
Fastighetsbeteckning Kommun 

Fastighetsägare (om annan än sökande) Storlek på uppläggningsytan (m2) 

Beskriv uppläggningsområdet (marktyp, befintlig vegetation, nuvarande markanvändning) 

Beskriv hur landskapsbilden kommer att påverkas av att muddermassorna läggs upp på platsen 

Beskriv hur upplaget ska utformas och anpassas till omgivningen 

Beskriv eventuella efterbehandlingsåtgärder på uppläggningsplatsen (ex. återskapande av växtlighet) 

Avstånd från uppläggningsplatsen till strandlinjen Finns risk att massorna spolas ut vid högvatten? 

Beskriv eventuella åtgärder som kommer att utföras för att motverka erosionsskador och utflytning av massorna 

Finns alternativ placering av uppläggningsområdet där omgivningen påverkas mindre? Ange i så fall var (markera även ut 
alternativ placering på karta) 

Anmälan om deponering av icke-farliga 
muddermassor enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen 

Administrativa uppgifter 
Sökande 

Adress Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Uppläggningsområde 



 

Muddermassor och muddringsområde 
Var kommer muddermassorna ifrån? Ange fastighetsbeteckning samt markera på karta 

Eventuellt beslut från Länsstyrelsen om muddring (ange diarienummer) 

Muddermassor volym (m3) Muddermassor vikt (ton) 

Beskrivning av muddermassorna. Vad består massorna av (gyttja, lera, sand, sten osv)? Innehåll av sulfidlera (svartmocka)? 

Finns risk att muddermassorna är förorenade? Ange i så fall av vad 

Tidpunkt för uppläggning av muddermassor 

Berörda nyttjanderättsinnehavare

□ Servitutsinnehavare □ Arrendatorer
□ Andra

  ………………………………………………………………………………………………..
Namn Telefonnummer 

Adress 

□ Nyttjanderättsinnehavare har informerats om åtgärden

Enskilda intressen som berörs av åtgärden 
Övriga intressen som kan påverkas (friluftsliv, vandringsleder, naturvärden, fornminnen, vattentäkter, ledningar etc) 



Bilagor som ska bifogas anmälan 

□ Detaljerad karta som tydligt visar aktuellt uppläggningsområde och
muddringsområde.

□ Om alternativ uppläggningsplats finns ska även den markeras på en
detaljerad karta.

För att underlätta Länsstyrelsens handläggning bör fotografier över aktuellt 
uppläggningsområde bifogas anmälan. Med fotografier kan handläggningstiden  
förkortas. 

Underskrift sökande 
Ort och datum 

Namnunderskrift (ej obligatoriskt)

Namnförtydligande 

Anmälan skickas till: 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 

971 86 LULEÅ 

Eller via e-post: 
norrbotten@lansstyrelsen.se 

Vid frågor kontakta: 
Enheten för mark- och vattenskydd 

Vattentelefon: 010-225 55 65 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
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