Skriv ut formulär

L ULEÅ K OMMUN
Miljö- och byggnadsförvatningen

Anmälan enligt miljöprövningsförordningen

Anmälan om uppläggning av muddermassor
(miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken)
Administrativa uppgifter
Anmälarens namn:
Besöksadress:
Utdelningsadress:
Postnummer och ort:

Organisationsnummer/personnummer:

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

E-post:
Fastighetsbeteckning för upplagsplatsen:

Lokalisering
Bifoga kartor över området. Av kartorna ska tydligt framgå både översiktligt var i kommunen platsen ligger samt den
exakta platsen och formen på upplaget. Detta görs lämpligen i två skilda kartor.
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Beskriv den närmaste omgivningen. Hur ser området ut? Är det bebyggt eller är det naturmark? Beskriv naturens
beskaffenhet i området i stort och även så exakt som möjligt vilken naturtyp som finns just där upplaget ska ligga.
Bifoga gärna foton över platsen där det går att se hur växtligheten ser ut.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet. Ange avstånd till eventuella
vattentäkter (brunnar).

Mängd muddermassor
Ange den mängd muddermassor som ska läggas upp, i m3.

Muddermassornas innehåll
Beskriv vilken typ av material massorna består av. Är det endast ackumulerade sediment, dvs igenslammat material som
läggs upp eller innehåller massorna också underliggande ursprunglig jord? Ange i så fall jordart (Morän eller sediment).
Finns det risk att massorna innehåller sulfidlera (”svartmocka”)?

Upplagets utformning och efterbehandling
Beskriv hur upplaget utformas och anpassas till omgivningen. Beskriv även hur upplaget ska efterbehandlas inklusive
eventuella åtgärder för att motverka erosionsskador och utflytning av massorna.

Samråd
Redogör för ev samråd som skett med närboende eller andra berörda.

Anmälan ska lämnas till oss senast sex veckor före start av planerad verksamhet.
För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med
eventuella bilagor. Om det är något du funderar över, kontakta oss på 0920-45 66 00, (vardagar
9-12, 13-16).
Vi tar en avgift för handläggning av anmälan. Avgiften grundas på taxa som är beslutad av
kommunfullmäktige och höjs årligen med en procentsats som motsvarar konsumentprisindex.

Underskrift
__________________________________________
Ort och datum
__________________________________________
Underskrift

_________________________________________
Namnförtydligande

Mindre muddringar är anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmälan om det ska
göras till länsstyrelsen. Vid större vattenverksamheter ska tillstånd sökas hos
mark- och miljödomstolen.

Anmälan skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå
eller lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Rådstugatan 11, Stadshuset
Vi finns på internet, www.lulea.se/

