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Postadress Besök Telefon Postgiro E-post 

Essunga kommun Sturegatan 4 0512-570 00 11 90 96-6 miljo@essunga.se 

465 82 Nossebro  Fax Bankgiro Hemsida  

  0512-570 00 960-7805 www.essunga.se 

 

 

 

 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Omläggning av skogsmark till åker 

enligt 9 kap 6 § miljöbalken 
 

Företagsuppgifter/Sökande 
Namn/anmälare Fastighetsbeteckning 

Adress Organisationsnummer eller personnummer 

Postadress Fastighetsägare 

Telefon (dagtid) E-postadress  

Bransch/typ av verksamhet som anmälan avser Kod och prövningsnivå enl. miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 

 

 

 

Anmälan 
Anledning till anmälan (anlägga, driva, flytta en verksamhet). 

 

 

 
 

 

Lokalisering  
Lägesbeskrivning 

Ange avstånd till bostäder och/eller lokaler för vård, undervisning etc. 

Ange avstånd till dagvattenbrunnar, täckdiken, vattentäkt, vattendrag, sjö 

Kännedom om markförorening, MIFO-utredning på fastigheten 

 

 

Kommentarer till hur de allmänna hänsynsreglerna i kap 2 miljöbalken följs 
 

   Beskriv vilka åtgärder du planerar för att begränsa miljöpåverkan vid avverkning t ex utkörning vid passager 

   över våtmarker, vattendrag och andra känsliga miljöer. 
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Postadress Besök Telefon Postgiro E-post 

Essunga kommun Sturegatan 4 0512-570 00 11 90 96-6 miljo@essunga.se 

465 82 Nossebro  Fax Bankgiro Hemsida  

  0512-570 00 960-7805 www.essunga.se 

Information till berörda 
Har ni informerat berörda grannar? 

 

Ja Nej 

Om ja, vilka har ni informerat, och vilka synpunkter har i så fall inkommit? 

 
 
 
 

 
 

 

 

För handläggning av anmälan kommer miljönämnden att ta ut en avgift enligt en taxa fastställd 

av kommunfullmäktige.  
 

Uppgifterna på denna blankett kommer att databehandlas. Genom att underteckna blanketten 

godkänner jag det. 
 

 
 

Underskrift 
 
 

………………………………………………………… 

Ort och datum 

……………………………………………………...…… 

Underskrift 
 

 
……………………………………………………...…… 

Namnförtydligande 
 

 
 
Bilagor 

  Bifoga situationsplan/riktning/karta över området som visar avverkningsplats,  

  tillfartsväg, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder, upplagsplats, m.m. 
 

Anmälan med bilagor skickas till: 
 

Bygg- och miljökontoret 
 

465 82 NOSSEBRO 

 
 
 

Besöksadress: Sturegatan 4, Nossebro 

Telefon: 0512-570 00 

www.essunga.se 
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