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Anmälan om dagvattenanläggning 
Enligt 9 kap 2 och 6 §§ (1998:808) miljöbalken samt 13 

och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

 

Skicka ansökan till: Vaggeryds kommun Vid frågor kontakta: Miljö- och byggförvaltningen 
 Miljö- och byggförvaltningen   Telefon: 0370-678000 vx 
 Box 43    Fax: 0370-678105 
 568 21 Skillingaryd    E-post: miljobygg@vaggeryd.se 

Verksamhetsutövare  
Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Kontaktperson Mobiltelefon 

 

Faktureringsuppgifter 

Fakturamottagare Adress  

Postnummer/postadress 

Organisationsnummer Märkning av faktura 

 

Anläggningens placering 

Fastighetsbeteckning där anläggningen ska ligga Adress där anläggningen ska ligga 

Fastighetsägare Postnummer och ort 

 

Avrinningsområde och markanvändning 

Totalyta hela området m2 Ange recipient 

  

Fördelning av ytor inom området 

Takyta m3 Takvatten avleds till (ange vart) 

Asfalterade parkeringsplatser, antal Yta m3 

 

Icke asfalterade parkeringsplatser, antal Yta m2 

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

liknande m2 

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde  Anläggningen ligger i område med detaljplan 

      Nej     Ja          Nej   Ja 
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Skicka ansökan till: Vaggeryds kommun Vid frågor kontakta: Miljö- och byggförvaltningen 
 Miljö- och byggförvaltningen   Telefon: 0370-678000 vx 
 Box 43    Fax: 0370-678105 
 568 21 Skillingaryd    E-post: miljobygg@vaggeryd.se 

 
  Uppgifter om förorenad mark 

     Ingen misstanke om förorenad mark 
 
     Föroreningar finns 
 
     Föroreningar kan finnas 
 
n    Marken är sanerad 
 

 

Vilka föroreningar kan dagvattnet innehålla och varför? Se kommunens dagvattenstrategi del 2 för vägledning 
 
 
 
 
 
 

På vilket sätt renar anläggningen dessa föroreningar? Vilka föroreningar renas inte utan släpps 
vidare till recipient? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilagor: 
1. Beskriv anläggningens funktion och utformning, med ritningar (exempelvis infiltration, 

uppsamlingsmagasin, diken, oljeavskiljare och dammar) 
2. Om ni ska installera en oljeavskiljare, bifoga Vaggeryds kommuns blankett Anmälan Oljeavskiljare 
3. Egenkontroll ska utföras enligt miljöbalken 26 kap 19 §. Om det krävs dokumenterad egenkontroll 

enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, ska detta bifogas med 
anmälan. 

4. Situationsplan med anläggningen markerad 
5. Karta över dagvattennät och utlopp till recipient 

 
 

 

    Underskrift av sökande Datum 

 

 
 

    Namnförtydligande 

 
 
 

Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av 

Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För frågor eller 

information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen, 

Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370-67 80 00. 

  
Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige. 
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