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Frågeformulär om enskild dricksvattenbrunn 
Skicka in ifyllt formulär senast 15 oktober 2019. Använd det bifogade svarskuvertet! 
 
 

Namn-, adress- och fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning: Finns permanentboende på fastigheten:  

  Ja        Nej  
 
Lagfaren ägare, namn: Telefon dagtid: 

  
Adress: Postnummer: Ort: 

  , 
E-postadress: 

 
 

Vattenförsörjning  
Ange om det finns fler alternativ. Har du en borrad brunn hittar du uppgifter om brunnen på 
borrbeviset från brunnsborraren. Om du inte kan svara på någon fråga i fältet nedan hoppar du bara 
över den. 

 Ingen brunn     Grävd brunn, dimension:……..……     Borrad brunn, dimension:……..……    
 Rörspets 

 
 Annan:…………………………………………….…….…….…………………………… 

 
Brunnen grävd/borrad år:………   Brunnsdjup:………m.    
Vattennivån (från marknivån):…………m.  Stålrör i jordlager:…….….m. 

 

Vattenkvalitet och vattentillgång  
Har vattenanalys utförts på vattnet?  
  Nej   Ja, ange provtagningsår ………….. 
 
Ange analysresultatet:  
  Tjänligt  Tjänligt med anmärkning  Otjänligt 
 

Hur bedömer du vattentillgången?  

 God, brunnen har aldrig sinat (vattnet har aldrig tagit slut).    

 Brunnen har sinat (vattnet har tagit helt slut).  
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Skiss över fastigheten  
Om du har en enskild 
dricksvattenbrunn vill vi att 
du till höger gör en enkel 
skiss över fastigheten.  

Skissen ska visa: 

• Husets placering 
• Brunnens placering 
• Tillfartsvägen till 

fastigheten 

Enkel skiss över fastigheten 
 
 
 
 

 
 

Övriga uppgifter 
Här kan du till exempel ange om du delar brunnen med annan fastighet, om du har gjort några 
åtgärder i brunnen på senare tid eller dylikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namnunderskrift 

....................................................................... 

Datum och namnunderskrift                                  

....................................................................... 

Namnförtydligande  

 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
När du skickar post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar dina 
personuppgifter. Läs mer om vad det innebär på norrtalje.se/personuppgifter 
 

SENAST 
15 OKT 

2019 
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