Anmälan om
dagvattenanläggning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Enligt 9 kap. 6§, (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.
För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Ansökan ska vara Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senas 6 veckor före beräknad byggstart eller innan
genomförande av ändring i anläggningen.

Sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress

Faktureringsadress

Postnummer och ort

Referensnummer

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson (under anläggningstiden)

Telefonnummer (till kontaktperson)

Kontaktperson (vid drift och underhåll)

Telefonnummer (till kontaktperson)

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetsadressadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

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

Icke asfalterade parkeringsplatser,
antal

Naturmark, gräs el. liknande m²

Grus, hålsten el. liknande m²

Yta m²

Asfalterade ytor, vägar el. liknande m²

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde:

Anläggningen ligger i område med detaljplan:

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej

Uppgifter om förorenad mark

☐ Ingen misstanke om föroreningar
☐ Föroreningar finns
☐ Föroreningar kan finnas
☐ Marken är sanerad
_____________________________________________________________________________________________________
Postadress
Storumans kommun
MSBN
923 81 Storuman

Besöksadress
Storumans kommun
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Telefonnummer, kundtjänst
0951-140 00

E-post:
mbn@storuman.se
Hemsida:
www.storuman.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Teknisk beskrivning
Typ av reningsanordning

☐

☐
☐ Annan dagvattenanläggning, ange vad:
Infiltration/perkolation
Oljeavskiljare
Vid eventuellt haveri, finns det möjlighet att stoppa flödet ut från anläggningen
☐ Ja

☐ Nej

Maximalt inflöde anläggningen är dimensionerad för, m³/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
☐ _______________________________________
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Registrering av personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift då tjänsten är avgiftsbelagd.
Avgift betalas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress
Storumans kommun
MSBN
923 81 Storuman

Besöksadress
Storumans kommun
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Telefonnummer, kundtjänst
0951-140 00

E-post:
mbn@storuman.se
Hemsida:
www.storuman.se

