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ANMÄLAN OM
DAGVATTENANLÄGGNING
Enligt 9 kap 2 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13 och 14 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Handläggningsavgift 820 kronor/timma. Faktura skickas separat i efterhand.

Sökanden/verksamhetsutövare
(Verksamhetens) Namn/Bolagsnamn
Firmatecknare

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-post

Mobiltelefon

Adress och fastighet
Gatuadress för anläggningen

Fastighetsbeteckning för anläggningen
Fastighetsägare
Adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress ( om annan än sökanden/verksamhetsutövare)
Namn OBS! ange även eventuellt referensnummer

Organisationsnummer / Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Anmälan avser:
Ny verksamhet

Ändring av befintlig verksamhet

Verksamheten/åtgärden planeras att starta, datum
Kontaktperson vid drift och underhåll

Verksamheten/åtgärden är tillfällig och avslutas, datum
Telefon (dagtid)

Adress

Postnummer och ort

Avrinningsområde och markanvändning
Totalyta hela området m2

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

E-post

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Ange recipient

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Fördelning av ytor inom området
Takyta m2

Takvatten avleds till (ange vart)

Antal asfalterade parkeringsplatser:
Naturmark, gräs eller liknande, m2

Yta, m2

Antal icke asfalterade parkeringsplatser:

Grus, hålsten eller liknande, m2

Anläggningen ligger inom vattenskyddsområde:

Nej

Yta, m2

Asfalterade ytor, vägar eller liknande, m2

Anläggningen ligger i område med detaljplan:

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

Stängningsbar damm ………… m3

Uppsamlingsmagasin …….. m3

Oljeavskiljare, Sort …………………..
Kapacitet …………….l/s ……………………. m3

Svackdiken

Annat

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)

Underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Bilagor
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. Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen
Övriga bilagor

Planerade saneringsåtgärder vid förorenad mark
Uppdaterad 2019-01-30 Miljökontoret

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga
kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens
myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem,
uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning.
Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att
uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

