Anmälan om dagvattenanläggning
Enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

Anmälan ska vara Bygg och miljö tillhanda senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas.
Ifylld blankett skickas till:
Bygg- och miljöenheten
Lessebo kommun
365 80 Lessebo
myndighet@lessebo.se

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Kontaktuppgifter
Sökande, namn/företagsnamn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Kontaktperson under anläggningstiden
Telefon

E-post

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson vid drift, underhåll och tillsyn
Telefon
E-post
Adress

Postnummer och ort

Anläggningen
Anmälan avser
Ny anläggning
Ändring av befintlig anläggning
Anläggningens fastighetsbeteckning
Anläggningens adress

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Postnummer och ort

Ligger anläggningen inom ett
Om ja, vilket?
vattenskyddsområde?
Ja
Nej
Till vilken recipient leds vattnet efter anläggningen?

Uppgifter om förorenad mark på platsen
Ingen misstanke om föroreningar
Föroreningar finns
Föroreningar kan finnas
Marken är sanerad

Sanering av marken planeras ske.
Beskriv hur saneringen ska ske i bilaga

Föroreningar
Beskriv vilka ytor som avvattnas (till exempel vägavsnitt, parkeringsplats, markområde) samt
anläggningar/verksamheter som finns i området och som är av betydelse för vattnets kvalitet.

Beskriv vilka föroreningar som kan förväntas, samt hur anläggningen kommer att rena dessa.

Antal asfalterade parkeringsplatser

Flöden
Ange hur stora ytor som avvattnas i m2 och beskriv hur anläggningen är dimensionerad för detta
flöde.

Maximalt flöde som anläggningen är dimensionerad för, m3/s
Största regnmängd som anläggningen är dimensionerad för (t.ex. 1, 2 eller 10-årsregn)

Teknisk beskrivning
Typ av anläggning (t.ex. våt damm, torr damm eller svackdike)
Beskriv anläggningens syfte (t.ex. att rena eller fördröja).
Sker infiltration från anläggningen eller leds vattnet bort via dike/ledning?
Finns bypass för större flöde än det dimensionerande?
Ja
Nej
Finns det en möjlighet att stänga utgående flöde vid t.ex. större utsläpp?
Ja
Nej
Bifoga en teknisk beskrivning (Bilaga 1) som beskriver anläggningens funktion och utformning
(t.ex. infiltration, uppsamlingsmagasin, diken, oljeavskiljare eller dammar).
Bifoga en karta/situationsplan (Bilaga 2) där följande framgår: Anläggningens placering, in- och
utlopp, bräddningspunkter, provtagningspunkter och markering av det område som ska avvattnas.

Egenkontroll (enligt miljöbalken 26 kap 19 § och förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll)

Beskriv rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen. Bifoga egenkontrollen i Bilaga 3.

Bilagor
1. Teknisk beskrivning av anläggningens funktion och utformning.
2. Karta/situationsplan där följande framgår: Anläggningens placering, in- och utlopp,
bräddningspunkter, provtagningspunkter samt markering av det område som ska avvattnas.
3. Egenkontroll: rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen.
Underskrift
Ort och datum
Namnförtydligande

Sökandes underskrift

Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas?
Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt miljöbalken, vilket bland annat innebär
anmälningsplikt vid nyanläggning eller ändring av en dagvattenanläggning. Detta kan till exempel
vara anläggningar för omhändertagande av dagvatten, avskiljning av föroreningar eller utjämning av
flöde. Dessutom ska anläggningar för omhändertagande av det dagvatten som enligt Lessebo
kommuns dagvattenhandbok kräver rening anmälas. För mer info kontakta bygg- och miljöenheten.
Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits
emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer
information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

