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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se. 
Vad gäller anmälan? 

Ny dagvattenanläggning

Ändring av befintlig anläggning 

Sökanden/verksamhetsutövare 
Verksamhetens namn/Bolagsnamn 

Firmatecknare Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Ansvarig eller kontaktperson E-post

Telefon Mobil 

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Fakturamottagare (personnamn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer) 

Uppgifter om dagvattenanläggningen 
Gatuadress för anläggningen 

Fastighetsbeteckning för anläggningen Fastighetsägare 

Besöksadress (namn, gatuadress, postnummer och ort) 

Driftsansvarig 

Telefon Mobil 

E-post

Planerad start 
Verksamheten beräknas starta från och med: 

Bedrivs verksamheten tidsbegränsat ska du ange slutdatum: 

Avrinningsområde och markanvändning 
Totalyta hela området, m2 Ange recipient 

Fördelning av ytor inom området 
Takyta, m2 Takvatten avleds till (ange vart) 

Antal asfalterade parkeringsplatser: Yta, m2  Antal icke asfalterade parkeringsplatser: Yta, m2 

Naturmark, gräs eller liknande, m2 Grus, hålsten eller liknande, m2 Asfalterade ytor, vägar eller liknande, m2 

Anläggningen ligger inom vattenskyddsområde Anläggningen ligger i område med detaljplan 
 Ja  Nej  Ja  Nej 



Anmälan om dagvatten- 
anläggning 

2 (3) 

Version 3, 2022-03-29 

Uppgifter om förorenad mark 

 Ingen misstanke om föroreningar  Föroreningar finns 

 Föroreningar kan finnas  Marken är sanerad 

Teknisk beskrivning 
Typ av reningsanordning 

 Infiltration  Stängningsbar damm, m3: 

 Uppsamlingsmagasin, m3:  Oljeavskiljare, sort:

Kapacitet      liter/s:    m3: 

 Svackdiken  Annat:
Vid eventuellt haveri, finns det möjlighet att stoppa flödet ut från anläggningen? 

 Ja  Nej 
Maximalt inflöde som anläggningen är dimensionerad för, m3/s 

Största regnmängd som anläggningen är dimensionerad för (tvåårsregn, tioårsregn, tjugoårsregn eller annat) 

Bilagor 

1. Situationsplan med anläggningen markerad

2. Karta över dagvattennät och utlopp till recipient

3. Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion

4. Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen

5. Planerade saneringsåtgärder vid förorenad mark

6. Annat:

Kommentarer, övrig information med mera. 

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 

Avgift 
Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan. Avgiften tas ut enligt taxan för tillsyn och pröv-
ning enligt miljöbalken. Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken el-
ler www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.  

http://www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken
http://www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken
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Information om behandling av personuppgifter 
 
Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 
 
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
ansökan eller anmälan om dagvattenanläggning.  
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  
 
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att bevaras.  
 
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 
 
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspekt-
ionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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