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Blanketten ska användas för att uppfylla anmälningsplikten som leverantör av samhällsviktiga tjänster 

inom leverans och distribution av dricksvatten enligt Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) som tar fram föreskrifter som anger vilka som är anmälningspliktiga.  

1. Anmälan avser:

Anmälan av verksamhet för Leverans och distribution av dricksvatten  

Ändring av information om verksamhet för Leverans och distribution av dricksvatten 

Avanmälan av verksamhet för Leverans och distribution av dricksvatten, OBS, bifoga 
motivering separat.

2. Verksamhetsland:

Tillhandahåller den anmälningspliktiga verksamheten tjänsten i mer än ett EU-land?

Ja – Den samhällsviktiga tjänsten tillhandahålls i två eller flera medlemsstater 

Medlemsstater: __________________________________________ 

__________________________________________ 

Nej - verksamheten tillhandahåller endast vatten eller vattendistribution i Sverige 

3. Uppgifter om verksamheten

Namn hos Bolagsverket Organisationsnummer 

Postadress Postnummer och postort 

Verksamhetens namn Verksamhetens telefonnummer (vxl) 

Antal personer som dricksvatten produceras till Produktion till akutsjukhus (J/N) 

4. Verksamhetens kontaktuppgifter

Fyll i de uppgifter som Livsmedelsverket ska använda sig av inför en tillsyn och för att förmedla

annan information som till exempel informationsutskick. Detta kan också vara en

funktionsbrevlåda.

Ev. Namn Telefonnummer 

E-postadress
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Behandling av personuppgifter 

Livsmedelsverket överför namn, e-postadress och mobiltelefonnummer till MSB. 

Livsmedelsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker hos 

myndigheten och MSB är personuppgiftsansvarig för efterföljande behandling som sker hos dem. Som 

registrerad har du bland annat rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig 

som behandlas eller begära rättelse, göra en invändning eller kräva begränsning av dina 

personuppgifter. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Läs mer om Livsmedelverkets behandling av personuppgifter: 

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter-pa-

livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter-pa-livsmedelsverket
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter-pa-livsmedelsverket
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 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 2

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 0

		Godkänt: 28

		Underkänt: 2
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