ANMÄLAN OM
VATTENVERKSAMHET SAMT
ANMÄLAN OM UPPLÄGGNING
AV MUDDERMASSOR
Ligger den aktuella fastigheten inom strandskyddat område ska en ansökan om strandskyddsdispens lämnas in
(görs på separat blankett). Bygg- och miljöavdelningen rekommenderar att strandskyddsansökan prövas innan
anmälan om vattenverksamhet och eventuell anmälan om upplägg av muddringsmassor.
För anmälningar som både avser anmälan om vattenverksamhet samt anmälan om uppläggning av
muddermassor på land, fattar bygg- och miljöavdelningen ett beslut för respektive anmälningsområde, vilket
innebär att två separata avgifter tas ut enligt gällande taxa.

Ärendet (kryssa en eller flera alternativ)
(blanketten registreras med diarieplan 423-1 för vattenverksamhet och uppläggning av muddringsmassor 423-3)

Anmälan om vattenverksamhet
Anmälan om uppläggning av muddermassor på land
Sökanden
Sökandens namn*):

Personnr./Org.nr.:

Adress:

Tel:

Postadress:

Mobilnr:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./Org.nr.:

Fakturaadress:
E-post:

*) Om ombud anlitas ska fullmakt i original bifogas till ansökan.

Fastighet där åtgärd ska utföras
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Fastighetsägare (om annan än ovan):
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Typ av verksamhet eller åtgärd
Grävning, schaktning eller
muddring
Bro

Nedläggning av ledningar, rör,
annan kabel

Anläggning (t.ex. brygga eller pir)

Fyllning eller pålning (t.ex. pålad
brygga)

Trumma

Omgrävning av ett vattendrag
(gäller inte där åtgärden är att
hänföra till markavvattning)
Bortledande av ytvatten
(vattenuttag)

Utrivning av vattenanläggning
(t.ex. borttagande av brygga)

Anläggande av våtmarker och
dammar

Uppläggning av massor

Annat:

Kompletterande information (fyll i det som är aktuellt för den sökta åtgärden)
Typ av anläggning:

Typ av åtgärd:

Tidpunkt under året:

Schaktdjup (meter):

Medelvattenföring i vattendrag
(m3/sekund):

Vattenmängd (m3/dygn):

Volym (m3):

Bredd/djup/längd (m):

Yta:

m2

hektar

Vattenverksamhet (fyll i om anmälan avser vattenverksamhet)
Beskriv planerad verksamhet eller åtgärd (t.ex.: syfte med åtgärden, tekniker och metoder, vilka massor
används och var alternativt vart massorna tar vägen etc. Observera att tekniskt underlag i form av
ritningar och markeringar på karta behöver bifogas till anmälan):

Berört vattenområde (namnge om anmälan avser vattenverksamhet)
Vattendrag:

Sjö:

Havsområde/vik:

Rådighet enligt 2 kap. 1 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet (kryssa för och beskriv om anmälan avser vattenverksamhet)
Har du som sökande/verksamhetsutövare rådighet (rätt) över
det vattenområde som berörs av den anmälda åtgärden?

Ja
Nej

Vet ej

Om ja, beskriv rådigheten/rätten:
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Beskrivning av och påverkan på miljön (fyll i om anmälan avser vattenverksamhet)
Beskrivning av förhållandena på platsen (typ av botten, naturtyp, flora och fauna mm. Bifoga gärna
bilder):

Vilken påverkan bedöms planerad åtgärd eller verksamhet att ha på vattenområdet, naturmiljön,
kulturmiljö och friluftsliv?

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? (tidpunkt för åtgärden, skyddslänsar, undvika grumling/erosion,
åtgärderna utförs vid lågvattenflöde, utanför häckningssäsong, utanför fiskars lektid etc.):

Föroreningar (fyll i om anmälan avser vattenverksamhet)
Är det risk att området/sedimenten är förorenad (ex. i närheten av tidigare industri/pågående
verksamhet/dagvattenutsläpp)?
Ja
Nej
Har sedimentprover tagits?
Ja
Nej
(Om ja, bifoga analysprotokoll)

Grannfastigheter och övriga som kan beröras av åtgärden (fyll i om anmälan avser
vattenverksamhet)
Berörda fastigheter är:
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Namn, adress och telefonnummer (vid flera fastigheter fortsätt på separat papper):
Berörda fastighetsägare har informerats om åtgärden och deras yttranden bifogas på separat bilaga
Fiskerättsägare

Servitutsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare

Arrendatorer

Dikningsföretag och/eller
sjösänkningsföretag

Namn, adress och telefonnummer:
Nyttjanderättsinnehavare har informerats om åtgärden och deras yttrande bifogas på separat bilaga

Bilagor att bifoga anmälan (fyll i om anmälan avser vattenverksamhet)
Översiktskarta som visar berört vattenområde

Foton från platsen

Detaljerad karta i ändamålsenlig skala

Yttrande från berörda (servitutsinnehavare m.fl.)

Ritning av åtgärden (ange skala på ritningen)

Yttrande från enskilt berörda (grannar,
dikningsföretag, organisationer etc.)

Uppläggning av muddermassor (fyll i om anmälan avser uppläggning av muddermassor)
Muddermassornas volym (m3):

Markyta som berörs av uppläggning (m2):

Muddermassorna består av:
sand
lera
gyttja
annat:________________________________
I närheten av området som önskas muddras finns:
jordbruk
hushållsavlopp
industriavlopp
varv/marina
badplats
båtbrygga, antal båtar: _________
annat:____________________
Marklutning vid uppläggningsplatsen:
Marktyp (underlag) vid uppläggningsplatsen:
Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn (om inte kommunalt vatten) från uppläggningsplatsen:
Plan för återställande efter utförd åtgärd samt tidsplan för åtgärden:
Vem kommer att utföra
uppläggningen (namn
alternativt org.nr):

Kontaktperson:

Telefon:

Utdelningsadress:

Postnr.:

e-post:

Ort:

Bilagor att bifoga anmälan (fyll i om anmälan avser upplägg av muddermassor)
Situationsritning med muddringsområde och tippområde markerade ska alltid bifogas ansökan. Djupoch höjdkurvor ska finnas på ritningen. Skala ska vara 1:500.
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Övriga upplysningar (fylls i oavsett typ av anmälan)

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag ska bevis om firmatecknare medsändas)
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./Org.nr:

Personnr./Org.nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett ansökan skickas till:



Varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.
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