DISPENSANSÖKAN DAGVATTEN SMÅHUS

Ansökan om befrielse från brukningsavgift för Dagvatten fastighet
För anvisningar till blanketten, se nästa sida
Fastighetsägare, förnamn (1)

Fastighetsägare, efternamn (1)

Fastighetsägare, förnamn (2)

Fastighetsägare, efternamn (2)

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Personnummer/organisationsnummer

Kundnummer

Bostadsadress

Postnummer och ort

Telefon hem

Telefon arbete

E-post

För att dispens från brukningsavgiften ”Dagvatten fastighet” ska beviljas måste allt dagvatten och
dränvatten tas om hand lokalt på fastigheten, eller avrinna direkt till närliggande vattendrag eller sjö. Det
krävs också att markförhållandena i området där fastigheten är belägen är sådana att marken kan ta emot
dagvatten mer än från enstaka fastigheter.

Fastighetens dag- och dränvattenhantering:
Allt dagvatten tas om hand om inne på fastigheten
Allt dränvatten tas om hand om inne på fastigheten
Allt dagvatten avleds till sjö eller vattendrag utan att passera annan fastighet
Allt dränvatten avleds till sjö eller vattendrag utan att passera annan fastighet
Annat: ______________________________________________________________________

För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla dessa enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i denna blankett samtycker du till att personuppgiftsbehandling utförs.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked
om vilka uppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar uppgifterna. Du har också rätt att begära
rättelse i fråga om de personuppgifter vi behandlar.

_______________________________
Datum

_________________________________________________________
Fastighetsägarens underskrift

_________________________________________________________
Namnförtydligande

Blanketten skickas till Jönköpings kommun, Vatten och avlopp, 551 89 Jönköping

Fastighetsägaren ska senast 2018-09-30 lämna in dokumentation som visar att de ikryssade
påståendena stämmer. Om så inte sker tas avgift för dagvatten fastighet ut från 2019-01-01.

DISPENSANSÖKAN DAGVATTEN SMÅHUS

Tekniska kontorets noteringar
Ansökan mottagen: 20___-___-___

Bedömning

Dokumenterad hantering av

Godkänns: Ja

Nej

Dränvatten
Dagvatten
Direktavrinning till gata
Direktavrinning till annan fastighet
Tät spillvattenservis
Markförhållanden
Beslut:
Fastigheten ska betala brukningsavgift för dagvatten fastighet från och med 20____-____-____
Fastigheten ska inte betala brukningsavgift för dagvatten fastighet.
Beslutet kan ändras om förhållandena ändras. Fastighetsägaren ska anmäla ändrad dagvattenhantering till
VA-huvudmannen.
Beslutsdatum:

Signatur:

Anvisningar
Fyll i blanketten och kryssa i vad som gäller för hanteringen av dag- och dränvatten. Någon
dokumentation behöver inte skickas med i dagsläget.
Regelverk
-

Dag- och dränvatten ska omhändertas inom den egna fastigheten/arrendetomt eller rinna
direkt till sjö eller vattendrag utan att passera annan fastighet. Det ska fungera alla årstider,
även när marken är tjälad.

-

Som hårdgjord yta räknas alla ytor utom vegetation, grus och jord.

-

Finns hårdgjorda ytor som lutar på så vis att dagvattnet rinner mot gata eller annan fastighet
måste någon anordning finnas som tar om hand om dagvattnet innan det rinner ut från
fastigheten.

-

Även om befrielse från Dagvatten fastighet beviljas kan avgiften komma att tas ut igen om det
i framtiden visar sig att fastighetens anläggning inte klarar av att ta hand om allt dag- och
dränvatten.

-

Jönköpings kommun gör en bedömning ifall markförhållandena i fastighetens närhet tillåter
infiltration för mer än enstaka fastighet om det är aktuellt

Inför dokumentationen av hur dagvattenhanteringen fungerar
Senast 2018-09-30 ska fastighetsägaren styrka hur dagvattenhanteringen fungerar.
•

Skicka in ritningar och eventuella foton på dagvattenhanteringen, även som visar att det inte
rinner dagvatten från garageuppfarter ut på gatan.

•

Det är viktigt att visa att dräneringen inte är kopplad på spillvattenledningen samt att
spillvattenledningen är tät så inte vatten i marken läcker in där.

Mer information om nödvändig dokumentation kommer att finnas på www.jonkoping.se.

Definitioner
Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande
grundvatten. Dränvattnet kan också räknas in i dagvattnet i allmänt språkbruk.
Dränvatten är sådant vatten i marken som avleds genom dränering.
Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.
Fastighet och arrendetomt jämställs i Lagen om allmänna vattentjänster. Därför avses även
arrendetomt med begreppet fastighet på denna blankett.

