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Samhällsbyggnad

Anmälan för uppläggning av muddermassa
enligt Miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Administrativa uppgifter, sökande
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

E-post

Fakturamottagare (om annan än sökande)

Organisationsnummer/Personnummer

Faktureringsadress

Postadress

Fakturareferens

Administrativa uppgifter, uppläggningsplatsen
Fastighetsbeteckning

Är åtgärden godkänd av markägaren?

Fastighetsägare (annan än sökande)

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

Muddermassorna
Muddermassornas volym (m3)

Muddermassorna består av:

Lera

Sand

Gyttja

Annat:

Muddermassorna är:

Inte förorenade

Förorenade

Analys protokoll bifogas

Uppläggningsplatsen
2

Storlek på ytan där uppläggning kommer att ske? (m )

Nuvarande markavändning, typ av mark, befintlig växtlighet?

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

BANKGIRO

ORGANISATIONSNR

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
611 82 NYKÖPING

Stadshuset, Stora Torget

0155-24 80 00

619-03 42

21 20 00-2940
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Marklutning:

Ingen

Svag

Mellan

Kraftig

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

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.
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Dokument som ska bifogas
Berört område ska markeras på en bifogad karta. Även övrigt som kan beröras (enligt ovan) ska
markeras på kartan. Om beslut om muddring erhållits från Länsstyrelsen, ska detta beslut också
bifogas anmälan.

Information
Anmälan om uppläggning av muddermassor ska lämnas in senast 6 veckor innan åtgärden avses
påbörjas.
Uppläggning av massor kan kräva marklov enligt Plan- och bygglagen och inom strandskyddsområde
krävs även strandskyddsdispens. Marklov söks hos Bygglovsenheten och strandskyddsdispens söks
hos Plan- och naturenheten eller i vissa fall hos Länsstyrelsen.

Namnteckning*
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

* Personuppgifter som lämnas i denna blankett behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Informationen lagras och
bearbetas i register av miljönämnden som är personuppgiftsansvarig. Du kan komma i kontakt med kommunens
personuppgiftsombud via växeln 0155-24 80 00.

Övrigt

Anmälan skickas till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Miljöenheten
611 83 Nyköping
För handläggning av anmälan tar miljönämnden ut avgift enligt kommunens taxa för miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken, se http://nykoping.se/

