
 Anmälan om omläggning av skog          1/2 
till åkermark 
Enligt 6 kap 9 § Miljöbalken och 2 kap 4 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

 

Postadress  Besöksadress Telefon Telefon vx Organisationsnr 
Emmaboda Kommun  Rådhusgatan 2 0471-24 90 00 0471-24 90 00 212000-0738 
Box 54 Hemsida E-post  Bankgiro 
361 21 EMMABODA www.emmaboda.se bygg-miljo@emmaboda.se  991-1868 

  
Ifylld och underskriven blankett skickas till: 

  

 Bygg- och miljönämnden 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

Sökande 
Namn/företagarens namn 

Postadress Telefon 

Postnummer och ort E-postadress 

Organisationsnummer/personnummer Ansvarig person/firmatecknare 

Fakturaadress om annan än ovan 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning/-ar Areal som anmälan avser (ha) 

Ange månad och år när omläggning påbörjas Ange månad och år när omläggning beräknas färdigställas 

Har anmälan om avverkning gjorts till Skogsstyrelsen?  Nej  Ja 

Är fastigheten lokaliserad inom vattenskyddsområde?  Nej  Ja, vilket ______________________ 

Kommer massor tillföras vid omläggningen?  Nej  Ja, typ ________________________ 

Planerad användning 
Beskriv planerad användning av åkermark efter omläggning, tex eventuell användning av bekämpningsmedel och 
annat av betydelse för anmälan: 
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 till åkermark 

 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bygg- och miljönämnden i Emmaboda 

kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR 

Hänsyn till natur- och kulturmiljövärden 

Inom eller angränsande till området för omläggning finns 

 Stenmur  Dike eller vattendrag 

 Fornlämning  Skyddsvärt område (tex Natura 2000, naturreservat) 

 Våtmark   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 också för hänsyn som tas på grund av natur- 
och kulturmiljövärden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor som ska bifogas 

Situationsplan som visar: 

o Arealen som ska omläggas till åkermark 
o Diken och vattendrag 
o Förekomster av natur- och kulturmiljövärden 

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 vara inkluderad. 

Avgift för ärendets handläggning tas ut enligt kommunens taxa. Faktura skickas separat 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Observera att ofullständig anmälan returneras för komplettering. 

Kommunikation 

Godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post?  Ja  Nej 

Underskrift 
Ort och datum 

Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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