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Anmälan om deponering av muddermassor

Anmälan om deponering av icke-farliga muddermassor längs med små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats ifrån. Enligt miljöprövningsförordningen (2016:1188) 29 kap 19§
Verksamhetkod 90.281 C

Sökanden
Namn

Person-/organisationsnummer

Eventuell kontaktperson (företag)

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-post

Faktureringsadress om annan än ovan

Uppläggning/transport kommer att utföras av (om annan än sökanden)
Namn

Person-/organisationsnummer

Eventuell kontaktperson

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-post

Beskrivning av uppläggningen
Start- och slutdatum för uppläggningen

Arbetstider

Beskriv ändamål/syfte med uppläggningen
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Uppläggningsplats
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare

Person-/organisationsnummer

E-post

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Storlek på ytan där uppläggningen kommer att ske (m2) Ändras markhöjden i samband med uppläggningen?

Nej

Ja

Om ja, ange hur mycket (meter):
Nuvarande markanvändning, typ av mark, befintlig
växtlighet?

Marklutning

Ingen
Svag
Relativt kraftig
Kraftig

Vad i övrigt kan komma att beröras (vattenbrunnar,
Hur är uppläggningsplatsens förhållande till högsta
vattenstånd? Kan det finnas risk att massorna spolas ut i vandringsleder, kulturminnen etc.)
vattnet igen vid högvatten?

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.

Muddermassor
I närheten av muddringsområdet finns:

Jordbruk

Hushållsavlopp

Båtbrygga, antal båtar:

Industriavlopp

Varv/marina

Badplats

Annat:

Är sedimenten förorenade?

Sannolikt inte

Ja, analyssvar bifogas

Mängd (ange ton, m3)
Muddermassorna består av

Lera

Gyttja

Sand

Annat:
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ÄLVKARLEBY KOMMUN | Postadress Box 4, 814 21 Skutskär | Telefon 026-830 00 | www.alvkarleby.se

3(4)

Övrigt
Samråd har skett med berörda fastigheter (De som kan beröras - t ex de som gränsar till fastigheten, markägare,
vattenrättsägare och fiskerättsägare ska få ges tillfälle att yttra sig). Bifoga lista på fastighetsbeteckning/ namn

Är företaget godkänt av denne/dessa?
Ja
Nej, inte av
Det finns inga berörda fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Älvkarleby kommun, Bygg- och miljökontoret, Box 4, 814 21 SKUTSKÄR
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en
rättslig förpliktelse).
Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud,
dataskyddsombud@alvkarleby.se.
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar
mot behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att lämna klagomål om
personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer.
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
• För att lämna information till annan myndighet.
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
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Avgift
En avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt gällande taxa
Bilagor
Aktuell och skalenlig karta och situationsplan ska bifogas anmälan. Situationsplanen ska visa planerad
uppläggningsyta samt avstånd till närboende, dricksvattentäkter, sjöar och vatten-drag. Om massorna
analyserats med avseende på föroreningar ska analysresultat bifogas.
Information
Anmälan bör lämnas in i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten planeras att starta.
Muddermassor
Anmälan görs till samhällsbyggnadsnämnden om att deponera muddermassor upp till 1000 ton samt
där föroreningsrisken endast är ringa. För att deponera muddermassor över 1000 ton och om
föroreningsrisken inte endast är ringa söks tillstånd hos Länsstyrelsen i Uppsala.
Om massorna ska läggas upp nära stranden måste de placeras ovan det högsta förutsebara
vattenståndet.
Att dumpa eller deponera muddermassor i vattenområde är förbjudet inom svenskt sjöterritorium.
Dispens kan dock sökas hos Naturvårdsverket.
Även andra ”tillstånd” kan krävas
Vattenverksamhet
Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning,
uppförande av anläggningar i vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av
grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden är per definition vattenverksamhet.
Tillstånd till vattenverksamhet söks hos länsstyrelsen i Uppsala.
Marklov
Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov för uppläggning eller utfyllnad om markytans
höjdnivå ändras mer än ± 0,5 m.
Samråd
Om uppläggningen av massor inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt ovan men ändå
kommer att förändra naturmiljön väsentligt ska samråd ske med länsstyrelsen (12 kap 6 §
miljöbalken).
Strandskydd
I Sverige finns normalt 100 m strandskydd (vissa fall 300 m) vilket innebär att byggnader och
anläggningar inte får placeras närmare vattenområde än 100-300 meter utan dispens. Dispens
från strandskyddet söks hos den kommunala nämnden.
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