Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för ledningar
Mottagningsbekräftelse
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Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad
Kontaktuppgifter:
Slottsgatan 2
Telefon: 035-13 20 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Fax: 035-10 75 48
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Formulär
Val av Länsstyrelse
Ange länsstyrelse

Länsstyrelsen i Hallands län
Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövaren är:

Fastighetsägare

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Annan

Annan, ange vad

Tom Limmanäs samfällighetsförening (under bildande)
Verksamhetsutövarens kontaktuppgifter
Är verksamhetsutövaren ett företag?

Ja

Nej

Företagsnamn

Förnamn

Tom Limmanäs VA samfällighetsförening
Efternamn

c/o Lars Lindahl (ordf)
Postadress

Tomvägen 73
Postnummer

43974
Postort

Fjärås
Telefon, dagtid

0709-540190
E-postadress

lars.lindahl@akzonobel.com
Ombud/Kontaktperson

Ombud/Kontaktperson är samma som verksamhetsutövare
Är ombudet ett företag?

Ja

Nej

Företagsnamn

Förnamn

Tom Limmanäs VA Samfällighet
Efternamn

c/o Jonas Örnborg
Postadress

Limmåsvägen 35
Postnummer

43974
Postort

Fjärås
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Telefon, dagtid

0704-157900
E-postadress

jonas@ornborg.se
Plats för åtgärden
Kommun / kommuner

Kungsbacka kommun
Startpunkt (fastighet eller ort)

Fjärås
Slutpunkt (fastighet eller ort)

Fjärås
Har markägare godkänt åtgärden?

Ja

Nej

Tidpunkt
Beräknad tidpunkt när åtgärden ska börja (ååååmmdd)

2013-06-01
Beräknad tidpunkt när åtgärden ska avslutas (ååååmmdd)

2015-06-01
Typ av åtgärd
Typ av åtgärd

Nyanläggning

Underhållsröjning

Trädsäkring / kantträdsavverkning

Breddning av ledningsgata
Rasering

Byte av befintlig ledning

Om nyanläggning eller byte, vilken typ av ledning?

Luftledning

Sjökabel

Markkabel

Ledningens användningsområde

Vatten/avlopp

El

Tele/data

Fjärrvärme

Annat

Plöjning, total sträcka (m)

Plöjning, djup (m)

Plöjning, bredd (m)

Schaktning, total sträcka (m)

Schaktning, djup (m)

Schaktning, bredd (m)

Annan metod, total sträcka (m)

Annan metod, djup (m)

Annan metod, bredd (m)

Utförande
Antal transformatstationer

Blankett-ID: 1357209380439

Sida 3 av 8

Datum : 2013-01-03 14:28:52

0
Byggnadernas respektive yta (m²)

Beskriv transformatorstationernas läge, utformning samt påverkan på natur- och kulturmiljön. Läget ska också visas på karta (max antal
tecken 400)
Tillförda utfyllnadsmassor (m²)

Beskriv var massorna läggs upp, om det är permanent eller tillfälligt. Ange även om massorna är förorenade och på vilket sätt (max antal
tecken 400)
Bortgrävda jordmassor (m²)

I terräng

Ja

Nej

Väg med vägområde:

inom vägområdet

utanför vägområdet

Antal meter utanför vägområdet

Väg som saknar vägområde:

Ja
Antal meter från vägen

Kommer träd att avverkas?

Ja

Nej

Om ja, ange typ av skog (art och beståndsålder) som avverkas samt yta (m²)

Nuvarande markanvändning
Nuvarande markanvändning

Åker/vall

Betesmark

Blandskog

Mosse/kärr

Enskild vattentäkt

Hygge

Barrskog

Allmän vattentäkt

Lövskog

Kalfjäll

Annat

Annat, ange vad

Typ av vegetation på platsen

Skyddade områden
Berörs skyddade områden?

Minst ett skyddat område berörs

Inget skyddat område berörs

Vet ej

Vilka skyddade områden berörs

Naturreservat / naturvårdsområde
Vattenskyddsområde
Natura 2000

Nationalpark

Kulturreservat

Djur- / växtskyddsområde

Strandskyddsområde

Beslutat biotopskyddsområde

Landskapsbildsskydd

Generellt biotopskydd

Naturminne

Beskriv vilka skyddade områden/typer av generellt biotopskydd som berörs och eventuell påverkan på dem (max antal tecken 400). Det
finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs

Se bilagd kartbilaga
Andra naturvärden
Berörs andra naturvärden?

Blankett-ID: 1357209380439

Sida 4 av 8

Datum : 2013-01-03 14:28:52

Minst ett naturvärde berörs

Inga naturvärden berörs

Vet ej

Andra naturvärden som berörs

Obrutet fjäll

Nyckelbiotoper / naturvärdesobjekt

Ängs- och betesinventering
Rödlistad art

Våtmarksinventering

Samrådsomr för naturvård / naturvårdsplan
Skyddsvärda träd

Förorenad mark

Riksintresse för naturvård / friluftsliv / kulturmiljövård / rennäring

Annat

Rödlistad art, ange vilken och hotkategori

Annat, ange vad

Beskriv eventuell påverkan på berört område (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs

se bilagd kartbilaga
Kulturmiljövärden
Berörs kulturmiljövärden?

Minst ett kulturmiljövärde berörs

Inga kulturmiljövärden berörs

Vet ej

Kulturmiljövärden som berörs

Övriga kulturhistoriska lämningar

Skog- och historia inventering

Fornlämningar

Annat
Annat, ange vad

Beskriv vilka kulturmiljövärden som berörs och eventuell påverkan på dem (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga
om mer utrymme behövs

Se bilagd kartbilaga samt tabell med identifierade kulturmiljövärden
Försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder (max antal tecken 400). Det finns möjlighet att lämna en bilaga om mer utrymme behövs

Se bilagd projektbeskrivning
Vattenpassage
Passerar den planerade ledningen något vattenområde?

Ja

Nej

Jag kommer att beskriva vattenpassager i en bilaga
Vattenpassage: 1
Vattenområdets namn

Litet biflöde till Torpaån, två passager(se kartbilaga)
Metod för passage samt hur övergång mellan land och vatten görs (max antal tecken 400)

Se bilaga projektbeskrivning
Skäl till vald metod (max antal tecken 400)

Se bilaga projektbeskrivning
Kompletterande information
Kompletterande information om projektet (max antal tecken 400). Ytterligare information kan även lämnas i bilaga

Bilaga Projektbeskrivning Bilaga Kartbilaga
Bilagor
Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.

Vattenpassager

Fotografier

Ritning / skiss över åtgärden

Annan bilaga, t.ex. kompletterande information och/eller miljökonsekvensbeskrivning
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Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.

Ja

Nej, jag kommer att skicka bilagorna med vanlig post

Dokument bifogade elektroniskt
Dokument

Dok.typ

Storlek

Bilaga Projektbeskrivning Samråd 12_6 Tom
Limmanäs VA samfällighet.pdf

Bilaga

98.3 KB

Bilaga Kartbilaga Samråd 12_6 Tom Limmanäs
VA samfällighet.pdf

Bilaga

3.3 MB

2. Bekräfta att du har granskat

Jag har granskat och samtycker till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL
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Anvisningar
Verksamhetsutövare
Ange om verksamhetsutövaren är fastighetsägare, entreprenör, konsult/ombud, arrendator eller något annat.

Verksamhetsutövarens kontaktuppgifter
Ange verksamhetsutövarens företagsnamn, för- och efternamn, postadress dit länsstyrelsens beslut ska skickas samt
telefonnummer dagtid och e-postadress.

Ombud/Kontaktperson
Ange namn, telefonnummer och e-postadress till ombud eller kontaktperson.
Om "Ombud/Kontaktperson är samma som verksamhetsutövare" väljs behöver inte uppgifter om ombud/kontaktperson fyllas
i.

Plats för åtgärden
Ange inom vilken eller vilka kommuner som arbetena planeras samt fastighetsbeteckning eller ort för start- och slutpunkt för
den aktuella ledningssträckan. Om ledningen förgrenar sig på sträckan, välj en start- eller slutpunkt, alternativt fyll i flera
punkter under Steg 15, ”Kompletterande information”.

Tidpunkt
Ange tidpunkt när åtgärden ska påbörjas och avslutas.

Typ av åtgärd
Ange vilken typ av åtgärd som ska vidtas, flera val är möjliga, och vilken typ av ledning som ska användas. Ange också
ledningens användningsområde och metod för att lägga ledningen i marken samt total sträcka, djup och bredd i meter.

Utförande
Ange uppgifter om transformatorstationer. Beskriv deras läge och utformning samt eventuell påverkan på natur- och
kulturmiljön. Läget för transformatorstationerna markeras på den bifogade kartan.
Ange om massor ska tillföras eller grävas bort och i så fall hur mycket.
Ange om ledningens huvudsakliga placering är inom eller utanför väg med vägområde, samt om ledningen berör vägar som
saknar vägområde. Med vägområde menas den mark eller det utrymme som har tagits i anspråk för väganordningar
(anordningar som behövs för vägen, dess drift eller brukande).
Uppgifter om avverkning fylls i. Området som du avser att avverka markeras på den bifogade kartan.

Nuvarande markanvändning
Kryssa för nuvarande markanvändning och ange typ av vegetation på platsen.

Skyddade områden
Kryssa för vilka skyddade områden som berörs av verksamheten.
Generellt biotopskydd är t.ex. allé, stenmur, odlingsröse, småvatten m.m.

Andra naturvärden
Kryssa för vilka naturvärden som berörs av verksamheten.

Kulturmiljövärden
Kryssa för vilka kulturmiljövärden som berörs av verksamheten.

Försiktighetsåtgärder
Beskriv vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att minska påverkan på skyddade områden, naturvärden och
kulturmiljövärden samt naturmiljön i övrigt (t.ex. närliggande vattenmiljöer).

Vattenpassage
Ange om åtgärden eller verksamheten passerar något vattenområde. Samtliga passager ska markeras med nummer på
bifogad karta. För varje passage ska planerad metod för passage anges (t.ex. styrd borrning, på bro) samt skälen till varför
den metoden valdes. Ange hur övergången mellan land och vatten utformas.
Vid fler än en vattenpassage använd knappen lägg till.
Om många vattenområden passeras kan ni beskriva dem i en bilaga istället för att fylla i formuläret.

Kompletterande information
Ange upplysningar som inte har kommit fram tidigare, t.ex. övrig metodbeskrivning, anmärkningar, om ni har skickat eller ska
skicka in andra ansökningar som berör samma åtgärd, t.ex. reservatsdispens.

Bilagor
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Detaljkarta
Åtgärden, skyddade områden och andra natur- och kulturmiljövärden ska finnas markerade. Vid sträckning längs väg ska det
framgå på vilken sida ni avser att dra ledningen. Äldre ledningar som tas bort, planerade avverkningar samt andra relaterade
arbeten ska framgå.
Du kan skicka in din anmälan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har
filformaten PDF, TIF eller JPG. Ett annat alternativ är att skriva ut din anmälan och skicka in den i pappersform med bifogade
dokument.
Lägg till en bilaga genom att välja dokumenttyp och därefter dokument via "Bläddra"-knappen. Klicka sedan på knappen "lägg
till". Kontrollera att dokumentet hamnar i listan längst ned på sidan.
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