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Anmälan om uppläggning av muddermassor
Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.280.
Anmälningsplikt gäller för uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa. Och om
risk finns för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Anmälningsplikt
gäller även om risken för förorening är låg.
Sökande

Namn

Organisations/personnummer

Adress
Postnummer och postadress
E-post *

Telefon (inklusive riktnummer)

Faktureringsadress (om annan än sökande)

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Fastighetsägare
(om annan än
sökande)

Namn

Organisations/personnummer

Adress
Postnummer och postadress

Entreprenör för
muddring och
uppläggning

E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

Företagsnamn

Organisationsnummer

Kontaktperson
Adress
Postnummer och postadress
E-post

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vad är syftet
med arbetet?

Beskriv vad som är syftet med muddringen och uppläggningen.

Muddringsområde

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetsägare
E-post

Telefon (inklusive riktnummer)

Vatten- eller fiskerättsinnehavare
E-post

Så påverkar
muddringsarbetet andra

Telefon (inklusive riktnummer)

Kan fastigheter i närheten påverkas av muddringen och uppläggningen? Ange fastighetsbeteckning och ägare/nyttjanderättsinnehavare). Bifoga intyg som visar att anmälan diskuterats med
berörda. Ange även eventuella synpunkter de haft.

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

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

Hushållsavlopp

Industriavlopp

Båtbrygga

Varv

Badplats

Dagvattenavlopp

Annat ________________________________________________________________

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Muddringsmassor

Bottenyta som ska muddras i kvadratmeter
Muddringsmassornas volym i kubikmeter
Vattendjup före muddring i meter
Vattendjup efter muddring i meter
Muddringsmassorna består av
Sand

Lera

Gyttja

Annat ________________________________________________________________
Är sedimenten förorenade?
Sannolikt inte

Metod för att
muddra

Ja (bifoga analysprotokoll)

När ska muddringen och uppläggningen ske?

Hur ska muddringen utföras och hur ska muddringsmassorna transporteras?

Vilka skyddsåtgärder är aktuella vid muddringen, till exempel avskärmning?

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Uppläggningsområde

Uppläggningsmassornas volym i kubikmeter
Hur används markytan idag?
Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd
Avstånd från uppläggningsplatsen till vattenområde/strandlinje.
Övrigt som kan påverkas till exempel fornminnen, vägar, särskilda naturvärden, vattentäkter och
ledningar.

Om avståndet mellan uppläggningsplatsen till vattenområde/strandlinje är mindre än 100 meter måste du söka dispens på
separat blankett.

Jag skickar
med följande
handlingar

Länsstyrlesens beslut om muddringen
Situationsplan där platsen för uppläggningen av muddermassorna är markerad
Vi tar gärna emot handlingarna i pdf-format. Det underlättar registreringen.

Jag lämnar
ytterligare
uppgifter

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Underskrift,
verksamhetens
innehavare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Du betalar en avgift för din anmälan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se
Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

