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ANMÄLAN OM UPPODLING AV ANNAN MARK ÄN JORDBRUKSMARK 

Enligt 2 kap. 4 § Miljöprövningsförordning (2013:251) 

Sökande/verksamhetsutövare 
Verksamhetsnamn Fastighetsbeteckning Org nr/person nr 

Fastighetsadress Telefon Mobiltelefon 

Verksamhetsutövare Adress 

Postnr och ort Telefon Mobiltelefon 

Kontaktperson E-post

Fakturaadress 
Namn Org nr/person nr 

Fakturaadress 

Ev. kod: 

Vilken typ av mark avses att uppodlas? 

 Skog  Impediment  Tomtmark  Industrimark 

Annat: 

Areal (ha) (Om anmälan gäller fler områden så 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? 
 Ja  Nej 

Har rivningsanmälan lämnats till plan- och byggnämnden? 

 Ja  Nej 

Skickas till: 
miljoenheten@mark.se, eller:
Marks kommun 
Miljöenheten 

 
511 80 Kinna 
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Avser ni leda bort vatten från jordbruksmarken? 
 Ja  Nej 

Vilken typ av markavvattning planeras? 
 Täckdikning  Dikning  Vattenavledning  Invallning  Annat 

Annat: 

Om täckdikning planeras, kommer dräneringsrör vara större än 300 mm i diameter?
 Ja  Nej 

Har ansökan om tillstånd för markavvattning lämnats till länsstyrelsen?

 Ja  Nej  Krävs ej 

Omfattas marken av något områdesskydd, till exempel naturreservat? 
 Ja, beskriv nedan  Nej 

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. 

Har området klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen? 
 Ja  Nej 

Finns fornlämningar, till exempel gravfält, hällristningar eller liknande kulturvärden 
inom planerat område för uppodling?   

 Ja, beskriv nedan  Nej 

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? 

 Ja, beskriv nedan  Nej 
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När planeras skogsavverkningen ske? 
Ange månad och år: 

När planeras markbearbetningen ske? 
Ange månad och år: 

Kommer bekämpningsmedel användas? 
 Ja, medel: Dos:  Nej, enbart mekanisk avverkning/bearbetning 

Vilken verksamhet brukar den uppodlade marken? 

Bilagor som ska bifogas anmälan: 
1. Karta som visar marken som ska uppodlas samt diken, vattendrag och sjö i anslutning

till denna.
2. Samrådsredogörelse. Närboende inom 500 m från marken som planeras att uppodlas

ska informeras och få möjlighet att lämna synpunkter. Av samrådsredogörelsen ska det
framgå vilken information ni har lämnat till närboende, namn och adress till de som
blivit informerade samt vilka synpunkter som inkommit. De närboende som fått
informationen ska markeras på karta.

3. Om bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter planeras att användas vid
avverkning/markbearbetning ska säkerhetsdatablad bifogas.

Avgift 
För behandling av anmälan kommer timavgift att tas ut i enlighet med den av 
kommunfullmäktige fastställda taxan. För att hålla ned handläggningstiden och därmed 
kostnaden för sökande är det viktigt att lämna in en komplett anmälan. 

___________________________________________________________________ 
Underskrift (sökande) samt datum 

_____________________________________________ 
Namnförtydligande 



 www.mark.se 

Marks kommun 
Postadress: 
511 80 Kinna 
Telefon:  
0320 21 70 00 

Information om personuppgiftsbehandling 

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskydds-
förordning.  

Personuppgiftsansvarig 
Bygg- och miljönämnden 
511 80 Kinna 
Epost: bmn@mark.se  

Dataskyddsombud 
Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@borasregionen.se eller telefon 0709 487 331. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga ärenden inom nämndens ansvarsområden, så som 
plan- och bygglovslagstiftningen samt miljölagstiftningen. Uppgifterna kan även användas för att  
genomföra enkäten Löpande insikt. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning. 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?  
Inom kommunen kommer endast berörd personal samt personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp 
av att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna komma att överlämnas till Enkätfabriken för  
genomförandet av enkäten Löpande Insikt, https://www.enkatfabriken.se/insikt/. Uppgifter som 
skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av 
sekretess.  

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga 
personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter 
kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet, 
https://www.imy.se/. 
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