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Anmälan - uppodling av annan
mark än jordbruksmark
Enligt 2 kap. 4 §
D2_anmalan_uppodling_annan_mark_jordbruksmark_uppdaterad_20180525

Miljöprövningsförordning (2013:251)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anmälan gäller uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion. Verksamheten får påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan gjorts och eventuella
kompletteringar lämnats in. Om flera områden ska odlas upp krävs en anmälan för respektive område.
Uppgifter om den sökande
Företagets namn

Kontaktperson

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Organisations-/personnummer

Telefonnummer

Postort

Mobiltelefonnummer

Eventuell konsult/ombud

Telefonnummer
Fastighet där företaget har sin huvudverksamhet

Fastighetsbeteckning där uppodlingen planeras

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

Blandskog

Naturvärden
Omfattas marken av något områdesskydd till exempel naturreservat eller biotopskydd?
Om ja,vilken typ av områdesskydd?

Nej

Ja

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, se sid 2.

Skogsavverkning
Krävs anmälan om avverkning till skogsstyrelsen?
Om ja, har anmälan lämnats in? Vilken datum gjordes det i så fall?

Nej

Ja
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Bifogas:
Karta som visar marken som ska uppodlas (obligatorisk).
Beskrivning av naturvärden i området

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

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.

Skogsavverkning
Anmälan om avverkning till skogsstyrelsen ska göras minst 6 veckor innan avverkning av skog som omfattar mer än 0,5 ha.

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.
6 c § 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.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende.
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda.
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter
Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se
Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

Avgift

Anmälan skickas till:

För handläggning av anmälningsärenden tar miljö- och
hälsoskyddsnämnden ut en avgift, enligt en taxa som är
fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 790 kr per
timme nedlagd handläggningstid.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se

