
ANMÄLAN OM MUDDRING OCH SLÅTTER 

A. KONTAKTUPPGIFTER 
Den projektansvariges (uppdragsgivarens) namn Telefonnummer 

Gatu-, postadress och kommun E-postadress 

B. ALLMÄN BESKRIVNING OCH PLACERING AV PROJEKTET 

muddring 
avlägsnande av stenar 

avlägsnande/slåtter av vattenväxtlighet, slåtterområdets areal 
annat, vad 

Arbetsobjektets adress Kommun 

Gårdens namn och Rnr Stadsdelens / byns namn 

Arbetsobjektets placering (sjö, del av hav eller sjö) Gårdsägare (om annan än uppdragsgivaren) 

Muddringsområdets areal (längd x bredd): Muddringsområdets djup (m) Mängden 
muddringsmassa 
(m3) 

Tidpunkt för utförandet 
av arbetet (mån/år) 
och varaktighet

före muddring: efter muddring: 

Deponeringsplatsens ägare och adress 
(om annan än uppdragsgivaren) 

Deponeringsplatsens placering Deponeringsområdets areal  (m2) 

Sätt för genomförandet av arbetet (vilka maskiner och hur) Muddringsmassornas art 
lera gyttja eller dy grus eller sand 

Kända skydds- och fridlysningsområden eller andra betydande naturvärden 

C. ANMÄLNINGAR OCH SAMTYCKEN 
Vattenområdets fastighetsbeteckning Kontaktperson för vattenområdet och tfn 

Anmälan till ägaren av vattenområdet har gjorts (datum) har inte gjorts 

D. TILLÄGGSUPPGIFTER OCH BILAGOR 
Minskning av eventuella olägenheter: 

Området kring objektet täcks med ett skyddsöverdrag: ja nej 
Grusning av det muddrade området:  ja  nej 

Efterbehandling av muddringsmassorna 

sugmuddringsbassäng kalkningsmängd: kg/m3 utjämning och bearbetning så att platsen smälter in i landskapet  

Övriga kända och planerade muddringar och slåtterarbeten inom influensområdet (vid behov en bilaga)

Obligatoriska bilagor:
en allmän karta
en plankarta, inklusive gårdsgränser, där muddringsområdet och deponeringsområdet eller konstruktionerna och ägarna av grannfastigheterna har 
antecknats 

Övriga bilagor: 
samtycken
beräkningar för en deponeringsbassäng vid sugmuddring 
samtycke från ägaren av deponeringsplatsen
 fotografier från objektet 

Tilläggsuppgifter 

Ort och datum 

____________________________________ 

Underskrift och namnförtydligande 

___________________________________________ 

V
es

ila
in

 m
uk

ai
st

en
 v

al
vo

nt
a-

as
io

id
en

 to
im

in
ta

m
al

lit
yö

ry
hm

ä 
09

/2
01

3

annat, vad

a003678
Suorakulmio

a003678
Suorakulmio


	Hankkeesta vastaavan työn teettäjän nimi: 
	Puhelinnumero: 
	Katu postiosoite ja kunta: 
	Sähköpostiosoite: 
	Työkohteen osoite: 
	Kunta: 
	Tilan nimi ja RNo: 
	Kaupunginosan  kylän nimi: 
	Työkohteen sijainti järvi meren tai järven osa: 
	Tilan omistaja jos eri kuin teettäjä: 
	Ruopattavan alueen pintaala pituus x leveys: 
	ennen ruoppausta: 
	ruoppauksen jälkeen: 
	Ruopattava massamäärä m3: 
	Työn suoritusajankohta kkv ja kesto: 
	Läjityspaikan omistaja ja osoite jos eri kuin teettäjä: 
	Läjityspaikan sijainti: 
	Läjitysalueen pintaala m2: 
	Työn toteutustapa millä koneilla ja miten: 
	Tiedossa olevat suojeluja rauhoitusalueet tai muut merkittävät luontoarvot: 
	Vesialueen kiinteistötunnus: 
	Vesialueen yhteyshenkilö ja puh: 
	Tiedossa olevat muut suunnitellut ruoppaukset ja niitot vaikutusalueella tarvittaessa liite: 
	Paikka ja aika: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Text6: 
	Check Box13: Off
	Text7: 
	keskus: [Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki]
	Radio Button11: Off
	Radio Button12: Off
	Text9: 
	Radio Button8: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Tyhjennä: 
	Lisätietoja: 
	Check Box18: Off


