
 
Anmälan av dagvattenanläggning 
Enligt 9 kap 2 och 7 § miljöbalken 
samt 13 och 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

 
 

Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden. 

Verksamhetsutövare under anläggningstiden 
Namn Personnummer/organisationsnummer* 

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Faktureringsadress – om annan än ovanstående  Ev. referensnummer för fakturering 

Kontaktperson Telefon E-post 

 
  Verksamhetsutövare under drifttiden 

Namn Personnummer/organisationsnummer* 

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Faktureringsadress – om annan än ovanstående  Ev. referensnummer för fakturering 

Kontaktperson Telefon E-post 

Anmälan avser 
  
          Ny verksamhet.         Planerad start:____________ 

         
         Ändring av befintlig verksamhet.      Planerad start:____________ 

 

Uppgifter om anläggningen 
Fastighetsbeteckning 
 
 

Fastighetsägare 

Typ av anläggning 
 

Våtmark Sedimenteringsanläggning/damm Infiltrationssystem Biofilter Svackdiken 
 
 
Annan typ av anläggning, beskriv: 

Syfte med anläggningen 
 
           Rening                 Fördröjning                    Rening och fördröjning 
  
Beräknade föroreningshalter (mg/l) och föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet som leds ut från anläggningen 
 
 
Beräknade föroreningshalter (mg/l) och föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet som leds in i anläggningen 
 
 
Ange vilket flöde (årsregn) beräkningen utgår från Beräknad reningseffekt (procent) 

 
 

Beskriv anläggningens funktion och utformning ytterligare (t.ex. magasineringsvolymer, på vilket sätt ev. föroreningar renas) 
 
 
 
Anläggningen ligger/ska ligga 
 
       inom detaljplanelagt område                 utanför planlagt område 
 



 

Uppgifter om avvattningsområdet 
Hur stor yta avvattnas totalt?  
 
 
Beskriv vilka typer av ytor som avvattnas (t.ex. vägsträcka, asfalterad p-plats, annan asfalterad yta, grusyta, naturmark, tak) och ange 
respektive ytas area  
 
 
Beskriv ev. anläggningar inom området (t.ex. industrier, hus med koppartak) som kan ha betydelse för dagvattnets kvalitet  
 
 
 
Finns misstanke om förorenad mark 
inom området? 
 
        Ja                 Nej 

Motivera varför/varför inte 

 

Uppgifter om recipienten 
Förklara varför recipienten (sjö/havsområde, dike, mark etc.) är en lämplig mottagare av dagvattnet 
 
 
 
 

 

Övriga uppgifter 

 
 
 

 

Bilagor till anmälan (måste finnas med för att anmälan ska behandlas) 

       Skalenlig karta/kartor där följande framgår: • markering av anläggningens placering • markering av det avvattnade området  
• markering av utsläppspunkter och ev. bräddningspunkter 

          Ritning över anläggningens samtliga delar  

          Beskrivning av dimensionering av anläggningen 

          Program för egenkontroll vid drift och skötsel av anläggningen (enligt 26 kap 19 § miljöbalken) 

 

Kommunicering 
 
 
 
             
            Ja                        Nej                                                                                                   Ja  Nej 
 

De personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att sparas och behandlas i enlighet 
med Bygg- och miljöavdelningens principer för dataskydd. Mer info: https://www.alvkarleby.se/personuppgifter-byggochmiljo 

 

Underskrift 

Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Titel Telefon (även riktnr) 

 

 

Godkänner du/ni kommunikation och delgivning av 
beslut via e-post?* 

Godkänner du/ni kommunikation via sms? 

              

http://www.alvkarleby.se/personuppgifter-byggochmiljo
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