Anmälningsblanketten insändes till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 205
178 23 EKERÖ

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Anmälan om tippning av muddermassor.
Karta/or med muddringsområde och tippområde markerade skall bifogas anmälan.
Namn

Telefon / mobiltelefon

Ombud

Telefon / mobiltelefon

Utdelningsadress

E-post

Sökande
(och ev ombud för denna)

Postnummer

Ort

Namn

Telefon / mobiltelefon

Utdelningsadress

E-post

Kontaktperson

Postnummer

Ort

Vattendjup:

Muddringsplats

m före muddring

(Bifoga gärna en skiss över
området som visar t ex
utbredningen av vass, bryggor
m m)

m efter muddring

Bottenyta som muddras

Muddringsmassornas volym

2

m3

m
Muddringsmassorna betstår av:

 sand

 lera
 gyttja
 annat material, vilket
Analysprotokoll från sedimentprov bifogas:
 sannolikt inte förorenat

 förorenat av:
Vass eller annan högre vegetation inom muddringsområdet:
 finns inte

 finns
I närheten av muddringsområdet finns
 jordbruk

 hushållsavlopp

 industriavlopp

 varv

 badplats

 båtbrygga; antal båtar……..

………………………………………………………………….
Syfte med muddringen

Tidsperiod när muddring och
tippning skall ske.
Ange även orsak till vald
tidsperiod

Muddringsmetod
och transportsätt av
muddringsmassorna.
Namn

Telefon/mobiltelefon

Vem kommer att utföra
muddring och tippning

Utdelningsadress

Postnummer

Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Ort

Telefon
08-124 571 00

E-post
miljokontoret@ekero.se

Markägare, vattenrättsägare eller fiskerättsägare. Fastighetsbeteckning och/eller namn:

Ägarförhållanden, rådighet
och tillstånd
-

muddringsområde
Är muddringen godkänd av denne/dessa?

 Ja

 Nej, inte av:………………………………………………………………..

Har anmälan om vattenverksamhet lämnats till Länsstyrelsen?
 Ja (bifoga kopia på anmälan)

 Nej

Marktyp (underlag)

Tippområde för
muddermassorna

Befintlig växtlighet

(Bifoga gärna en skiss över
området)

Marklutning

 ingen
 svag
Tippmassornas volym:

 relativt kraftig

 kraftig
Markyta som berörs:

3

m2

m
Åtgärder (t ex invallning, dränering)

Planerat efterarbete (åtgärder och tidplan)

Markägare. Fastighetsbeteckning och namn:

Ägarförhållanden, rådighet
och tillstånd
-

tippområde

Har ovanstående fastighetsägare godkänt tippningen?

 ja

 nej

Ligger tippområdet inom strandskyddsområde?

 ja

 nej

Har andra fastighetsägare som kan störas fått information om
tippningen?

 ja

 nej

 ej aktuellt

Om ja: har du ansökt om dispens från
strandskyddsbestämmelserna?

 ja

Övriga upplysningar

……………………………………………………………………… …………………………………………………
Underskrift
Datum

………………………………………………………………………
Namnförtydligande

Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Telefon
08-124 571 00

E-post
miljokontoret@ekero.se

 nej

