Sida

Anmälan enligt 2 kap. 4 §
Miljöprövningsförordning (2013:251) Uppodling av annan mark än
jordbruksmark

Blankettanvisning

Skickas till:

Anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan åtgärden
påbörjas.

Vårgårda kommun
Sammhällsbyggnad
Bygg- och miljöenheten
447 80 Vårgårda
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Uppgifter om den sökande
Företagets namn

Kontaktperson

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer och ort

Organisations-/personnummer

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-post
Eventuell konsult/ombud

Telefonnummer

Fastighetsbeteckning huvudverksamhet

Fastighetsbeteckning planerad uppodling

Vilken typ av mark avses uppodlas?
Skog

Impediment

Tomtmark

Industrimark

Annat:
Areal (ha), om anmälan gäller flera områden, redovisa separat för varje område

Skogskaraktär
Vilken typ av skog ingår i området (Enbart aktuellt när det gäller uppodling av skogsmark)

Lövskog

Sumpskog

Barrskog

Blandskog

Naturvärden
Omfattas marken av något områdesskydd, till exempel naturreservat, biotopskydd, nyckelbiotop eller liknande?

Ja

Nej

Om ja, vilken typ av områdesskydd?

Beskriv de naturvärden som finns i det aktuella området med en kort beskrivning av flora och fauna i området. Viktiga aspekter att ta upp är förekomst av gamla,
grova träd, förekomst av rödlistade arter samt närhet till sjöar och vattendrag. En utförligare beskrivning kan lämnas som bilaga vid behov.

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se
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Krävs anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen?
Ja (avverkningen är mer än 0,5 ha)

Nej (avverkningen är mindre än 0,5 ha)

Har anmälan gjorts till Skogsstyrelsen?
Ja

Nej

Krävs rivningsanmälan till byggenheten?
Ja

Nej

Har rivningsanmälan lämnats till byggenheten?
Ja

Nej

Avser ni leda bort vatten från jordbruksmarken?
Ja

Nej

Vilken typ av markavvattning planeras?
Täckdikning

Dikning

Vattenavledning

Invallning

Annat:

Om täckdikning planeras, kommer dräneringsrör vara större än 300mm i diameter?
Ja

Nej

Har ansökan om tillstånd för markavvattning lämnats till länsstyrelsen?
Ja

Nej

Krävs inte

Finns fornlämningar t.ex. gravfält, hällristningar eller liknande kulturvärden?
Ja

Nej

Om ja, beskriv:

Har det på marken tidigare funnits avfallsplats, annat upplag, hantering av kemikalier, industriverksamhet,
annan verksamhet eller skett någon olycka som kan ha resulterat i att marken blivit förorenad?
Ja

Nej

Om ja, vad:

Genomförande
När planeras skogsavverkning ske? Ange månad och år:
När planeras markbearbetning ske? Ange månad och år:

Bilagor
Bilagor som ska bifogas anmälan
1. Karta som visar marken som ska uppodlas samt diken, vattendrag och sjö i anslutning till denna.
2. Samrådsredogörelse vid behov. Närboende inom 500 m från marken som planerar att uppodlas ska informeras och få
möjlighet att lämna synpunkter. Av samrådsredogörelsen ska det framgå vilken information ni har lämnat till närboende, namn
och adress till de som blivit informerade samt vilka synpunkter som inkommit.
3. Om bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter planerar att användas vid avverkning/markbearbetning ska
säkerhetsdatablad bifogas.
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Information
Skyddsvärd mark
Marken kan vara skyddad av olika typer av områdesskydd. Ibland är ett stort område skyddat genom till exempel naturreservat
och ibland är själva naturtypen skyddad i form åkerholmar, våtmarker, fornlämning med mera. Länsstyrelsen kan ge svar på
marken omfattas av något områdesskydd. Information om nyckelbiotoper finns på Skogsstyrelsens hemsida.
Skogsavverkning
Anmälan om avverkning till skogsstyrelsen ska göras minst 6 veckor innan avverkning av skog som omfattar mer än 0,5 ha.
Rivningsanmälan
För att få riva vissa byggnader krävs en rivningsanmälan. Byggavdelningen kan svara på om anmälan krävs.
Markavvattning
Markavvattning regleras i 11 kap. Miljöbalken. I 11 kap. 13 § står att ”markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Vidare krävs
tillstånd, i den utsträckning regeringen föreskriver det, för andra åtgärder som utförs för att avvattna mark i de fall åtgärden kan
förväntas få en bestående negativ effekt på växt- och djurlivet. För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med
dräneringsrör som har en största diameter av 300 mm krävs det dock tillstånd endast om det är sannolikt att allmänna eller
enskilda intressen skadas genom verksamheten”. Kontakta Länsstyrelsen för ytterligare frågor kring markavvattning.
Markbearbetning
Markbearbetning ska i första hand ske under årets torrare period, d.v.s. inte på våren under snösmältningen. Vid ökad mängd
nederbörd ökar risken för näringsläckage då markpartiklar sköljs med nederbörden.

Lagstiftning
Miljöbalken
9 kap. 6 §
Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts anlägga eller
driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet.
6c§
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten
bestämmer något annat.
Miljöprövningsförordning (2013:251)
1 kap. 10 §
Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2 -32 kap. anges att anmälningsplikt gäller, får
verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter
och åtgärder anges uttrycket "anmälningsplikt C".
2 kap. 4 §
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

den
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras
för diarium, handläggning och arkivering.

Namnförtydligande

