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ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING
Enligt 9 kap 2 och 7 § miljöbalken
samt 13 och 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas. Miljöenheten kan komma att begära in kompletterande uppgifter.

Verksamhetsutövare under anläggningstiden
Namn

Personnummer/organisationsnummer*

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Faktureringsadress – om annan än ovanstående (utdelningsadress, postnummer och postort)
Kontaktperson

Ev. referensnummer för fakturering

Telefon

E-post

Verksamhetsutövare under drifttiden
Namn

Personnummer/organisationsnummer*

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Faktureringsadress – om annan än ovanstående (utdelningsadress, postnummer och postort)
Kontaktperson

Ev. referensnummer för fakturering

Telefon

E-post

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring av befintlig
verksamhet

		 startdatum
Planerat

Planerat startdatum för ändringen

Uppgifter om anläggningen
Fastighetsbeteckning/beteckningar

Fastighetsägare

Typ av anläggning
Våtmark

Sedimenteringsanläggning/damm

Infiltrationssystem		

Biofilter		

Svackdiken

Annan typ av anläggning, beskriv:

Syfte med anläggningen
Rening

Fördröjning

Rening och fördröjning

Beräknade föroreningshalter (mg/l) och föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet som leds in i anläggningen
Beräknade föroreningshalter (mg/l) och föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet som leds ut från anläggningen
Ange vilket flöde (årsregn) beräkningen utgår från

Beräknad reningseffekt (procent)

Beskriv anläggningens funktion och utformning ytterligare (t.ex. magasineringsvolymer, på vilket sätt ev. föroreningar renas)

Anläggningen ligger/ska ligga
inom detaljplanelagt område

utanför planlagt område

		

POSTADRESS			

BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST		

Miljöenheten		
Nacka kommun		
131 81 Nacka

Stadshuset		
Granitvägen 15

08-718 80 00

miljoenheten@nacka.se www.nacka.se		

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0167
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Uppgifter om avvattningsområdet
Hur stor yta avvattnas totalt?
Beskriv vilka typer av ytor som avvattnas (t.ex. vägsträcka, asfalterad p-plats, annan asfalterad yta, grusyta, naturmark, tak) och ange respektive ytas area

Beskriv ev. anläggningar inom området (t.ex. industrier, hus med koppartak) som kan ha betydelse för dagvattnets kvalitet

Finns misstanke om förorenad mark inom området?
JA

		

Motivera varför/varför inte

NEJ			

Uppgifter om recipienten
Förklara varför recipienten (sjö/havsområde, dike, mark etc.) är en lämplig mottagare av dagvattnet

Övriga uppgifter

Bilagor till anmälan (måste finnas med för att anmälan ska behandlas)
Skalenlig karta/kartor där följande framgår:
• markering av anläggningens placering
• markering av det avvattnade området
• markering av utsläppspunkter och ev. bräddningspunkter
Ritning över anlägningens samtliga delar
Beskrivning av dimensionering av anläggningen
Program för egenkontroll vid drift och skötsel av anläggningen (enligt 26 kap 19 § miljöbalken)

			

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgifter
För att kunna handlägga anmälningar av dagvattenanläggningar och sköta vår roll som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken
behöver Nacka kommun samla in och hantera vissa personuppgifter. De lagras i vårt system för ärendehantering.
Nacka kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om GDPR, kommunens behandling av personuppgifter och dina rättigheter här:
www.nacka.se/personuppgifter
Avgift
Nacka kommun tar ut timavgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken. Avgiften bygger på en taxa som fastställts
av kommunfullmäktige. För mer information — kontakta miljöenheten via tfn 08-718 80 00 eller miljoenheten@nacka.se
Taxan finns på www.nacka.se
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