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Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark  
 

Anmälan enligt 2 kap. 4 § Miljöprövningsförordning (2013:251)  

Ansökan ska lämnas in till Miljöenheten 6 veckor innan den tid ansökan gäller. 
 

Sökande 
Namn Org.nr/personnr. 

            
Adress Postadress 

            
Telefon E-post 

            
 

Fastighet 
Fastighets där uppodling planeras                                       Fastighet där företaget har sin huvudverksamhet 

            
 

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

 
 Annat:_____________________________________________ 

 

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 misstänkts det finnas miljöfarliga föroreningar i marken? 

 Nej                   Ja   om ja, vilken typ av föroreningar:___________________________________ 
 

Skyddsvärd mark 
Omfattas marken av något områdesskydd t.ex naturreservat,  
fornlämning eller biotopskydd (ex. diken, stenmurar, åkerholme) 

 Nej                   Ja   om ja, vad:_____________________________________________________ 

 

Skogsavverkening 
Krävs anmälan om avverkning till skogsstyrelsen? 

 Nej                   Ja   om ja, har den lämnats in?        Nej                   Ja   

 
Bifogas             Karta som visar marken som ska uppodlas (obligatoriskt) 
 
 
...........................................   ........................................................................... 
Datum                                                Underskrift    

 
Blanketten sänds till: Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 VARA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Miljö-bygg kan svara på om anmälan krävs. 
Nås genom kommunens växel 0512-310 00, eller via e-post miljo.bygg@vara.se 
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