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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr 

613 81 Oxelösund Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) 0155-380 03 kommun@oxelosund.se 212000-0324 
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Anmälan för uppläggning av muddermassa 
enligt 9 kap och 29 kap 34 § miljöprövningsförordningen (2003:251) 

Kontaktuppgifter till den som är ansvarig för anmälan 
Namn Organisationsnummer/Personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer och ort E-post

Entreprenör över muddring och uppläggning av massor 
Namn Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer och ort E-post

Ägarförhållande muddringsområde 
Markägare, fastighetsbeteckning och namn Telefon 

Vattenrättsägare, fastighetsbeteckning och namn Telefon 

Är åtgärden godkänd av markägare och vattenrättsägare 

 Ja         Nej, inte av

Ägarförhållande uppläggningsområde 
Markägare, fastighetsbeteckning och namn Telefon 

Är åtgärden godkänd av markägare 

 Ja         Nej

Berörda fastigheter 

De som kan beröras, t.ex. de som gränsar till fastigheten, ska beredas tillfälle att yttra sig 

Grannfastigheter, andra berörda fastigheter och fastighetsägare samt nyttjanderättsinnehavare som har 
informerats: 
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Är åtgärderna godkända av dessa 

 Ja 

 Nej, inte av 

Anledning till muddring 

Tidsperiod när muddring och uppläggning ska ske 

Muddringsplats (bifoga en skiss över området som visar t.ex. utbredningen av vass, bryggor m.m.) 

Fastighetsbeteckning 

Vattendjup ______________ meter före muddring Vattendjup ______________ meter efter muddring 

Bottenyta som muddras_____________ m
2 

Muddermassors volym_____________ m
3
 

Muddermassorna består av: 

 sand           lera   gyttja   annat material, ange vilket: 

Muddermassorna är: 

 inte förorenade     förorenade  analysprotokoll bifogas

Muddringsmetod och transportsätt av muddermassorna 

Uppläggningsplats (bifoga en karta över området i skala 1:10 000) 

Fastighetsbeteckning 

Tippmassornas volym ______________ m
3
 Markyta som berörs ______________ m

2
 

Marktyp (underlag) 
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Befintlig växlighet 

Marklutning: 

 ingen  svag     relativt kraftig  kraftig

Kort miljökonsekvensbeskrivning 

Kommer några åtgärder att göras så att växtligheten återskapas på upplagsplatsen? Beskriv i sådant fall vilka? 

Hur är upplagsplatsen läge i förhållande till högsta vattenstånd? Finns det exempelvis risk att massorna spolas ut i 
vattnet igen vid högvatten? 

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

Har ni valt den bästa platsen så att påverkan på omgivningen minimerats? Finns det alternativa placeringar där 
omgivningen påverkas mindre? Ange i sådana fall vart. 
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Uppläggning av massor kan kräva marklov enligt Plan- och bygglagen och inom 
strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens. Marklov och strandskyddsdispens 
söks hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Blanketten sänds till 

Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
613 81  OXELÖSUND 

Avgift 

Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd 
taxa. 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.



Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighet, 
personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, epost-adress. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna hantera (administrera, handlägga och besluta) 
naturvårdsärenden. Naturvårdsärenden kan innefatta ansökan, tillsyn, rådgivning och 
fakturering. 

Vi har fått dina personuppgifter från dig, alternativt kan dina personuppgifter komma från 
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Uppger du inte de efterfrågade personuppgifterna i ansökan eller vid övriga 
naturvårdsärenden kan vi inte behandla ditt ärende. Den rättsliga grunden för att behandla 
dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten, journalister, företag, 
myndigheter och anställda inom Oxelösunds kommun. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun, 
Organisationsnummer: 212 000-0324, adress: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på telefon: 0155-38000 eller e-post: kommun@oxelosund.se. Du når vårt 
dataskyddsombud på telefon: 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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