bygg – livsmedel – miljö

Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS

ANMÄLAN
om uppodling av annan mark än jordbruksmark
(9 kap 6 § miljöbalken och 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen)

Brukare

Fastighetsägare (om annan än brukaren)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Fastighetsbeteckning

Marktyp och areal
Typ av mark som ska odlas upp
Skogsmark

Annan mark:

Areal (hektar)

Bifoga karta som visar vilka ytor som du ska odla upp och var de ligger i förhållande till gårdsbebyggelsen, annan bebyggelse, sjöar och vattendrag.

Grödor
Vilka grödor kommer att odlas under de tre första åren i samband med nyodlingen?
År 1:
År 2:
År 3:

Beskrivning av åtgärder och försiktighetsmått
Beskrivning av åtgärder och hur dessa kommer att utföras, exempelvis avverkning, fräsning, gödsling
(gödselslag och giva), annan jordbearbetning, sådd, kemisk bekämpning

Beskrivning av försiktighetsmått i anslutning till känsliga objekt (sjöar och vattendrag, bebyggelse
med mera)

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken)
Bevisbörderegeln – verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna följs och att skyddsåtgärder
är tillräckliga.
Kunskapskravet – man ska veta vad man gör så att man inte stör.
Försiktighetsprincipen – redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
Principen om bästa möjliga teknik – för yrkesmässig verksamhet, omfattar både den teknologi
som används, anläggningens konstruktion, utformning, byggnation, underhåll, ledning och drift samt
avvecklingen.
Lokaliseringsprincipen – man ska välja den plats som är lämpligast för miljö och hälsa.
Hushållningsprincipen – man ska hushålla med råvaror och energi.
Kretsloppsprincipen – man ska återanvända och återvinna produkter och material.
Produktvalsprincipen eller utbytesregeln – man ska välja sådana kemiska produkter och
biotekniska organismer som är minst skadliga för miljö och hälsa.
Ansvar för att avhjälpa skador eller förorenaren betalar – skador ska avhjälpas, även sådana
som orsakats tidigare.
Skälighetsregeln – det ska vara rimligt att följa de övriga hänsynsreglerna. Vid bedömning av
skäligheten ska man väga nyttan med åtgärderna mot kostnaden för dem.
Egenkontroll
Den som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet ska utföra så kallad
dokumenterad egenkontroll, enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll. Följande ska då finnas nedskrivet:
 Organisatoriskt ansvar – vem som är ansvarig för de frågor som rör miljön, speciellt vad det
lagar och föreskrifter.
 Kontroll av utrustning m m – rutiner för löpande kontroll av utrustning för drift och kontroll,
t ex besiktning av dieseltank och mjölktank (köldmedia), funktionstest av spruta, kontroll av
gödselvårdsanläggning.
 Bedömning av risker – fortlöpande och systematiska undersökningar av riskerna med
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt.
 Driftstörningar och liknande ska omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten.
 Kemikalieförteckning – lista på de kemikalier som används i verksamheten och som kan
innebära risker för hälsa eller miljö. Säkerhetsdatablad ska finnas för kemikalier som används
yrkesmässigt.
Avgift
Vid handläggning av anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion (verksamhetskod 1.30) tar vi ut en avgift
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF § 299, 2016-12-05). Avgiften är 880 kronor per
timme nedlagd handläggningstid.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut allmänna
och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om någon begär
det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som innehåller dina
personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, borr-/gräventreprenörer
och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS.

