Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm

Tel: 0485 - 880 00
Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00

Anmälan om omläggning av skog till åkermark
Enligt 9 kap 6 § Miljöbalken, samt
2 kap 4 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Fastighetsägare
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Adress

Postnr / Postort

Telefon / Mobiltelefon

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning /-ar

Areal som anmälan avser (ha)

Har anmälan om avverkning skett till Skogsstyrelsen?

Ange månad och år när omläggning påbörjas

Nej
Ja
Ange månad och år när omläggning beräknas vara färdigställd

Är fastigheten lokaliserad inom vattenskyddsområde
Nej

Ja

Om ja, ange vilket

Hänsyn till naturvärden och kulturmiljövärden
Inom eller angränsande till området för omläggning finns
Dike eller vattendrag

Stenmur

Våtmark

Skyddsvärt område (t ex Natura 2000, naturreservat)

Fornlämning

Annat:

Beskriv det naturvärden som finns i det aktuella området, t ex flora och fauna, skogstyp, närhet till vattendrag, förekomst av
rödlistade arter eller gamla och grova träd. Redogör för hänsyn som tas på grund av natur- och kulturmiljövärden.

Planerad användning
Beskriv planerad användning av åkermark efter omläggning, t ex eventuell användning av bekämpningsmedel och annat av
betydelse för anmälan.
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Bilaga som ska medfölja anmälan
Situationsplan eller kartskiss som visar arealen som ska omläggas till åkermark.
Situationsplan
Diken och vattendrag, samt förekomst av natur- och kulturmiljövärden ska vara
tydligt markerade.
Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.
Viktig information
Anmälan om omläggning av skog till åkermark ska anmälas minst sex veckor innan åtgärden påbörjas. För
att anmälan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och obligatorisk bilaga ska medfölja.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Anmälares underskrift
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