
ANMÄLAN
Dagvattenanläggning

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon WebbE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se
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Namn:

E-postadress:

Adress: Postnummer: Ort:

Telefon (dagtid):

Sökande
Personnummer/organisationsnummer:

Fastighetsägare

Faktueringsadress (om annan än ovan: Postnummer: Ort:

Namn (om annan än sökande):

Telefon dagtid: E-postadress: 

Anmälan ska vara inlämnad till bygg- och miljönämnden senast 6 veckor före beräknad byggstart eller 
innan genomförande av ändring i anläggningen.

Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress:

Kontaktperson under anläggningstiden
Namn:

Telefon dagtid: E-postadress: 

Adress: Postnummer: Ort:

Kontaktperson vid drift och underhåll
Namn:

Telefon dagtid: E-postadress:

Adress: Postnummer: Ort:

Avrinningsområde och markanvändning
Totalyta hela området m2: Ange recipient:

Takyta m2:

Antal asfalterade parkeringsplatser:

Yta m2 (sammanlagd yta):

Antal icke asfalterade parkeringsplatser:

Fördelning av ytor inom området
Takvatten avleds till (ange vart):

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

Yta m2 (sammanlagd yta):

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje



Uppgifter om förorenad mark

Ingen misstanke om föroreningar
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Föroreningar finns Föroreningar kan finnas Marken är sanerad

Teknisk beskrivning

Infiltration/perkolation Oljeavskiljare Annan dagvattenanläggning, anges i bilaga:

Typ av reningsanordning:

Ja Nej

Vid eventuellt haveri, finns det möjlighet att stoppa flödet ut från anläggningen?: Maximalt inflöde anläggningen är dimensionerad för, m3/s:

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

Bilagor:
Följande bilagor ska du bifoga anmälan

1. Situationsplan med anläggningen och avvattnat område markerat
2. Karta över dagvattennät och utlopp till recipient med utsläppspunkter
3. Teknisk beskrivning av anläggningens utförande och funktion (ex. hur slam och olja avskiljs i anläggningen,

hur bräddning fungerar och vart det leds)
4. Rutiner för kontroll, drift och underhåll av anläggningen

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig 
nämnd om du vill veta mer.

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, för handläggning av ärendet enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras
utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Taxan kan även 
beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-71 000.

Namnteckning sökande

Teknisk beskrivningTeknisk beskrivning

Datum: Namnteckning: Namnförtydligande:

Handläggning och beslut
Beslut i ärendet kan inte fattas förrän anmälan är komplett inlämnad.

Skicka eller mejla in din anmälan och bilagor: 
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
eller
skanna in din anmälan till pdf-format 
och mejla den till bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Brunnsfilter
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