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

Kontaktperson

Utdelningsadress och Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Organisationsnr/Personnr

E-postadress

Fastighet där uppodling planeras

Fastighet där företaget har sin huvudverksamhet

Vilken typ av mark avses att uppodlas?
Skog
Impediment
Tomtmark
Annat:________________________________

Industrimark

Areal (ha)*:_______________________________________
*Om anmälan gäller flera områden, så redovisa arealen separat för varje område.

Tidigare markanvändning?

Har det på marken tidigare funnits avfallsplats, annat upplag, hantering av kemikalier, industri/verkstadsverksamhet, annan verksamhet eller skett någon olycka som kan ha resulterat i att marken kan
ha blivit förorenad av miljö- eller hälsofarliga ämnen.
Nej
Ja om ja, vad:____________________________
Finns det eller misstänks det finnas miljöfarliga föroreningar i marken.
Nej
Ja om ja, vilken typ av föroreningar:____________________________
Skyddsvärd mark?

Omfattas marken av något områdesskydd t.ex. naturreservat, biotopskydd, fornlämning, etc.
Nej
Ja om ja, vad:____________________________
Skogsavverkning?

Krävs anmälan om avverkning till skogsstyrelsen.
Nej
Ja om ja, har den lämnats in?

Ja

Nej

Ja

Nej

Krävs rivningsanmälan?

Nej

Ja om ja, har den lämnats in?

Bifogas:

Karta som visar marken som ska uppodlas (obligatorisk).

Datum

Underskrift

Avgift för handläggning av anmälan debiteras i enlighet med taxa fastställd av fullmäktige.

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun
för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell
dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina
personuppgifter https://lidkoping.se/dataskydd
Postadress
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon kontaktcenter
0510 - 77 00 00

E-Post
miljohalsa@lidkoping.se
Internet www.lidkoping.se

Information
- Uppodling av annan
mark än jordbruksmark

Information
Skyddsvärd mark
Marken kan vara skyddad av olika typer av områdesskydd. Ibland är ett stort område skyddat genom t.ex.
naturreservat och ibland är själva naturtypen skyddad t.ex. åkerholmar, våtmarker, fornlämning m.m.
Länsstyrelsen kan ge svar på marken omfattas av något områdesskydd, telefon 010-224 40 00.
Skogsavverkning
Anmälan om avverkning till skogsstyrelsen ska göras minst 6 veckor innan en avverkning som omfattar
mer än 0,5 ha.
Rivningsanmälan
För att få riva vissa byggnader krävs en rivningsanmälan. Plan-bygg kan svara på om anmälan krävs,
telefon 0510-77 17 90.
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.
Anmälan gällande:
skickas till:

Lidköping och Götene
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Grästorp
Grästorps kommun
Miljö- och byggkontoret
467 80 GRÄSTORP
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