Anmälan om dagvattenanläggning
Anmälan enligt 9 kap. 6 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet.
Anmälan ska lämnas till miljönämnden senast 6 veckor innan beräknad byggstart eller ändring i anläggningen.
Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Allmänna uppgifter
Sökande

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Posnummer och ort

Faktureringsadress (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)

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson vid drift och underhåll

Telefon (dagtid)

Adress

Postnummer och ort

E-post

E-post

Avrinningsområde och markanvändning
Totalyta hela området m2

Ange recipient

Fördelning av ytor inom området
Takyta m2

Takvatten avleds till (ange vart)

Asfalterade parkeringsplatser, antal

Yta m2

Naturmark, gräs el. liknande m2

Grus, hålsten el. liknande m2

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde:

Nej

Ja

Icke asfalterade parkeringsplatser, antal
Asfalterade ytor, vägar el. liknande m2

Anläggningen ligger i område med detaljplan:

Nej

Postadress: Miljönämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32
Tel: 054-540 46 60 Fax:054-18 34 15 Epost: miljoforvaltningen@karlstad.se

Ja

Yta m2

sid 2 (2)

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:
Vid eventuellt haveri, finns det möjlighet att stoppa flödet ut från anläggningen?
Ja
Nej
3

Maximalt inflöde anläggningen är dimensionerad för, m /s
Största regnmängd anläggningen är dimensionerad för (tvåårsregn, tioårsregn, tjugoårsregn eller annat)

Egenkontroll
Egenkontroll ska utföras enligt miljöbalken 26:19 § och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Bifoga bilaga 4.

Bilagor
- Bilagor som ska bifogas anmälan

1.
2.
3.
4.

Situationsplan med anläggningen markerad
Karta över dagvattennät och utlopp till recipient
Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion
Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen

- Övriga bilagor

Planerade saneringsåtgärder vid förorenad mark

--------------------------------------------------------------------------

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för miljönämndens i Karlstads kommun administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ärendet samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa
ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen.
Registrerad har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandlats eller ej. Efter begäran skall felaktiga eller ofullständiga
uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Information om behandling lämnas av miljönämnden, tfn 054-29 50 00. Ansökan sänds till Miljönämnden, 651 84
Karlstad.
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