Anmälan
Omläggning av skog till åkermark
Information
om Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter
personuppgiftsdu lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade
behandling

handlingar, se bilaga 2.

Uppgifter om
fastighetsägare och
fastighet

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

E-post

Fastighetsdress

Fastighetsbeteckning

Areal som anmälan avser (ha)

Startdatum och slutdatum för omläggningen

Har anmälan om avverkning skett till Skogsstyrelsen?




Ja




Ja: ange vilket.

Nej
Är fastigheten belägen inom vattenskyddsområde?

Hänsyn till naturoch
kulturmiljövärden

Nej

Inom eller angränsande till området för omläggning finns:








Dike eller vattendrag
Våtmark
Fornlämning
Stenmur
Skyddsvärt område (t.ex. Natura 2000 eller naturreservat)

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

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR

GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 1
Gislaved

0371-81000

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

Anmälan
Omläggning av skog till åkermark
Planerad användning

Underskrift

Beskriv planerad användning av åkermark efter omläggning, t.ex. eventuell användning av
bekämpningsmedel och annat av betydelse för anmälan.

Signatur

Datum

Namnförtydligande
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BILAGA 1
Till anmälan ska bifogas
 Situationsplan eller kartskiss som visar arealen som ska omläggas till åkermark. Diken och vattendrag,
samt förekomst av natur- och kulturmiljövärden ska vara tydligt markerade.



Avverkningsanmälan

Avgift
Timavgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.
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BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
anmälan.
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till
oss i samband med anmälan och eventuellt yttrande från statlig eller kommunal myndighet, organisation eller
enskild med särskilt intresse i ärendet. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan
Gislaveds kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att
Gislaveds kommun avvisar ärendet.
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun
måste få in en anmälan om att du ska göra om skogsmark till åkermark. De inlämnade personuppgifterna
bevaras.
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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