Datum:

Anmälan om dagvattenanläggning

Anmälan enligt 9 kap. 6 § (1998:808) miljöbalken samt 13 & 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

Sökande
Sökande:

Personnummer:

E-postadress:

Telefonnummer:

Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress:

Postnummer:

Ort:

Fakturareferens:

Fastighetsägare & Fastighet
Fastighetsägare: (Om annan än sökande)
Telefon:

E-postadress:

Fastighetsadress:

Postnummer:

Ort:

Fastighetsbeteckning:

Kontaktperson under anläggningstiden
Namn: (Om annan än sökande)
Telefonnummer:

E-postadress:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Kontaktperson vid drift & underhåll
Namn: (Om annan än sökande)
Telefonnummer:

E-postadress:

Adress:

Postnummer:

Anläggning

Totalyta av avrinningsområde & markanvändning:

Ort:

Ange recipient:
m2

Takyta:

Takvatten avleds till:
m2

Asfalterade parkeringsplatser:

Asfalterade parkeringsplatser:

Icke asfalterade parkeringsplatser:
Icke asfalterade parkeringsplatser:
m2
St
m2
Naturmark, gräs el & liknande:
Grus, hålsten el & liknande:
asfalterade ytor, vägar el & liknande:
m2
m2
m2
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde:
Anläggningen ligger i område med detaljplan:
Ja
Nej
Ja
Nej
St

Uppgifter om förorenad mark:
Ingen misstanke om föroreningar

Föroreningar kan finns

Föroreningar finns
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Teknisk beskrivning
Typ av reningsanordning
Infiltration/perkolation

Oljeavskiljare

Annan

Annan reningsanordning:

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.

Bilagor:

Följande bilagor skall biffogas:
Situationsplan med anläggningen markerad
Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion
Övriga bilagor:
Planerade saneringsåtgärder vid förorenad mark

Karta över dagvattennät och utlopp till recipient
Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen
Övrig:

Personuppgiftshantering

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagar. Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. För mer information &
kontaktuppgifter gå till Trollhattan.se/dataskydd.

Anmälan & Avgift

- Lämna din anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan du beräknar att börja bygga eller ändra i anläggningen.
- Avgiften för att handlägga anmälan baseras på en timavgift som är 1037 kronor. Vi skickar en separat faktura.

Förenklad delgivning

I detta ärende kan miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att
delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Första
arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni
får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har
att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid
adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten
varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, kontakta
oss.

Underskrift
Ort & Datum:

Namnförtydligande:

Namnteckning:
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