
 

Skickas till: 
Tranås kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
573 82 TRANÅS 
eller 
bm@tranas.se 

 

bygg – livsmedel – miljö 

ANMÄLAN 
om dagvattenanläggning 
(13-14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 
 
 

Sökande Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn Namn 

  

Adress Adress 

  

Postnummer och ort Postnummer och ort 

  

Person-/organisationsnummer Person-/organisationsnummer 

  

Telefon dagtid Telefon dagtid 

  

E-post E-post 

  

 
Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

  

 
Kontaktperson under anläggningstiden Kontaktperson drift och underhåll 

Namn Namn 

  

Adress Adress 

  

Postnummer och ort Postnummer och ort 

  

Telefon dagtid Telefon dagtid 

  

E-post E-post 

  

 
Avrinningsområde och markanvändning 

Total yta på hela området, m2 Recipient för dagvatten från området 

  

 
  

mailto:bm@tranas.se


 
Ytor och markanvändning inom området 

Takyta, m2 Takvatten leds till 

  

Asfalterade parkeringsplatser, antal yta, m2 Ej asfalterade parkeringsplatser, antal yta, m2 

    

Naturmark, gräs eller liknande, m2 Grus, hålsten eller liknande, m2 

  

Asfalterade ytor, vägar eller liknande, m2  

 

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde Anläggningen ligger inom område med detaljplan 

 Nej  Ja  Nej  Ja 

 
Uppgifter om förorenad mark 

 Ingen misstanke om föroreningar 

 Föroreningar finns 

 Föroreningar kan finnas 

 Marken är sanerad 

 
Teknisk beskrivning 

Typ av reningsanordning 

 Infiltration/perkolation  Oljeavskiljare  Damm 

 Annan dagvattenanläggning:  
  

Finns det möjlighet att stoppa utflödet från anläggningen vid ett eventuellt haveri? 

 Ja  Nej 

Maximalt inflöde som anläggningen är dimensionerad för, m3/s 

 

Nederbördsscenario som anläggningen är dimensionerad för (tvåårsregn, tioårsregn, tjugoårsregn...) 

 

 
 
Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter – se nästa sida) 

Ort och datum 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

  

 

  



Information 

Egenkontroll 

Den som sköter anläggningen ska bedriva egenkontroll enligt 26 kapitlet 19 § miljöbalken och 
förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Bifoga bilaga 4. 

 

Bilagor 

1. Situationsplan där hela anläggningen är inritad, 
2. Karta över dagvattennät och utlopp till recipient, 
3. Teknisk beskrivning över anläggningens utförande och funktion,  
4. Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen, 
5. Planerade saneringsåtgärder vid förorenad mark (om aktuellt). 

 

Avgift 

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF 
§ 299, 2016-12-05 och KF § 10, 2022-01-17): 

 Ny dagvattenanläggning: 3 162 kronor, 

 Väsentlig ändring av befintlig dagvattenanläggning: 3 162 kronor. 

 

Hantering av personuppgifter 

Vi kommer att registrera de personuppgifter som du lämnar på denna blankett och använda uppgifterna 
för vår hantering av ärendet. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut 
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om 
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som innehåller 
dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, borr-/gräventreprenörer 
och liknande.  

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter 
som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:  
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se. 
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