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ANMÄLAN OM ATT DEPONERA MUDDERMASSOR
Verksamhetskod 90.281 anmälningsplikt C enligt
29 kap 19 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan ska inlämnas i god tid (6 veckor före beräknad arbetsstart) i 2 ex. Blankett som inte är
fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att sändas tillbaka till sökanden och innebär således
förlängda handläggningstider. En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Sökande
Sökande

Person-/Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Mobiltelefon

Ort

E-post

Fakturamottagare (om annan än sökande)

Person-/Organisationsnummer

Faktureringsadress (om annan än sökande)

Postnummer

Ort

Entreprenör
Företagsnamn

Person-/Organisationsnummer

Kontaktperson

Adress

Telefon

Postnummer

Mobiltelefon

Ort

E-post

Tidpunkt
Tidsperiod när muddring och uppläggning av muddermassor ska ske

Muddermassor och muddringsområde
Muddermassor, volym (m3)

Muddermassor, vikt (ton)

Var kommer muddermassorna ifrån? Ange fastighetsbeteckning samt markera på karta

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Är åtgärden godkänd av markägaren?

Muddermassorna består av

Lera
Sand

Gyttja
Annat. Vad?

Sten

Vad har funnits vid muddringsområdet historiskt och idag? (verksamhet, båtplats etc.)

Postadress
Bygg- och miljöförvaltningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Kungsgatan 6

Telefon
0270/75000

Bankgiro
192-3473

E-post
bygg.miljonamnden@soderhamn.se
Org. nr
212000-2353
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Uppläggningsområde
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Är åtgärden godkänd av markägaren?

Syftet med uppläggning av muddermassorna

Storlek på ytan där uppläggning ska ske (m2)

Ändras markhöjden i samband med uppläggning?

Ja. Hur mycket?

Nej

Beskriv uppläggningsområdet (typ av mark, befintlig vegetation, nuvarande markanvändning)

Marklutning

Ingen

Svag

Mellan

Kraftig

Påverkar uppläggningen växt- och/eller djurart negativt?

Ja, ange vilken/vilka:

Nej

Beskriv hur landskapsbilden kommer att påverkas av att muddermassorna läggs på platsen

Beskriv hur upplaget ska utformas och anpassas till omgivningen

Beskriv eventuella åtgärder som kommer att utföras för att återskapa växtligheten på upplagsplatsen

Avstånd från uppläggningsområde till strandlinjen

Finns risk att massorna spolas ut i vattnet vid högvatten?

Ja

Nej

Beskriv eventuella åtgärder som kommer att göras för att motverka erosionsskador och utflytning av massorna

Finns alternativa placeringar av uppläggningsområdet där omgivningen påverkas mindre?

Ja, ange var:

Nej

Övrigt som kan påverkas (vattendrag, diken, friluftsliv, vandringsleder, särskilda naturvärden, fornminnen, vattenbrunnar, enskilt avlopp etc.)
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Anmälan till länsstyrelsen
Har anmälan om vattenverksamhet skett till länsstyrelsen?

Ja

Nej

Bilagor
Aktuell situationsplan (gärna skala 1:400). Situationsplanen ska innehålla befintliga byggnader, fastighetens
gränser, vägar, område för muddring och uppläggning, övrigt som kan beröras (enligt ovan).
Eventuellt beslut från Länsstyrelsen om muddring.
Annat:

Påbörja inte arbetet förrän du fått skriftligt svar på din anmälan.

Underskrift
Ort

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information
vi samlar används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt
regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning av dina personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud
dataskyddsombud@kfhalsingland.se. För mer information se www.soderhamn.se
Anmälan skickas eller lämnas in till:
Bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn
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Information om deponering av muddermassor

Muddermassor
Anmälan om deponering av muddermassor lämnas till bygg- och miljönämnden om muddermassorna
inte överstiger 1000 ton och föroreningsrisken endast är ringa. Om mer än 1000 ton muddermassor ska
deponeras och/eller föroreningsrisken inte endast är ringa ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen
Gävleborg.
Att dumpa muddermassor inom Sveriges sjöterritorium är förbjudet eftersom det kan skada
vattenmiljön. Om dumpningen kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas kan
Länsstyrelsen, och i vissa fall Havs- och vattenmyndigheten, ge dispens för dumpning i vatten.
Andra ”tillstånd” du kan behöva
Vattenverksamhet
Att muddra inom ett vattenområde är en så kallad vattenverksamhet och ska anmälas till Länsstyrelsen
Gävleborg. Andra exempel på vattenverksamheter är att anlägga eller ta bort brygga, pir, vägtrumma
m.m. För mer information kontakta Länsstyrelsen Gävleborg.
Marklov
Inom detaljplanelagt område och områden med områdesbestämmelser kan det krävas marklov för
uppläggning av muddermassor. Kontakta bygglovshandläggare på bygg- och miljöförvaltningen om du är
osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.
Samråd
Om uppläggningen av massor inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt ovan men ändå kommer att
förändra naturmiljön väsentligt ska samråd ske med länsstyrelsen (12 kap 6 § miljöbalken).
Strandskydd
I Sverige finns ett strandskydd som normalt sträcker sig 100 m från strandlinjen, på vissa ställen i
Söderhamns kommun sträcker sig strandskyddet 300 m från strandlinjen. Strandskyddet innebär att
muddermassor, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att vara där de tidigare kunnat färdats fritt
och/eller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter, inte får placeras närmare strandlinjen
än 100-300 m utan dispens. Ansökan om strandskyddsdispens lämnas till bygg- och miljönämnden.

