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Enligt 9 kap. 6 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet. 
 
Anmälan ska vara Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 6 veckor före 
beräknad byggstart eller innan genomförande av ändring anläggningen. 
 

Allmänna uppgifter 

SÖKANDE 

 

ORGANISATIONSNUMMER/PERSONNUMMER 

 

ADRESS 

 

POSTNUMMER OCH ORT 

 

FAKTURERINGSADDRESS (OM ANNAN ÄN OVAN) POSTADRESS OCH ORT 

TELEFON (DAGTID) E-POST 

FASTIGHETSBETECKNING FASTIGHETENS ADRESS 

 
 
FASTIGHETSÄGARE (OM ANNAN ÄN SÖKANDE) 

 

FASTIGHETSÄGARENS TELEFONNUMMER (DAGTID) 

 

E-POST 

 
 
KONTAKTPERSON UNDER ANLÄGGNINGSTIDEN 

 

TELEFON (DAGTID) E-POST 

ADRESS 

 

POSTNUMMER OCH ORT 

 
Avrinningsområde och markanvändning 
TOTALYTA HELA OMRÅDET M2  ANGE RECEPIENT 

 
Fördelning av ytor inom området 
TAKYTA M2  

 

TAKVATTEN AVLEDS TILL (ANGE VART) 

ASFALTERADE PARKERINGSPLATSER, ANTAL          YTA M2  

 

ICKE ASFALTERADE PARKERINGSPLATSER, ANTAL         YTA M2 

FAKTURERINGSADDRESS (OM 

ANNAN ÄN OVAN) 

POSTADRESS OCH ORT 
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NATURMARK, GRÄS EL. 

LIKNANDE KVM 

GRUS MM. KVM ASFALTERADE YTOR, VÄGAR EL. LIKNANDE KVM 

FASTIGHETEN LIGGER INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 JA 

 NEJ 

ANLÄGGNINGEN LIGGER I OMRÅDE MED DETALJPLAN 

 JA    

 NEJ 

 
 
Uppgifter om förorenad mark 
 INGEN MISSTANKE OM FÖRORENINGAR 

 FÖRORENINGAR FINNS 

 FÖRORENINGAR KAN FINNAS   

 MARKEN ÄR SANERAD 

 
 
Teknisk beskrivning 
TYP AV RENINGSANORDNING: 

 INFILTRATION/PERKOLATION 

 

 OLJEAVSKILJARE 

 

 ANNAN DAGVATTENANLÄGGNING, ANGE VAD: 

MAXIMALT INFLÖDE ANLÄGGNINGEN ÄR DIMENSIONERAD FÖR M3/S 

 

STÖRSTA REGNMÄNGD ANLÄGGNINGEN ÄR DIMENSIONERAD FÖR (TVÅÅRS-, TIOÅRS-, TJUGOÅRSREGN ELLER ANNAT) 

 
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
   

ORT, DATUM  UNDERSKRIFT  

  NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 
 

Information om Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter 

kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna 

behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör 
personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka 

personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om 

personuppgifter som vi behandlar om dig. 

 
Bilagor 

1. Situationsplan med anläggningen markerad 

2. Karta över dagvattennät och utlopp till recipient 

3. Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion 

4. Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen 
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Anvisning för anmälan om dagvatten 
 
Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket bland 
annat innebär anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning, enligt 13 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 

Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas? 

Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss 
eller vissa fastigheters räkning, ska anmälas till tillsynsmyndighetenenligt 9 kap. 2 § 

miljöbalken. 
 
Anläggningar för fördröjning, avskiljning av föroreningar, utjämning av flöde är 
anmälningspliktiga, exempel på sådana är bland annat, sedimentationsbassänger, 
torrdammar, fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. 

 

Anläggande av en damm eller våtmark kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt 
11 kap 9 § eller 19 § förordningen om vattenverksamhet (1998:1388). Samråd krävs enligt 
12 kap 6 § om åtgärden väsentligt ändrar naturmiljön. 
 

Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

Allmänna uppgifter 

• Fastighetsuppgifter, sökanden, fastighetsägare. 
 
• Ansvarig under anläggningsskedet, kontaktperson. 
 
• Ansvarig under drift- och underhållsskedet, kontaktperson. 
 

Avrinningsområde och markanvändning 

• Ange totala ytan som ska avvattnas samt bifoga karta där det framgår hur vattnet avleds till 
recipienten.  
 
• Beskrivning av markanvändning i aktuellt område. Uppskatta tillgänglig areal för infiltration 
samt ange den areal som inte ska ledas till anläggningen, till exempel rent vatten från tak.  

 
• Är anläggningen belägen inom detaljplan och/eller vattenskyddsområde? 
 
• Uppgifter om förekomst av eventuella markföroreningar inom avrinningsområdet. 
 
Teknisk beskrivning av anläggningen 

• Ange typ av anläggning. Denna bör beskrivas närmare i bilaga där bland annat 
beskrivning av anläggningens funktion samt utsläppspunkter (även ev. 
brädd/nödavlopp) bör redovisas. För slam- och oljeavskiljare anges typ och dimension. 

 
• Finns möjlighet att stänga anläggningen från utflöde vid eventuell olycka eller haveri? 
 
• Efter vilka nederbördsflöden har anläggningen dimensionerats, till exempel 2- 10- eller 20 
årsregn? 
 
Egenkontroll 

• Till anmälan ska bifogas en beskrivning över den egenkontroll som ska utföras. I 
denna ska rutiner för drift, skötsel, underhåll samt eventuell provtagning framgå. 


