Anmälan för uppläggning
av muddermassa

Miljökontoret
614 80 Söderköping
0121-181 00, miljo@soderkoping.se
Verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 6 § samt 29 § kap 34 § Miljöprövningsförordning 2013:251)

Fastighet

Fastighetsbeteckning (ange samtliga)

Besöksadress

Fastighetsägare

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Sökande/anmälare
Namn

Postnummer och ort

Organisations- eller personnummer

Telefon

Utdelningsadress

Epost

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Kontaktperson (om annan än ovan)

Telefon

Epost

Jag/Vi accepterar kommunikation via epost
Ja

Nej

Entreprenör för muddring och uppläggning
Företagsnamn

Organisationsnummer/Personnummer

Kontaktperson

Adress

Postnr

Telefon (dagtid)

E-post

Ort

Muddermassorna
Muddermassornas volym: ______(m3) och vikt: ______(ton)
Muddermassorna består av:
Muddermassorna är:

Lera

Inte förorenade

Sand
Förorenade

Gyttja

Annat:

Analysprotokoll bifogas

Uppläggningsplatsen
Storlek på ytan där uppläggning kommer att ske (m2):___________________________________________
Nuvarande markanvändning, typ av mark, befintlig växtlighet?

Marklutning:

Ingen

Svag

Mellan

Kraftig

Beskriv hur upplaget utformas och anpassas till omgivningen. Beskriv även hur upplaget ska efterbehandlas inclusive eventuella
åtgärder för att motverka erosionsskador och utflytning av massorna.

Kort miljökonsekvensbeskrivning
Kommer några åtgärder att göras så att växtligheten återskapas på uppläggningsplatsen? Beskriv i sådant fall vilka.

Hur är uppläggningsplatsens läge i förhållande till högsta vattenstånd? Finns det till exempel risk att massorna spolas ut i vattnet
igen vid högvatten?

Vad i övrigt kan komma att beröras (vattenbrunnar, vandringsleder, kulturminnen etc)?

Har du valt den bästa platsen så att påverkan på omgivningen minimeras? Finns det alternativa placeringar där omgivningen påverkas
mindre? Ange i så fall var.

Sid 3 (3)

Till ansökan bifogas

Karta med där berört område markeras. Även övrigt som kan beröras (enligt ovan) ska markeras på kartan. Om beslut om muddring erhållits från
Länsstyrelsen, ska detta beslut också bifogas anmälan.

Avgift

Avgift för ansökan tas ut enligt kommunens taxa.

Underskrift
Datum och underskrift (entreprenör)

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

