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ANMÄLAN OM
HUSBEHOVSTÄKT

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöenheten

Anmälan enligt 9 kap 6§ miljöbalken samt 21§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
OBS! En komplett anmälan ska ha inkommit till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
Enligt 9 kap 6c § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast sex veckor efter att
anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Saknas information eller bilagor som behövs för
handläggningen av ärendet förlängs handläggningstiden då kompletteringar behöver begäras in.

Anmälan avser
Husbehovstäkt av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd) – 10.30 C
Husbehovstäkt av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd) – 10.40 C
Husbehovstäkt av torv, mer än 50 000 m3 (totalt uttagen mängd) eller mer än 5 ha
verksamhetsområde – 10.40 C

Sökande
Anmälarens namn

Organisationsnummer/Personnummer

Besöksadress

Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs)

Utdelningsadress, post nummer och ort
Faktureringsadress, postnummer och ort
Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Fastighetsägarens namn, adress & postadress, telefon (om annan än ovan)

Anmälaren är:
Markägare

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Entreprenör

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Telefon
0511-320 00

Konsult/ombud

Arrendator

E-post
miljo.bygg@skara.se

Webbsida
www.skara.se

Beskrivning av täktverksamheten
Syftet med husbehovstäkten (t ex underhåll av egen väg på fastigheten):

Brytning sker över grundvattenytan

Brytning sker under grundvattenytan

Övrig verksamhet inom täktområdet:

Krossning av material
Sortering av material

Brytningsområdets yta (m2)______________Beräknad årlig mängd (ton)________________

Startdatum_____________Slutdatum_____________Arbetstider__________________
Beskrivning av efterbehandling av området efter avslutad täktverksamhet:

Beskriv omgivningen och nuvarande markanvändning

Avstånd bostäder

Avstånd fritidsbostäder Avstånd vattendrag

Avstånd vattentäkt

________________

_________________

________________

_________________

Ligger: platsen inom:

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Strandskyddat område?

Ja

Nej

Skyddsområde för vattentäkt?

Ja

Nej

Naturskyddat område

Ja

Nej

Kulturskyddat område?

Ja

Nej

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Telefon
0511-320 00

E-post
miljo.bygg@skara.se

Internet
www.skara.se

Beskriv eventuella störningar på omgivningen som kan uppkomma (buller, damning,
transporter, påverkan på vattentäkter, vattendrag)

Beskriv de skyddsåtgärder som planeras

Beskriv egenkontroll och dokumentation

Skalenlig karta bifogas där följande framgår
Översiktskarta

Grannfastigheter

Skalenlig karta

Transportvägar

Verksamhets-, brytnings-, upplagsområdens placering

Vattendrag

Markprofiler före och efter täktverksamheten

Vattentäkters placering
(egen och grannars brunnar)

Avgift; Avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter.

Underskrift
Ort och datum
Ansvarig verksamhetsutövares underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till:
Miljöenheten
Södra Kyrkogatan 2,
532 88 Skara
Miljo.bygg@skara.se

Post
Skara kommun
Miljöenheten
532 88 SKARA

Besök
Södra Kyrkogatan 2

Telefon
0511-320 00

E-post
miljo.bygg@skara.se

Internet
www.skara.se

