
Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (4) 
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 2020 
Miljökontoret INFORMATION

Postadress Besöksadress 
             

Telefon, växel Fax 
Miljökontoret Alva Myrdals gata 3D 016-710 10 00 016-14 26 84

631 86 Eskilstuna 
E-post Webbplats 
miljokontoret@eskilstuna.se eskilstuna.se 

Anmälan om dagvattenanläggning 
Anmälan ska lämnas in till miljökontoret minst sex veckor innan anläggningen 
börjar byggas/ska ändras1. Vi kommer att ta ut en avgift för vår handläggning av 
anmälan. Anmälan bör minst innehålla följande uppgifter: 

Anmälan avser 
1. Ange om anmälan avser en ny anläggning eller ändring av en befintlig

anläggning.
2. Ange datum för planerad byggstart.
3. Ange anläggningsnamn.

Samråd 
Ange vilka närboende, närliggande verksamheter eller andra berörda som har 
informerats och hur informationen har lämnats. Redovisa synpunkter som 
har lämnats. 

Uppgifter om verksamhetsutövare 
1. Namn på verksamhetsutövaren.
2. Organisationsnummer.
3. Postadress.
4. Fakturaadress. Referensnummer.
5. Kontaktperson under anläggningstiden med uppgift om telefon och

mejladress.
6. Kontaktperson under drifttiden med uppgift om telefon och mejladress.

Dagvattenanläggningens placering 

1. Fastighetsbeteckning där anläggningen ska ligga.
2. Adress där anläggningen ska ligga.
3. Fastighetsägare.
4. Ange om anläggningen kommer att ligga inom ett vattenskyddsområde.
5. Ange om anläggningen kommer att ligga inom ett industriområde.
6. Ange om anläggningen kommer att ligga inom ett område där det finns 

misstanke om förorenad mark. Motivera varför det finns/inte finns 
misstanke om förorening. Om det finns misstanke om förorening, beskriv 
hur föroreningssituationen ska undersökas och eventuella föroreningar 
tas omhand. 

1 Enligt 9 kapitlet 2 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 
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Uppgifter om det avvattnade området (det område som 
dagvattnet kommer från) och dagvattnet innan åtgärder 
genomförts.  

1. Ange vilket flöde som uppkommer från det avvattnade området innan
åtgärder genomförts (exempelvis hårdgörande av ytor, förändrad avledning
av dagvatten), bifoga beräkningen som visar detta.

2. Ange uppskattade föroreningshalter och mängder under ett år från området
innan åtgärder genomförts.

Uppgifter om det avvattnade området och dagvattnet efter 
vidtagna åtgärder. 

1. Beskriv vilka ytor som avvattnas (till exempel vägavsnitt, parkeringsplats,
markområde, industriområde) samt vilka anläggningar/verksamheter
som finns i området och som är av betydelse för vattnets kvalitet.

2. Ange hur stor yta som avvattnas i kvadratmeter.

3. Beskriv vilka föroreningar dagvattnet från området kan innehålla och
anledningen till föroreningen.

4. Ange om det tillförs något spill- eller processvatten till anläggningen samt
vilka föroreningar det kan innehålla.

5. Ange uppskattade föroreningshalter och mängder under ett år som
tillförs till anläggningen.

Uppgifter om dagvattenanläggningen 
1. Beskriv syftet med anläggningen (fördröja och/eller rena vattnet) samt vad

det är för typ av dagvattenanläggning som ska anläggas (exempelvis diken,
infiltration, uppsamlingsmagasin, dammar, oljeavskiljare etc). Motivera vald
anläggning för området.

2. Beskriv vilket typ av regn dagvattenanläggningen planeras att dimensioneras
utifrån (återkomsttid och varaktighet, till exempel 10-års regn med 10
minuters varaktighet). Motivera vald dimensionering.

3. Ange vilket flöde som uppkommer från det avvattnade området och leds till
dagvattenanläggningen vid ett dimensionerande regn. Bifoga beräkningen
som visar detta och förklara ingående värden.
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4. Ange storleken på dagvattenanläggningen (area och djup) samt vilken
uppehållstid anläggningen ger. Bifoga beräkningen som visar uppehållstiden
och förklara ingående värden.

5. Beskriv hur anläggningen ska utformas för att förebygga risker för skador på
människor och djur.

6. Ange vilka föroreningar som kommer att renas i anläggningen samt
uppskattad föroreningshalt och årligt utsläppt mängd efter rening.

7. Beskriv hur anläggningen ska anpassas till problematik rörande översvämning
och olyckor. Ange till exempel hur bräddning kommer att ske, om det
kommer att finnas någon bypassfunktion och/eller avstängningsmöjlighet.
Ange hur det bräddade vattnet hanteras och vart det leds.

Recipienter 
1. Ange till vilka recipienter (dike, bäck, å, sjö) utsläppet från

dagvattenanläggningen ska ske.
Om utgående vatten från anläggningen går till ett markavvattningsföretag
bör det framgå i ansökningshandlingarna att dess tillstånd medger ökad
belastning samt att markavvattningsföretaget godkänner anslutningen.

2. Beskriv den första recipientens känslighet och hur den recipienten kommer
att påverkas genom den förändrade dagvattenbelastningen.

3. Beskriv även den första vattenförekomsten som utsläppet leds till, dess
känslighet och hur den recipienten kommer att påverkas genom utsläppet
(kommer till exempel förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormer
samt att uppnå en god kemisk och ekologisk status att ändras och, i
förekommande fall, på vilket sätt?).

Egenkontroll 
1. Ange vem som kommer att ansvara för drift och underhåll av

dagvattenanläggningen när den används.

2. Beskriv hur dagvattenanläggningen ska underhållas, skötas och kontrolleras
(vad ska göras och med vilket intervall). Beskriv även hur åtgärderna ska
dokumenteras.

3. Beskriv om anläggningen är förberedd för provtagning, var provtagning i så
fall ska ske, lämplig provtagningsmetodik och lämpliga ämnen att analysera.
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Mer information: kontakta miljökontoret 016-710 10 00 alternativt 
miljokontoret@eskilstuna.se vid frågor 

MILJÖKONTORET 

Ritning 
Bifoga ritning/ritningar där följande tydligt framgår: 

1. Situationsplan eller karta där anläggningens placering är tydligt markerad.
2. Karta som tydligt visar utsläppspunkter till recipienten.
3. Karta där det avvattnade området är tydligt markerat.
4. Ritning över anläggningen där anläggningens alla olika delar är tydligt

markerade (även ledningsdragning). Provtagningspunkter, larm,
utsläppspunkter och bräddningspunkter ska markeras tydligt.
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