Anmälan om dagvattenanläggning
Enligt 9 kap 2 § och 7§§ (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Anmälan om ny eller ändring av befintlig dagvattenanläggning.
Lämna din anmälan till avdelningen för miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan anläggningen påbörjas eller ändras.
Avdelningen kan komma att begära in kompletterande uppgifter.
Med väsentlig ändring menas att avloppsvattnet som leds in i anläggningen skiljer sig från tidigare vattenmängd och/eller
sammansättning.

Avgift
Miljökontoret tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt.
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Anmälan avser
Ny anläggning

Ändring av befintlig anläggning

Datum för planerad byggstart

Datum för driftstart

Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning för anläggningen

Anläggningens adress

Vattenskyddsområde
Naturskyddsområde
Annat skyddsområde

Strandskyddsområde
Naturreservat

Om naturskyddsområde eller annat skyddsområde beskriv här

Sida 1 av 4

Anmälare/verksamhetsutövare under anläggningstiden
Namn

Organisations/personnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Faktureringsadress

Postnummer

Ort

Referens/attention om det krävs vid fakturering

Verksamhetsutövare under driftstiden
Namn

Organisations/personnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Faktureringsadress

Postnummer

Ort

Referens/attention om det krävs vid fakturering

Fastighetsägare
Företagsnamn eller personnamn

Postnummer

Organisation- eller personnummer

Postort

Telefon (även riktnummer)

E-post

Utdelningsadress

Uppgifterna nedan under respektive rubrik; Teknisk beskrivning, Kartor, Ritning av dagvattenanläggning,
Markföroreningar samt Egenkontroll ska redovisas som bilagor.
Om uppgifterna redovisas som en sammanställning, ange vilka sidor respektive uppgift redovisas på.
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Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion
Ange vilket flöde som uppkommer från det avvattnade
området.

Redovisning av vilka markytor samt areor som avvattnas
inom avrinningsområdet, exempelvis vägar, asfalterad
parkeringsplats, grus, naturmark.
Ange syfte, funktion och utformning samt beräkning av
Redogör för möjlighet att nå anläggningen för underhåll.
dimensionering av anläggningen.
Redogör för möjligheter att stoppa/förhindra utsläpp och
skador vid olycka/haveri/översvämning/höjd havsyta. Redogör
för avstängningsmöjlighet.
Bräddning; redovisa när det förväntas ske, hur detta vatten
Redovisa ingående och utgående föroreningshalter i
hanteras.
mikrogram/liter och föroreningsmängder i kg/år från
avrinningsområdet, till anläggningen respektive ut från
anläggningen.
Beskriv möjlighet till provtagning av ingående respektive
utgående vatten och om anläggningen är förberedd för
provtagning. Beskriv provtagningspunkter och lämplig
provtagningsmetodik.

Kartor
Situationsplan som visar anläggningens placering.
Anläggningens recipient samt utsläppspunkter till
recipienten från anläggningen.

Redovisa ledningsdragningar, dagvattennät och
bräddningspunkter.
Karta över upptagningsområde för dagvattenanläggningen.

Ritning av dagvattenanläggningen inkl. tvärsektioner av dagvattenanläggningen
Ritning över anläggning med de olika delarna tydligt
markerade i plan och profil. På ritningen redovisas
påkopplingspunkter, utsläppspunkter och bräddningspunkter.
Om det finns, redovisa även provtagningspunkter och larm.
Gärna med koordinater.

Markföroreningar
Redovisa bedömning av eventuella markföroreningar

Egenkontroll
Redogör för egenkontroll och rutiner vid drift, underhåll och
skötsel av anläggningen, (vad ska göras och med vilket
intervall). Beskriv även hur åtgärderna ska dokumenteras.
(enligt 26 kap 19 § miljöbalken).
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Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Ifylld blankett skickas till miljökontoret i din kommun.
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