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Miljöenheten

Anmälan för uppläggning av muddermassa

enligt Miljöbalken 9 kap 6 § samt 29 kap 19 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

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
Storlek på ytan där uppläggning kommer att ske? (m2)

Nuvarande markavändning, typ av mark, befintlig växtlighet?

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42
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Miljöenheten
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.

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42
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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

ÖVRIGT

* GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att
kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post
miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

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/
POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

