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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
start.stockholm/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
start.stockholm/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur  
vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen  Anmälan om hantering avlänshållningsvatten 

Fyll i hela blanketten och skicka den via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 
Läs Stockholms stads vägledning för Hantering av länshållningsvatten (beslutades i Stockholms stads miljö-och 
hälsoskyddsnämnd 2022-06-07) och informationen på sidan 4 innan du fyller i blanketten. 

Information om fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Fastighetsägare Organisations-/Personnummer 

Telefon E-postadress 

Markägare om annan än fastighetsägaren 

Verksamhetsutövare (se definition på sidan 4) 
Namn Organisations-/Personnummer 

Utdelningsadress 

Telefon E-postadress 

Kontaktperson 

Faktureringsadress 

Faktureringsreferens 

Entreprenör (genomförare av arbetet) 
Namn Organisations-/Personnummer 

Kontaktperson 

Telefon E-postadress 

https://start.stockholm/miljoforvaltningen
https://start.stockholm/dataskydd
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Beskriv planerat arbete 
Beskriv orsak till länsvattenhantering. 

Kommer sprängning1 att utföras. 

 Ja, startdatum för sprängning: 
 Nej 

Kommer injektering att utföras 

 Ja, cementbaserad injektering 
 Ja, kemisk injektering (bifoga säkerhetsdatablad, riskbedömning) 
 Nej 

Föroreningssituation (bifoga undersökningsrapporter, klassade analysresultat m.m.) 
Beskriv föroreningssituationen på platsen. 

Beskriv planerad länsvattenhantering 
Uppskattad tid för avledning 

 <1 månad  1 månad - 1 år >1 år
Startdatum för avledning 

Länshållningsvattnet planeras att 

 Ledas till recipient via direktutsläpp eller dagvattenledning2 
 Sjö, ange vilken: 
 Vattendrag, ange vilken: 
 Kustvatten, ange vilken: 

 Ledas till reningsverk via spillvattennätet 
 Återinfiltreras till grundvattnet 
 Släppas till recipient eller återinfiltreras inom ett vattenskyddsområde 

Uppskattade länshållna vattenmängder 

Per vecka (m3): Totalt (m3): 
Uppskattad tid för avledning 

 Kontinuerlig  Satsvis 

1 Om sprängning planeras ska anmälan göras till Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Observera att vid kvävehalter >10 mg/l ska vattnet 
generellt avledas till reningsverk. 
2 Observera att SVOA ska kontaktas för anslutningspunkt och utsläppspunkt för avledning via dagvattenledning samt i de fall vatten ska 
ledas till reningsverk. 
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Ange planerad reningsteknik3 

 Sedimentering (obligatorisk) 
 Oljeavskiljning (obligatorisk) 
 pH-reglering 
 Filtrering, ange typ:       
 Flockning 
 Annan, ange vad:       

Beskriv planerad provtagning eller bifoga provtagningsplan. 

      

Beskriv uppskattad miljöpåverkan av länsvattenhanteringen. 

      

Redovisning 
Beskriv hur redovisning av analysresultat under drift planeras att ske till tillsynsmyndigheten. 

      

Riktvärden 
Planerar projektet att använda Stockholms stads riktvärden för hantering av länshållningsvatten (publicerat 2022)? 

 Ja, ange vilken kolumn i tabell 2 som avses användas:       
 Nej, ange vilka riktvärden som avses användas i en bilaga till anmälan. 

Bilagor till anmälan 
 

 Karta som redovisar utsläppspunkt till recipient eller läge för infiltration samt reningsanläggningens läge 
 Analysresultat eller undersökningsrapporter för mark och grundvatten 
 Provtagningsplan för länshållningsvatten 
 Förslag till riktvärden, om riktvärden enligt Stockholms stads vägledning för hantering av länshållningsvatten 
(publicerat 2022) inte avses användas 

 Övrigt, ange:       

Eventuella redan pågående ärenden hos miljöförvaltningen 
Ex. anmälan om efterbehandlingsåtgärder. Ange ärendenummer och/eller projektnamn. 

      

 
3 Observera att länshållningsvattnets uppehållstid ska vara minst 12 timmar. 
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Information om anmälan 
Denna blankett kan användas för anmälan till miljöförvaltningen inför hantering av länshållningsvatten. Anmälan 
kan också ske i annat format än blanketten men samma information ska ingå. 

Anmälan ska inlämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan åtgärd. Anmälan ska vara fullständig med 
undantag för eventuellt mindre tillägg.  

Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren vilket här avser den som genomför eller beställer åtgärden och har 
rådighet över verksamheten. 

Se mer information i Stockholms stads Hantering av länshållningsvatten (2022). 

Övrig information 
I Stockholm är föroreningssituationen sådan att miljöförvaltningen bedömer att länshållningsvatten som 
utgångspunkt behöver renas även om en bedömning görs i det enskilda fallet.  

Länshållningsvattnet ska alltid provtas innan avledningen påbörjas. Om alla parametrar understiger Stockholms 
stads föreslagna riktvärden krävs inte någon anmälan. Miljöförvaltningen ska dock alltid underrättas om 
analysresultaten. 

Om länshållningsvatten väntas uppstå i samband med marksanering hanteras anmälan tillsammans med 
saneringsanmälan. 

Verksamhetsutövaren ska kontakta Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om länshållningsvattnet kommer att 
avledas till ledningsnätet (dag- eller spillvattenledning). Information om anslutningspunkt till ledningsnätet och 
utsläppspunkt till recipient erhålls genom SVOA. För att släppa vattnet till ledningsnätet ska det som lägst klara 
SVOA:s krav för att inte orsaka skada på eller igensättning av ledningarna. Kontakten med SVOA ska upprättas 
i god tid innan avledningen planerar påbörjas då SVOA:s handläggningstid ibland kan vara flera månader. 

Slutrapport 
Slutrapport ska insändas till miljöförvaltningen snarast efter genomförd länsvattenhantering och ska innehålla: 
• Administrativa uppgifter 
• Översiktlig redovisning av utförd länsvattenhantering (utsläpp till recipient, infiltration, reningsverk etc.) 
• Hanterade vattenmängder 
• Transportörer samt mottagare vid bortforsling av länshållningsvattnet. 
• I de fall länsvattenhanteringen sker i samband med en marksanering redovisas ovan i slutrapporten för 

saneringsärendet. 
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