
Allmänna uppgif ter 
Sökande Organisationsnummer/personnummer 

Adress Posnummer och ort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postadress och ort 

Telefon (dagtid) E-post 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetsägarens telefonnummer (dagtid) E-post 

Kontaktperson under anläggningstiden Telefon (dagtid) E-post 

Adress Postnummer och ort 

Kontaktperson vid drift och underhåll Telefon (dagtid) E-post 

Adress Postnummer och ort 

Avrinningsområde och markanvändning 
Totalyta hela området m2  Ange recipient  

Fördelning av ytor inom området 
Takyta m2 Takvatten avleds till (ange vart) 

Asfalterade parkeringsplatser, antal Yta m2 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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Ansökan om tillstånd för parkering, väg eller 
uppställning av tungt fordon

Telefon (exp) Fax Hemsida Postadress Besöksadress 

542 86 M ARIESTAD Stadshuset  Kyrkogatan 2 
MARIESTAD 

0501-75 60 05 
0501-75 60 20 
0501-75 60 30 

0501-75 60 09 www.mariestad.se 
www.toreboda.se 
www.gullspang.se 

E-postadress

mbn@mariestad.se

Skickas eller lämnas in till MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Information 

Aktuella regler:föreskrifter för vattenskyddsområde 

Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och ut-
värdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska ändras 
eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett skriftligt besked till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Information om gällande avgifter återfinns på hemsidan 



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

Teknisk beskrivning 
Typ av reningsanordning 

 Annan dagvattenanläggning, ange vad: 

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) 

Vid uppställning av tunga fordon ange den totala mängden kemikalier/petroleumprodukter som maximalt förvaras vid ett och samma 
tillfälle:

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 

-------------------------------------------------------------------------- 

Telefon (exp) Fax Hemsida Postadress Besöksadress 

542 86 M ARIESTAD Stadshuset  Kyrkogatan 2 
MARIESTAD 

0501-75 60 05 
0501-75 60 20 
0501-75 60 30 

0501-75 60 09 www.mariestad.se 
www.toreboda.se 
www.gullspang.se 

E-postadress

mbn@mariestad.se

Skickas eller lämnas in till MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Anmälan om dagvattenanläggning

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Underskrift 

- Bilagor som ska bifogas anmälan vid misstanke eller konstaterande av förorening

Planerade åtgärder för att identifiera markföroreningar 
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