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Anmälan om omläggning av 
skogsmark till åker 
Enligt 2 kap 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Fastighetsägare 
Fastighetsbeteckning/ar 

Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

Telefon 

E-postadress Kommunicera via e-post? 
Ja Nej 

Uppgifter om åtgärd 
Ange areal som anmälan avser (ha) 

Datum när omläggningen beräknas starta? 

Har anmälan om avverkning gjorts till Skogsstyrelsen? 
Ja Nej 

Naturvärden 
Diken, vattendrag eller våtmark 

Skyddsvärt område (Natura 2000, naturreservat eller biotopsområde) 

Fornlämning, odlingsröse eller stenmur 

Hänsyn som tas på grund av naturvärden 



Bilagor 
Situationsplan där areal och eventuella naturvärden är markerade. 

Information 
För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skicka din anmälan till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

Information om personuppgiftshantering 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett 
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter 
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt. 
Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr 
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