ANMÄLAN OM UPPLÄGGNING AV MUDDERMASSOR

Allmänna uppgifter om sökanden
Namn

Organisations/personnummer

Adress

Postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Telefon dagtid

E-post

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon dagtid

Fastighetsbeteckning

Entreprenör för muddring och uppläggning
Namn

Organisations/personnummer

Adress

Postadress

Telefon dagtid

E-post

Syfte med muddring och uppläggning

Muddringsområde

JAN 2013

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Telefon dagtid

Vatten eller fiskerättsinnehavare

Telefon dagtid

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

E-post: miljokontoret@srmh.se

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

Hemsida: www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan Täby kommun
och Vaxholms stad

Angränsande fastigheter som kan påverkas av muddringen och uppläggningen (ange fastighetsbeteckning &
ägare/nyttjanderättsinnehavare). Bifoga intyg som visar att anmälan kommunicerats med de berörda och de
eventuella synpunkter som de lämnat.

Förekommer vass inom muddringsområdet?

Ja

Nej

Förekommer fisklek inom muddringsområdet?

Ja

Nej

Är området en viktig samlings-/uppehållsplats för fågel eller andra djur?
Ja

Nej

I närheten av muddringsområdet finns:
jordbruk

hushållsavlopp

båtbrygga

varv

badplats

industriavlopp

dagvattenavlopp

annat………………………..

Muddringsmassor
2

3

Bottenyta ska muddras (m )

Muddringsmassornas volym (m ) och vikt (ton)

Vattendjup före muddring (m)

Vattendjup efter muddringen (m)

Muddringsmassorna består av:
Sand

Lera

Gyttja

Annat…………………………………………

Är sedimenten förorenade?
Sannolikt inte

Ja (bifoga analysprotokoll)

Muddringsmetod
När ska muddringen och uppläggningen ske?

Beskriv hur muddringen ska utföras och hur muddringsmassorna ska transporteras:

Beskriv vilka skyddsåtgärder (t. ex. avskärmning) som planeras vid muddringen:

Uppläggningsplats
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Marktyp (underlag)

Befintlig växtlighet

Marklutning (ingen, svag, måttlig, brant)

Höjdförändring inom uppläggningsplatsen (m)

Åtgärder på uppläggningsplatsen (t. ex. invallning

Planerat efterarbete (åtgärder och tidplan)

dränering)

Strandskyddsbestämmelser
Är området reglerat med strandskyddsbestämmelser ?

Ja

Nej

Uppgifter om strandskydd kan du få din kommuns Plan och byggkontor

Övriga upplysningar

OBS! Bifoga karta som visar muddringsområde, fastighetsgränser uppläggningsplats,
bryggor, vassområden, m.m.)

Underskrift av sökande eller fastighetsägaren

Ansökan skickas till: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 TÄBY

C

l Ut 2 07 2007 08 23

Information
Avgift för handläggning av anmälan vid liten föroreningsrisk är 3720 kr.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har
rätt att ta del av dina uppgifter och kan ändra eventuella fel.

