mikrobiologiska och ______ st kemiska 

För att dispens ska kunna beviljas krävs verifierat god och jämn vattenkvalitet de senaste två åren och någon 

kvalitetsförsämring inte är att vänta.  

Skäl för dispens 

ANSÖKAN OM DISPENS 
FRÅN VATTEN-
PROVTAGNING 

https://www.varmdo.se
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Underskrift 
Ort och datum: Ort och datum: 

Namnteckning: Namnteckning: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Personnummer/Organisationsnummer: Personnummer/Organisationsnummer: 

Komplett ansökan skickas till: 
varmdo.kommun@varmdo.se eller, 

Värmdö kommun 

Bygg- och miljöavdelningen 

134 81 Gustavsberg 

Behandling av personuppgifter  
De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs 

för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du 
har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar 
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur 
personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända 

dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se. 
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