Anmälan om upplägg av muddermassor
Anmälan enligt 19§ miljöprövningsförordning (2013:251) om upplägg av högst 1000 ton muddermassor. (kod 90.281)

Anmälan
Administrativa uppgifter
Person-/ Organisationsnummer
Namn/ företag
Besöksadress

Utdelningsadress

Postnr och Ort

Fakturaadress

Postnr och Ort

Organisationsnummer
Kontaktperson
Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Ägarförhållanden för uppläggningsområdet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Berörda fastigheter (De som kan beröras - t ex de som gränsar till fastigheten, markägare, vattenrättsägare och fiskerättsägare
ska få möjlighet att yttra sig. Ange fastighetsbeteckning och namn).

Postadress
Block/enhet
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
adressen

Kontaktinformation
Direkt
0293-21 80 00
Fax
0293-00 000
@tierp.se

Organisationsnummer
212000-0266

Internet
www.tierp.se

Resultatet av samrådet med grannfastigheter, andra berörda fastigheter och fastighetsägare samt nyttjanderättsinnehavare enligt
ovan

Uppläggningsområdet
Muddringsmassornas vikt

Markyta som berörs

Befintlig växtlighet

Muddringsmassorna består av

Muddringsmassornas tänkta uppläggningsplats (visa på karta som bifogas) – ange X- och Y-koordinater

Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd

Avstånd från den planerade uppläggningsplatsen till vattenområde/strandlinje OBS vid upplägg inom
strandskyddszonen sök dispens på separat blankett.

Övrigt som kan beröras (t ex fornminnen, vägar, särskilda naturvärden, vattentäkter, ledningsdragningar
etc)

Postadress
Block/enhet
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
adressen

Kontaktinformation
Direkt
0293-21 80 00
Fax
0293-00 000
@tierp.se

Organisationsnummer
212000-0266

Internet
www.tierp.se

Planerat efterarbete (åtgärder och tidsplan)

Berört område markeras på en bifogad karta. Även övrigt som kan beröras (enligt ovan)
ska markeras på kartan. Med anmälan ska länsstyrelsens bedömning angående
vattenverksamhet bifogas.

Information
Anmälan skall lämnas in minst 6 veckor innan verksamheten planeras att starta.
Anmälan anses komplett först när alla handlingar har inkommit till Medborgarservice. Var därför noga med att fylla i
alla fält i blanketten samt bifoga samtliga bilagor.
Handläggningsavgift av anmälan tas ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Strandskydd:
I Sverige har vi generellt 100 meter strandskydd vid alla sjöar och vattendrag. I Tierps kommun är strandskyddet utökat till 300
meter vid kusten och Dalälven.
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar
livsvillkoren för djur- och växtarter eller som avhåller allmänheten från att beträda områden där den annars skulle ha fått färdats
fritt. Dispens från strandskyddet kan medges om det finns särskilda skäl och söks hos Tierps kommun senast i samband med
anmälan om muddring. Mer information finns på www.tierp.se/strandskydd

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

* För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter
via blanketten kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning.
Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar
personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR

Anmälan skickas i två exemplar till:
Tierps kommun
Medborgarservice
815 80 TIERP

Postadress
Block/enhet
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
adressen

eller lämnas i två exemplar till:
Medborgarservice
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktinformation
Direkt
0293-21 80 00
Fax
0293-00 000
@tierp.se

Organisationsnummer
212000-0266

Internet
www.tierp.se

