ANMÄLAN

Sid 1 (3)

Deponering av muddermassor

Enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Namn- och adressuppgifter
Fastighetsägare
Namn:

Telefon dagtid:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

E-postadress (texta tydligt):

Sökande
Namn:

Telefon dagtid:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

E-postadress (texta tydligt):

Fakturamottagare

Personnummer/organisationsnummer:

Namn:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

Eventuellt ombud/kontaktperson
Namn och telefon dagtid:

Deponeringsområde för muddermassor på land
Fastighetsbeteckning:

Tippmassornas volym: Markyta som berörs: Marktyp (underlag):

m3

m2

Församling:
Marklutning:

Ingen

Svag

Relativt kraftig

Kraftig

Befintlig växtlighet:
Åtgärder (t ex invallning, dränering):
Planerat efterarbete (åtgärder och tidplan):
Ägarförhållanden - Markägare, namn och fastighetsbeteckning:
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År deponeringen godkänd av denne/dessa:

Ja

Nej, inte av:

Postadress

Besöksadress

E-postadress

Telefon vx

Telefax

Internet

Box 808
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se
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Fastighetsägare som kan komma bli störda

Fastighetsägare som kan störas av muddring eller tippning:

Saknas

Finns. Ange fastighetsbeteckning respektive namn på ägare som kan störas

Har ovanstående fastighetsägare fått full information om muddring/tippning:

Ja

Nej

Muddringsplats
Bifoga gärna en skiss över området som visar t ex utbredningen av vass, bryggor m m
Fastighetsbeteckning:

Församling:

Vattendjup före muddring:

Vattendjup efter muddring:

m

Bottenyta som muddras:

Muddermassornas volym:

m2

m

m3

Muddermassorna består av:

Sand

Lera

Gyttja

Annat såsom:

Sedimentprov:

Sannolikt inte förorenat

Förorenat av:

Analysprotokoll från sedimentprov ska bifogas

Vass eller annan högre vegetation inom muddringsområdet:

Finns

Finns inte

I närheten av mudderområdet finns:

Jordbruk
Båtbrygga, antal båtar:

Hushållsavlopp
st.

Industriavlopp

Badplats

Varv

Annat, såsom:

Tidsperiod när muddring och tippning ska ske samt orsak till vald tidsperiod
Tidsperiod när muddring och tippning ska ske:
Orsak till vald tidsperiod:

Muddringsmetod och transportsätt av muddermassorna
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Ytterligare beskrivning bifogas på ett separat dokument

Vem kommer att utföra muddring och tippning

Namn:

Fullständig adress:

Telefon dagtid:
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Anledning till muddring

Ytterligare beskrivning bifogas på ett separat dokument

Anmälan till länsstyrelsen

Har anmälan om vattenverksamhet skett till länsstyrelsen:

Ja

Nej

Övriga upplysningar

Ytterligare beskrivning bifogas på ett separat dokument

Bilagor

Förutom de bilagor som omnämns i anmälningsblanketten ska en karta/kartor med muddrings- och tippområde markerade,
bifogas anmälan.

Namnunderskrift

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

Handläggning

Handläggning av ärendet påbörjas först då anmälan är komplett. Med komplett avses en fullständigt ifylld blankett och
efterfrågade bilagor.

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras
utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Taxan kan även
beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.
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Anmälan och bilagor inlämnas till
Bygg- och miljökontoret
Box 808
761 28 Norrtälje

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204

Personuppgifter som lämnas databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Bygg- och miljökontoret om du vill begära
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Vill du ha information om registrerade personuppgifter måste en skriftlig begäran
lämnas in.

