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Anmälan om avverkning av skog inom
vattenskyddsområde
Timavgift tas ut enligt fastställd timtaxa

Fastigheter
Gårdens huvudfastighet1

Fastigheter där avverkningen ska ske

Fastighetsägare

Sökande/Fakturamottagare
Namn

Org. nr/personnr

Adress

Postnummer

E-post

Telefon

Ort

Entreprenör om annan än sökande
e-post

telefon

Ansökan avser
Maskinell 2 avverkning, av skog inom primär och sekundärt vattenskyddsområde för Sörmon, Östra Sörmon, Härtsöga
Avverkning,
Gallring
Plockhuggning
eller Hynboholms vattenskyddsområde. Typ av maskinell avverkning;
Avverkning av mer än 0,5 ha skog inom ytvattentäkt Kattfjorden (obs krav på anmälan gäller ej vid gallring och
plockhuggning)
Kommer plantor behandlade med bekämpningsmedel användas
Nej

Ja behandlade med __________________________

Ingen återplantering kommer att utföras

Om ja kommer plantorna att mellanlagras inom vattenskyddsområdet

Ja (plats markeras på karta)

Nej

Ingen

plantering kommer att ske
Kommer kantzoner lämnas runt diken/vattendrag/kärr/mossar mm

Ja

Nej

Det finns inga

diken/vattendrag/kärr/mossar mm att ta hänsyn till inom avverkningsområdet
Kommer arbetsfordon ställas kvar i vattenskyddsområdet efter dagens slut
bifogas)

Ja (beskrivning av uppställningsplats

Nej

Kommer tankning ske inom vattenskyddsområdet?

Ja (beskrivning av tankningsplatsen bifogas)

Nej

Där gårdens ekonomibyggnader ligger
Med maskinell avverkning avses avverkning, röjning, gallring eller plockhuggning med maskiner större än
motorsåg.
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Postadress: Miljönämnden, 651 84 Karlstad Besöksadress: Gustaf Lovéns Gata 30
Tel: 054-540 00 00 Epost: miljoforvaltningen@karlstad.se
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Kommer timmer lagras inom vattenskyddsområdet

Ja under max ___ månader (plats markerad på bifogad karta)

Nej timmer kommer inte lagras inom vattenskyddsområdet.
Kommer GROT lagras inom vattenskyddsområdet?

Ja under max____månader (plats markeras på bifogad karta)

Nej GROT kommer inte att lagras inom vattenskyddsområdet
Nej inget GROT kommer att samlas ihop
Finns det risk för körskador inom avverkningsområdet

Nej

Ja följande åtgärder kommer vidtas för att minska risken

för påverkan
avverkning på frusen mark
Risning
Kavelbroar
Utläggning av grävmaskinsmattor
broar över vatten
Annat____________________________________________________________________________________________
Kommer ni markbereda?

Kommer ni skyddsdika?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska läckaget av näringsämnen och sediment till ytvattnet

Ska ni gödsla skogsmarken?

Ja

Ska ni sprida aska på skogsmarken?

Nej

Ja

Nej

Finns adsorberingsmedel tillgängligt i arbetsmaskinerna för att kunna samla upp eventuellt läckage

Ja

Nej

Till ansökan ska följande bifogas
Karta över avverkningsområdet där följande är markerat om det sker/finns inom vattenskyddsområdet
plats för mellanlagring av plantor,
uppställningsplats arbetsfordon,
lagringsplats för timmer, grot,
vattendrag, sumpskog, kärr/mosse, källa/småvatten.

Datum:

Underskrift:

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun om avverkning av skog inom
vattenskyddsområde. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. Det är
miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra
skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
karlstad.se/personuppgifter

