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Anmälan om dagvattenanläggning
enligt 9 kap. 6 § miljöbalk (1998:808) samt 13 och 14 §§
förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sökanden/verksamhetsutövare
Sökande

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postadress och ort

Telefon

E-post

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Fastighetsägarens telefonnummer

E-post

Kontaktperson under anläggningstiden

Telefon

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson vid drift och underhåll

Telefon

Adress

Postnummer och ort

E-post

E-post

Anmälan avser
Ny anläggning
Ändring av befintlig anläggning

Anläggningens avrinningsområde och markanvändning
Total yta hela området (m2)

Ange recipient

Takyta (m2):

Takvatten avleds till (ange vart)

Asfalterade parkeringsplatser:
Antal:
Yta (m 2):

Icke hårdgjorda parkeringsplatser
Antal:
Yta (m 2):

Asfalterade ytor, vägar el. liknande, yta (m2):

Grus, hålsten el. liknande,
yta (m2):

Naturmark, gräs el. liknande, yta (m2):
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Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde:
Ja
Nej

Anläggningen ligger i område med detaljplan:
Ja
Nej

Uppgifter om förorenad mark
Ingen misstankar om föroreningar
Föroreningar finns
Föroreningar kan finnas
Marken är sanerad

Teknisk beskrivning
Typ av reningsanordning
Infiltration/perkolation
Oljeavskiljare
Annan dagvattenanläggning, ange vad:
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 anläggningen är dimensionerad för (tvåårsregn, tioårsregn, tjugoårsregn eller annat)

Egenkontroll
Redogör för egenkontroll vid drift och skötsel av anläggningen (enligt 19 § 26 kap Miljöbalken)

Bilagor
Följande bilagor som ska bifogas anmälan:
1. Situationsplan med anläggningen markerad
2. Karta över dagvattennät och utlopp till recipient
3. Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion
4. Vid förekomst av förorenad mark ska planerade saneringsåtgärder bifogas

Underskrift
Ort och datum
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan skickas till: Miljö och bygg, Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm
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Behandling av personuppgifter. Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms
kommun hanterar personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.

Lagstiftning
Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket bland annat
innebär anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning, enligt 13 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan
anläggningen börjar byggas.
Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas?
Anläggningar för fördröjning, avskiljning av föroreningar, utjämning av flöde är
anmälningspliktiga, exempel på sådana är bland annat, sedimentationsbassänger, torrdammar,
fördröjningsmagasin och oljeavskiljare. Däremot behöver till exempel inte takvatten som avleds
och omhändertas separat anmälas. Definitionen på avloppsvatten är att det ska avvattna mark,
enligt 9 kap 2 § miljöbalken, vilket innebär att takvatten inte kan anses som avloppsvatten.
Anläggande av en damm eller våtmark kan vara tillstånds eller anmälningspliktigt enligt 11 kap 9 §
eller 19 § förordningen om vattenverksamhet (1998:1388). Samråd krävs enligt 12 kap 6 § om
åtgärden väsentligt ändrar naturmiljön.
Dagvattenpolicy
Ängelholms kommun har tagit fram en dagvattenpolicy med riktlinjer för dagvattenhantering,
exempelvis hur avledning, uppsamling och eventuell rening av dagvatten ska ske i planlagt
område och områden som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) i Ängelholms
kommun.
Policyn finns på kommunens hemsida: www.engelholm.se under Bygga, bo & miljö 
Dagvattenpolicy.
Miljösanktionsavgift
Enligt 3 kap. 1 §, punkt 3 i förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter ska en
miljösanktionsavgift på 3000 kr betalas om en anmälningspliktig avloppsanordning inrättas utan
att anmälan gjorts.

Avgifter
Timavgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Timavgiften för 2019 är 984 kr/timme. Taxan höjs vid årsskiftet med motsvarande ökning i
konsumentprisindex. Om ni lämnar en ofullständigt ifylld anmälan förlängs handläggningstiden.
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