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Anmälan för uppläggning av muddermassa
enligt 9 kap och 29 kap 34 § miljöprövningsförordningen (2003:251)

Kontaktuppgifter* till den som är ansvarig för anmälan
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Entreprenör över muddring och uppläggning av massor
Namn

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Ägarförhållande muddringsområde
Markägare, fastighetsbeteckning och namn

Telefon

Vattenrättsägare, fastighetsbeteckning och namn

Telefon

Är åtgärden godkänd av markägare och vattenrättsägare

Ja

Nej, inte av

Ägarförhållande uppläggningsområde
Markägare, fastighetsbeteckning och namn

Telefon

Är åtgärden godkänd av markägare

Ja

Nej

Berörda fastigheter
De som kan beröras, t.ex. de som gränsar till fastigheten, ska beredas tillfälle att yttra sig
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Grannfastigheter, andra berörda fastigheter och fastighetsägare samt nyttjanderättsinnehavare som har
informerats:

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 613 81 Oxelösund. Vill
du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-380 03

kommun@oxelosund.se

212000-0324
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Är åtgärderna godkända av dessa
Ja
Nej, inte av

Anledning till muddring

Tidsperiod när muddring och uppläggning ska ske

Muddringsplats (bifoga en skiss över området som visar t.ex. utbredningen av vass, bryggor m.m.)
Fastighetsbeteckning

Vattendjup ______________ meter före muddring
Bottenyta som muddras_____________ m

2

Muddermassorna består av:
sand
lera
gyttja
Muddermassorna är:
inte förorenade

Vattendjup ______________ meter efter muddring
Muddermassors volym_____________ m

annat material, ange vilket:

förorenade

analysprotokoll bifogas

Muddringsmetod och transportsätt av muddermassorna

Uppläggningsplats (bifoga en karta över området i skala 1:10 000)
Fastighetsbeteckning

Tippmassornas volym ______________ m
Marktyp (underlag)

3

Markyta som berörs ______________ m

2

3
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Befintlig växlighet
Marklutning:
ingen

svag

relativt kraftig

kraftig

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

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

Vad i övrigt kan tänkas komma att beröras? (Vattenbrunnar, vandringsleder, kulturminnen etc.)

Har ni valt den bästa platsen så att påverkan på omgivningen minimerats? Finns det alternativa placeringar där
omgivningen påverkas mindre? Ange i sådana fall vart.

4 (4)

Uppläggning av massor kan kräva marklov enligt Plan- och bygglagen och inom
strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens. Marklov och strandskyddsdispens
söks hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

Avgift
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd
taxa.

