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Anmälan för uppläggning av muddermassa
(enligt Miljöbalken 9 kap 6 § samt 29 § kap 34 § Miljöprövningsförordning 2013:251)

Datum __________________
Har du frågor?
Samhällsbyggnad Gävle
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se

Verksamhet/Sökande

Skickas till:

Gävle kommun
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

*Obligatoriskt fält

Verksamhetens namn/sökande

Person/organisationsnummer

Verksamhetsansvarig/kontaktperson

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer

Fastighet
Är åtgärden godkänd av markägaren

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (annan än sökande)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Person/organisationsnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer

Entreprenör för muddring och uppläggning
Företagsnamn

Person/organisationsnummer

Kontaktperson

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer

Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
�+undtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Muddermassor
Muddermassornas volym (m3) och vikt (ton)

Vad är syftet med uppläggningen av muddermassorna?

Muddermassorna består av

Lera

Gyttja

Sand

Annat Vad?

Muddermassorna

Inte förorenade

Förorenade. Analysprotokoll bifogas

Uppläggningsplatsen
Storlek på ytan där uppläg g
Ändras markhöjden i samband med
...……………………… uppläggning? Om ja, hur mycket? ..……………..…………
ning kommer att ske (m2)
Nuvarande markanvändning, typ av mark, befintlig växtlighet?

Marklutning

Ingen

Mellan

Svag

Kraftig

Beskriv hur upplaget utformas och anpassas till omgivningen. Beskriv även hur upplaget ska efterbehand
las inklusive eventuella åtgärder för att motverka erosionsskador och utflytning av massorna.

Kort miljökonsekvensbeskrivning
Kommer några åtgärder att göras så att växtligheten återskapas på uppläggningsplatsen? Beskriv i sådant
fall vilka

Hur är uppläggningsplatsens läge i förhållande till högsta vattenstånd? Finns det till exempel risk att m as
sorna spolas ut i vattnet igen vid högvatten?

Vad i övrigt kan komma att beröras (vattenbrunnar, vandringsleder, kulturminnen etc.)?

Sid 3 (3)

Till ansökan bifogas
Berört område markeras på 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.

Avgift
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Andra tillstånd du kan behöva
Uppläggning av muddermassor kan även kräva strandskyddsdispens och marklov (om marknivån
ändras mer än 0,5 meter)
Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan mejla till dataskyddsombud@gavle.se eller
ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud

Underskrift
Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut

