
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Anmälan om dagvattenanläggning 

Enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

* = obligatorisk uppgift  

Anmälan gäller* 

 Ny anläggning. 

 Ändring av befintlig anläggning. 

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av 

befintlig verksamhet. 

Anläggning 

Fastighetsbeteckning* 
 
 

Besöksadress* Postnummer och postort* 
 
 

Datum för när anläggningen planeras att byggas/ändras* 
 
 

Avvattning 

Typ av markytor som avvattnas (t.ex. vägavsnitt, parkeringsplats, markområde) * 
 
 
 
 

Anläggningar och verksamheter som finns i området där dagvattnets kvalitet är av betydelse * 
 
 
 
 
 

Yta som avvattnad, m2* 
 
 

Eventuella föroreningar, typ, mängd samt hur de tas om hand * 
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Dagvattenflöde 

Flöden som uppkommer inom det avvattnade 
området (m3/år) * 
 
 

Flöden som leds in till anläggningen (m3/år) * 

Närliggande berörda markytor 

Typ av markytor som berörs av anläggningen (t.ex. vägavsnitt, parkeringsplats, markområde) * 
 
 
 
 

Recipient 

Typ av mottagare för dagvattnet (t.ex. sjö, dike, mark) * 
 
 

Föroreningshalter och föroreningsmängder som leds in till anläggningen 

Föroreningshalter (μg/l) * Föroreningsmängder (kg/år) * 
 
 

 

Föroreningshalter och föroreningsmängder som leds ut från anläggningen 

Föroreningshalter (μg/l) * 
 
 

Föroreningsmängder (kg/år) * 
 
 

Anläggningens reningseffekt (%) * 
 
 

Teknisk beskrivning 

Beskriv anläggningens funktion och utformning (t.ex. bottentätning av damm, om den kan 
stängas och hur tömning av slam sker) * 
 
 
 
 

Beskriv hur provtagning kommer att göras när anläggningen tagits drift. Beskriv 
provtagningspunkterna. Kommer förberedelse för flödesproportionell provtagning 
genomföras?* 
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Uppehållstid för vattnet i anläggningen* Magasineringsvolymer*
  

 
 

Beskriv vilket dagvattenflöde som anläggningen maximalt kan omhänderta med bibehållen 
reningseffekt och utan bräddning* 
 
 
 
 

Ange vilken typ av regn anläggningen är dimensionerad för (t.ex. 50-års regn) * 
 
 

Om bräddning inträffar, beskriv hur bräddningen fungerar hur detta vatten hanteras samt vart 
det leds* 
 
 
 

 

Egenkontroll 

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

Övriga upplysningar 
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Anmälare 

Företagets/bolagets namn*
 

Organisationsnummer* 
 
 

Företagets/bolagets postadress * Postnummer och postort* 
 
 

Faktureringsadress om annan än ovan, ange ev fakturareferens 
 
 

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson 
 
 

E-post till kontaktperson 
 
 

Fastighetsägare (om annan än anmälaren) 

Namn* Person-/organisationsnummer* 
 
 

Telefon 
 
 

E-postadress 

Verksamhets-/driftansvarig 

Namn* Person-/organisationsnummer* 
 
 

Telefon 
 
 

E-postadress 

Följande bilagor ska bifogas: 
Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän anmälan är komplett. 

 Situationsplan där följande är tydligt markerade:  

• anläggningens placering,  

• utsläppspunkter till recipienten  

• det avvattnade området.   

 Ritning över anläggningen där anläggningens olika delar är tydligt markerade: 

• provtagningspunkter 

• larm 

• utsläppspunkter  

• bräddningspunkter 
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Underskrift 

Underskrift* 
 
 

Datum* 
 

Namnförtydligande* 
 
 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett 

beslut. 

 

Skickas till: 

Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten 
Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 
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