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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress 

694 80 Hallsberg www.hallsberg.se 

Anmälan om omläggning av skog till 
åkermark enligt 9 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) samt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 

I syfte att kunna hantera din anmälan kommer drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

Fastighetsägare 

Företag/namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-post

Fakturaadress (om annan än ovan) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning/-ar 

Fastighetens adress Postnummer Ort 

Areal som anmälan avser (ha) När ska omläggningen ske? 

Har anmälan om avverkning skett till Skogsstyrelsen? Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej 

Hänsyn till natur- och kulturvärden 
 Inom eller angränsande till området för omläggning finns 

☐ Dike eller vattendrag ☐ Stenmur 

☐ Våtmark ☐ Skyddsvärt område (t ex Natura 2000, naturreservat)

☐ Fornlämning ☐ Annat: 

Beskriv det naturvärde som finns i det aktuella området, t ex flora och fauna, skogstyp, närhet till vattendrag, förekomst av 
rödlistade arter eller gamla grova träd. Redogör för hänsyn som tas på grund av natur- och kulturmiljövärden. 

http://www.hallsberg.se/
http://www.hallsberg.se/kommunpolitik/dataskyddsforordningengdpr
mailto:drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
https://www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 
 

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se  

Internetadress 
694 80 Hallsberg   www.hallsberg.se 

    

 

 

Planerad användning 
Beskriv planerad användning av åkermarken efter omläggning, t ex eventuell användning av bekämpningsmedel eller annat 
som kan vara av betydelse för miljön. 

 

 

 

Till anmälan bifogas 

 
☐  

 
Situationsplan eller karta som visar området som ska omläggas till åkermark, diken, vattendrag, samt 
förekomst av natur- och kulturmiljövärden. 

 

 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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