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Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
010-234 50 00 

Internetadress 
www.mjolby.se 

e-postadress 
miljo@mjolby.se

Anmälan 
Enligt 2 kap. 4 § Miljöprövningsförordning 

(2013:251) Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark 

För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret 

Anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten startar. 

Handläggningsavgift 890 kronor/timme. Faktura skickas i efterhand. 

Verksamhetsutövare 
Företag/Namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

E-post 

Kontaktperson, namn 

Fastighetsbeteckning huvudverksamhet  Fastighetsbeteckning för planerad uppodling 

Faktureringsadress 
Fakturaadress 

Fakturareferens 

Vilken typ av mark avses att uppodlas? 
         Skog           Impediment            Tomtmark     Industrimark 

Annat: 

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

Krävs anmälan om avverkning till Skogsstyrelsen? 
        Ja (avverkningen är mer än 0,5 ha)          Nej (avverkningen är mindre än 0,5 ha) 

Har anmälan lämnats till skogsstyrelsen?   Ja Nej 

Krävs rivningsanmälan till byggnadskontoret? 
        Ja    Nej 

Har anmälan lämnats till byggnadskontoret?   Ja Nej 



2 

Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
010-234 50 00 

Internetadress 
www.mjolby.se 

e-postadress 
miljo@mjolby.se

Avser ni leda bort vatten från jordbruksmarken? 
         Ja               Nej 

Vilken typ av markavvattning planeras? 
         Täckdikning       Dikning      Vattenavledning    Invallning 

Annat: 

Har ansökan om tillstånd för markavvattning lämnats till Länsstyrelsen? 
         Ja              Nej          Krävs inte 

Omfattas marken av något områdesskydd t.ex. naturreservat? 
    Nej           Ja, vad? 

Beskriv de naturvärden som finns i det aktuella området med en kort beskrivning av flora och fauna. 
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. 

Har området eller del av området klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen 
         Nej              Ja, beskriv: 

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

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, vad: 

Kommer bekämpningsmedel användas? 
         Nej, enbart mekanisk avverkning/bearbetning 

         Ja, medel och dos: 

När planeras skogsavverkningen ske? 
Ange månad och år 

Vilka skyddsåtgärder kommer vidtas för att undvika olägenhet för människans hälsa och miljö? 
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När planeras åkermarken tas i bruk? 
Ange månad och år 

Vilken verksamhet/företag kommer bruka den uppodlade marken? 

Underskrift 
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Sökande, namnteckning Namnförtydligande 

Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret  

 Bilagor som ska bifogas anmälan 
1. Karta som visar marken som ska uppodlas, diken, vattendrag och sjö i anslutning till denna samt upplag för

virke och skogsbränsle.
2. Beskrivning av eventuell påverkan på yt-och grundvattenförhållanden.
3. Om bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter planerar att användas vid

avverkning/markbearbetning ska säkerhetsdatablad bifogas

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 om marken omfattas av något områdesskydd, telefon 010-223 50 00. Information om 
nyckelbiotoper finns på Skogsstyrelsens hemsida och skickas alltid ut till berörda markägare. 

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

Rivningsanmälan 
För att få riva vissa byggnader krävs en rivningsanmälan. Byggnadskontoret kan svara på om anmälan krävs, 
Telefon växel Mjölby kommun 0142-850 00. 
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN 

Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga 
kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens 
myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras. 

De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, 
uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. 
Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.  

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut 
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att 
uppgifterna bevaras. 

Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@mjolby.se.  

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
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