Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
Telefon 0470-410 00
E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

Anmälan om uppodling av annan mark än
jordbruksmark
Anmälan enligt 9 kap. 6§ miljöbalken samt 1 kap. 10§, 2 kap. 4§ miljöprövningsförordningen

Fastighetsägare
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Anmälan avser fastigheten
Fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar Areal som anmälan avser (hektar)
Vilken typ av mark avses att uppodlas?
Skogsmark

Impediment

Tomtmark

Industrimark

Vid avverkning, har anmälan gjorts till skogsstyrelsen? Ja

Nej

Till vilken typ av mark kommer uppodling ske?
Åkermark

Betesmark

Annan (ange vad)

Vilken typ av massor kommer användas och varifrån?
Till exempel naturliga överskottsmassor (avfallsmassor) från exempelvis byggprojekt,
bearbetade massor från företag som tar emot schaktmassor, tegel, betong och andra icke
naturliga avfallsmassor.
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Hur mycket massor beräknas behövas för omläggningen?

När beräknas omläggningen vara färdigställd?

Finns det några naturområden och vilka?
Skyddsvärt område (natura 2000, naturreservat, biotopsområde etc.)
Eventuella diken, vattendrag, våtmark etc.
Eventuellt odlingsröse, stenmur, fornlämning etc.

Hänsyn som tas på grund av naturvärden

Beskriv kortfattat hur din egenkontroll kommer se ut
Med hänsyn till körskador, buller, damning, säkerställning att massor inte är förorenade etc
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Övrig information
För handläggning av anmälan tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift enligt
gällande taxa, se vaxjo.se.
Ort och datum

Underskrift
Namnförtydligande

Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och
hälsoskyddsnämnden
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina
personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer och
kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är
nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du
inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att vi
inte kan behandla din ansökan.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina
personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är myndighetsutövning. Dina
personuppgifter kommer att sparas så länge du är inskriven i vår verksamhet och som
kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa
fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att
begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat
registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och
hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett
registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka
e-post till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se.
Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa
0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på
Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se. Hos Integritetsskyddsmyndigheten
hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina
rättigheter.

