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Ansökan om dispens från förbud mot dumpning 
 

Ansökan skickas digitalt till: halland@lansstyrelsen.se  
eller via post: Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 

 

 

 

 

 

 

1 Kontaktuppgifter till sökande  
Namn: 

 

Organisationsnummer: 

 

 Privat 

 Företag 

 Annat: 

 
 

E-post: 

 

Telefon: 

 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 

 

 

 

 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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2 Ombud (fullmakt ska bifogas) 

Namn: 

 

Organisationsnummer: 

 

E-post: 

 

Telefon: 

 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 

 

 

3 Entreprenör som utför dumpningen 
Namn: 

 

Organisationsnummer: 

 

E-post: 

 

Telefon: 

 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 
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4 Muddringsplats – muddringsmassor 
Fastighetsbeteckning för muddringsplatsen: 

Ange befintligt vattendjup i området (m): 

Volym muddermassor som ska muddras bort (anges i fast volym och i kubikmeter (m3)): 

Ange önskat vattendjup i området (m): 

Finns tidigare beslut för muddring och dumpning? 

 Ja (bifoga ev. tidigare beslut) 

 Nej  

Har det tidigare muddrats till det sjup ni nu vill muddra till? 

 Ja (ange normaldjup i meter): 

 Nej 

Muddermassornas karaktär 

 Lera   Gyttja  Silt  Sand  Grus, sten, block 

 Annat (beskriv vad): 

Övrig information: 

Beskriv hur ni fastställt muddermassornas karaktär (t.ex. provtagning, okulär kontroll etc.): 
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I närheten av muddringsområdet finns eller har funnits:  

 Jordbruk  Dagvattenavlopp/utlopp     Industriavlopp  Hushållsavlopp 

 Varv   Pappersbruk   Skogsindustri  Båtbrygga/bryggor 

 Annat: 

 

Ange antal båtar och bryggor i närheten:  

 

Är muddermassorna förorenade?  

 Vet ej (ingen provtagning har utförts). 

 Ja (analysprotokoll bifogas) . 

 Ja, vår bedömning av föroreningssituationen är: 

 

 Nej (analysprotokoll bifogas) 

 Nej, vår bedömning av föroreningssituationen är: 

 

 

5 Sedimentprovtagning 
Är provtagning utförd?  

 Ja (analysprotokoll, foton på sedimentkärnor och karta med provtagningspunkter ska bifogas). 

 Nej  

Provtagare: 

 

Provtagarens kontaktuppgifter:

 

Beskriv provtagningsmetoder (ex. rörptovtagning, bottenhugg etc):  

 

Provtagningsdjup (cm): 
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Analyserade föroreningar (sätt kryss vid de ämnen som har analyserats):  

 PAH11  PCB7  Metaller  Organiska tennföreningar  

 Oljor  Alifater  Irgol  Diuron 

 Annat, ange vad: 

 

Andra utförda analyser än föroreningar:  

 Torrvikt  Organisk halt  

 Annat, ange vad: 

 

 

6 Information om dumpningsplatsen 
Dumpningsplatsens namn: 

 

Fastighetsbeteckning: 

 

Kommun: 

 

Ange vilket koordinatsystem som har använts:  

 SWEREFF99 TM  WGS 84 (grad, min, sek)  WGS84 (Lat/Long) 

 Annat, ange vad: 

 

Ange dumpningsplatsens hörnkoordinater:  

1. N/X/Latitud:           1. E/Y/Longitud:  

2. N/X/Latitud:           2. E/Y/Longitud:  

3. N/X/Latitud:           3. E/Y/Longitud:  

4. N/X/Latitud:           4. E/Y/Longitud:  
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Beskriv dumpningsplatsens yta i förhållande till koordinater (bifoga sjökort med platsen markerad): 

 

 

7 Förhållanden på dumpningsplatsen 
Djup (ange i meter): 

 

Strömförhållanden: 

 

Typ av sediment på dumpningsplatsen (informationen finns hos Sveriges geologiska undersökning):  

 Recent sedimentation/postglacial lera 

 Glacial lera 

 Sten, grus, sand, häll 

 Annat, ange vad: 

 

Bottenförhållanden: 

 Ackumulationsbotten 

 Transportbotten 

 Erosionsbotten 

 Vet ej 

 Övrigt: 

 

Beskriv föroreningsinnehåll i sedimenten på dumpningsplatsen: 
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Beskriv växt- och djurliv på dumpningsplatsen: 

 

Skyddade områden som berörs (informationen finns att hämta på Länsstyrelsens hemsida, 
Länsstyrelsens WebbGis): 

 Naturreservat     Natura 2000     Strandskyddsområde     Fågel/djurskyddsområde 

 

8 Planerade arbeten (kan beskrivas i separat bilaga) 
När planeras arbeten att utföras: 

  

Hur många dumpningar kan bli aktuella: 

 

Under hur lång period kommer dumpningarna pågå: 

 

Motivera varför massorna inte kan omhändertas på land och beskriv vilka alternativa 
omhändertaganden som undersökts: 

 

Beskrivning av åtgärderna (dvs. arbetsmetod och maskiner vid muddring och dumpning): 
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Beskriv den negativa miljöpåverkan som kan förekomma när dumpning utförs: 

9 Berörda nyttjanderättsinnehavare och övriga berörda 
Ägare till vattenområdet: 

Övrig information: 

10 Övrigt som du ska skicka med ansökan 
 Sjökort över dumpningsplatsen  

 Analysprotokoll  

 Fotografier på sedimentkärnor (kan förkorta handläggningstiden) 

 Karta med provtagningspunkter  

 Fullmakt (om anmälan görs av ett ombud)  

 Eventuellt tidigare meddelande dispensbeslut och andra aktuella beslut t.ex. godkännande för 
muddring 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter. 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter
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