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Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark
Enligt 2 kap. 4 § Miljöprövningsförordning (2013:251)
Fastighetsbeteckning där uppodling planeras

Fastighetsägare om annan än sökande

Sökandens namn

Sökandes person-/Organisationsnummer

Har du skyddad identitet?
Ja

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Vilken typ av mark avses att uppodlas
Skog
Impediment

Tomtmark

Industrimark

Annat, skriv vad
Skogskaraktär
Vilken typ av skog ingår i området (enbart aktuellt när det gäller skogsmark)?
Lövskog
Sumpskog
Barrskog
Avverkning
Är avverkningen anmäld till skogsstyrelsen?

Ja

Blandskog

Nej

Uppgifter om området som ska uppodlas
Omfattas marken av något områdesskydd till exempel naturreservat eller biotopskydd? 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.

Ange så mycket information ni kan.

Mycket information i anmälan ger kortare en handläggningstid.

Ligger området i nitratkänsligt område?

Ja

Nej

Är området detaljplanelagt?

Ja

Nej

Behöver byggnader rivas?

Ja

Nej

Berörs några formninnen?

Ja

Nej

Finns det någon vandringsled genom området?

Ja

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Nej

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Uppodling
Vilken markbearbetning har ni planerat att göra innan uppodling?

Ska marken avvattnas? Hur?

Vad ska odlas?

Vilka skyddsåtgärder har ni planerat att vidta vid odling (exempelvis skyddsavstånd vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel,
använder bara konstgödsel, sprider aldrig höst)?

För att ansökan/anmälan ska kunna behandlas måste följande redovisas:

✓ Situationsplan (karta) där följande ska vara inritat:
• området som ska uppodlas (karta kan skickas ut av miljöenheten)
• dricksvattenbrunnars placering (egen och samtliga grannars brunnar inom 100 m)
• diken
• vattendrag
• stenmurar, block (även icke skyddade objekt)
Avgift
För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden ta ut avgift enligt en taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften för 2022 är 1 050 kr per timma.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i postfacket vid
kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter kan
du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter. Du kan även kontakta Bygg- och miljönämnden som
är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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