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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
www.stockholm.se/miljoforvaltningen 

 
Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas 
inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering 
överensstämmer med 10 § personuppgiftslagen. 
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Miljöförvaltningen Anmälan om ny dagvattenanläggning 

enligt miljöbalken, förordning (1998:899) om  
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § 

Anmälan ska göras senast sex veckor före planerat inrättande av anläggningen 

Administrativa uppgifter 
Anläggningens namn Besöksadress 

            

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

            

Stadsdelsförvaltning Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde 

       Ja  Nej 
 

Verksamhetsutövare Organisationsnummer 

            

Utdelningsadress Postadress 

            

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress) Postadress 

            

Telefon Fax Epost 

                  

Kontaktperson under anläggningstiden Telefon Epost 

                  

Kontaktperson vid drift och underhåll Telefon Epost 

                  

Avrinningsområde och markanvändning 
Beskrivning av var anläggningen är tänkt att lokaliseras och vilka markytor som berörs av byggnationen. Redovisa på karta anläggningens placering. Motivera 
val av plats, vilka alternativ som finns och varför dessa har förkastats. 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 
 

Beskriv recipienten och utsläppspunkter, även eventuella brädd-/nödavlopp. Bifoga karta som visar utsläppspunkter 
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Beskriv de ytor som kommer avvattnas till exempel vägavsnitt, parkeringsplatser, hårdgjorda ytor, naturmark. 

      

Finns uppgifter om förorenad mark inom det område där anläggningen ska byggas? 

      

Teknisk beskrivning 
Beskriv anläggningens funktion och utformning. Upphållstiden för vatten och magasineringsvolymer. Ange största dagvattenflödet samt regnmängd 
anläggningen är konstrueras för. Hur hanteras bräddning? 

      

 Bilaga bifogas om utrymmet är för litet 
 

Beskriv beräknade föroreningshalter (mg/l) och föroreningsmängder (kg/år) in till anläggningen. Om anläggningen avser att omhänderta dagvatten från 
vägavsnitt ange trafikmängden. 
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Egenkontroll 

Egenkontroll ska utföras enligt miljöbalken 26 kap. 19 § och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. Bifoga instruktion som beskriver rutiner för skötsel, kontroll och underhåll av anläggningen. 

Bilagor som ska bifogas anmälan Övriga bilagor som medföljer anmälan 
  

 Karta som visar lokalisering och utsläppspunkter 

 Rutiner för skötsel, kontroll och underhåll av 
anläggningen 

       

       

       

       

Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande 

            

Ansvarig verksamhetsutövares underskrift 

 

Avgift 

Ett särskilt beslut angående tillsynsavgift kommer att sändas till er 
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