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ANMÄLAN
Husbehovstäkt

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

ANMÄLAN enligt Miljöbalken avser:
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus eller berg (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än
50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Annan täkt för markinnehavarens husbehov.
Markägare

Organisationsnummer / Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Fakturaadress

Postnummer

ort

Kontaktperson

Fastighetbeteckning

Telefon bostaden

Telefon mobil

Telefon arbetet

E-post

Anmälan avser
Ny husbehovstäkt

Ändring av befintlig husbehovstäkt

Material
Material som ska brytas i
täkten

Vad ska materialet användas till?

Täktens utformning

Area(m2)

Grus

Sand

Morän

Berg

Torv

Matjord

Grävdjup / Pallhöjd(m)

Annat:

Mängd massor (ton)

Brytningen kommer att ske
över grundvattenytan

under grundvattenytan

ja

Vatten kommer att ledas bort/pumpas från täktområdet:

nej

Om ja, på vilket sätt:
Ytterligare beskrivning av utformning
(t.ex. insynsskydd, från vilket håll täkten öppnas, placering av upplag)

Kommer krossning / sortering av material att ske?

ja

nej

Kommer bränsleförvaring/tankning att ske i täkten

ja

nej Kommer annan oljeförvaring att ske i täkten

ja

nej

Avfall
Farligt avfall: (typ/ EWC-kod, mängd/ år, transportör, omhändertagare)

Övrigt avfall: (typ, mångd/ år, transportör)

Post- och besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Giro

Organisationsnr

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Bankgiro 821-3134

212000-2015

Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen. www.datainspektionen.se

Blanketten finns på www.sbbergslagen.se
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ANMÄLAN
Husbehovstäkt
Nuvarande markanvändning
Nuvarande markanvändning
Åker/vall
Bete
Mosse
Typ av vegetation på platsen:

Skog

Hygge

Annan:

Ange kända natur- och kulturvärden inom täktområdet och i närheten:

Beskrivning av omgivningen. Avstånd till bostäder och annat störningskänsligt. Avstånd till vatten. Transportvägar m.m.:

Tidpunkt
Beräknad tidpunkt för igångsättande

Beräknad tidpunkt för avslut

Efterbehandling
Beskriv hur området kommer att efterbehandlas efter avslutad täkt (t.ex. släntning, plantering, våtmark):

Planerad markanvändning efter avslutad täkt:

Miljökonsekvenser och skyddåtgärder:
Beskriv vilka miljökonsekvenser verksamheten kan orsaka (t.ex.oljeförorening). Beskriv vilka skyddsåtgärder
som vidtas.

Bilagor
Till anmälan ska bifogas en karta (lämpligen i skala 1:5 000) där täktens brytningsgräns respektive yttre
gräns markerats. Bifoga gärna också en översiktskarta.
Bifoga gärna fotografier av platsen. Digitala foton kan skickas via e-post till info@sbbergslagen.se (ange
namn, fastighetsbeteckning och att det rör en husbehovstäkt i e-postbrevet).
Avgift
Nämnden tar ut en timavgift för handläggning av anmälan/samråd enligt taxa som Kommunfullmäktige
har fastställt.
Anmälan ska vara inlämnad till Nämnden senast sex veckor innan verksamheten planeras starta.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Post- och besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Giro

Organisationsnr

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@sbbergslagen.se
http://www.sbbergslagen.se

Bankgiro 821-3134

212000-2015

Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen. www.datainspektionen.se

Blanketten finns på www.sbbergslagen.se

