
Postadress 
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Anmälan om samråd enligt 
12 kap. 6§ Miljöbalken 
Husbehovstäkt 

Sökandens namn Organisationsnummer 

Adress Telefon  

Postadress 

E-post adress

Jag som söker samråd är: 

Markägare Entreprenör Konsult / ombud Arrendator Annat 

Markägarens namn Telefon  

Adress 

Postadress 

Berörd/a fastighet/er Kommun 

Har markägaren godkänt planerad åtgärd? 

Ja Nej 

Syftet med husbehovstäkten 

Material som avses att brytas 

Grus (> 8 mm) Sand (< 8 mm ) Växlande material (sand och grus mm) Morän 

Berg Lera Matjord  

Tidpunkt för igångsättandet, (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

Under hur lång tid planerar ni att bryta material? 

Ska materialet brytas på samma plats där täkt tidigare bedrivits?  

Ja Nej 
Hur mycket material har brutits i täkten f.o.m 1 jan 2008, m3 

 För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret 
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Husbehovstäktens storlek och djup 
Brytningsområdets area, m2 Volym, m3 

Vikt, ton* Djup, m 

Brytningen kommer att ske 
över grundvattenytan under grundvattenytan 

Vatten kommer att ledas bort / pumpas från täktområdet 
 Ja Nej 

Om Ja, ange sätt: 

* Omräkningstal från kubikmeter till ton (källa: ”Prövning av täkter Handbok allmänna råd” 2003:1 SNV)
Material Omräkningstal 
Sandigt material (> 8 mm) 1,7 
Grusigt material (< 8 mm) 2,0 
Växlande material (sand och grus mm) 2,0 
Moränmaterial 2,0 
Bergmaterial 2,65 
Lera 2,1 
Matjord 1,0 

Nuvarande markanvändning 
Åker / vall Våtmarksområde Lövskog 

Kultur- / naturbetesmark Barrskog Blandskog 

Annat, ange vad: 

Förekomst av natur- och kulturvärden 
Ange om några fornlämningar t.ex. gravhögar, odlingsrösen etc. berörs av husbehovstäkten: 

 Ja Nej 

Om Ja, ange vad: 
Ange om naturvärden berörs av husbehovstäkten: 

 Ja Nej 

Om Ja, ange vad: 

Kort verksamhetsbeskrivning, vilka metoder kommer att användas (grävning, sprängning etc.?) 
Specificera (vid platsbrist bifoga separat skrivelse) 

Ange om krossning och sortering av material kommer att ske: 

Ja Nej 
Ange hur brytningsområdet kommer att efterbehandlas: 
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Närboende 
Finns det några närboende som kan komma att störas av den planerade verksamheten?  

Ja Nej 
Om Ja, har dessa informerats?  

Ja Nej 
Om närboende har informerats, ange vilka som fått information: 

Övriga upplysningar 
Specificera (vid platsbrist bifoga separat skrivelse) 

Till anmälan skall det bifogas: 

• En översiktskarta där husbehovstäkten har markerats.

• En karta eller ritning som visar det tänkta brytningsområdet, samt var eventuella upplagsmassor kommer att placeras.

• Om möjligt bör fotografier över aktuellt område bifogas. Detta för att underlätta handläggningen av ärendet.

Underskrift 
Ort  Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Övriga upplysningar 

Vid eventuella frågor kontaktas miljökontoret 0142-850 00 (växel). 

Var noga med att fylla i uppgifterna ovan, komplettering av ärendet leder till förlängd handläggningstid. Observera dock att komplettering kan komma 
att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats. 

Uppställning av kross- och sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän är anmälningspliktigt enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och miljöskydd. Detta gäller även om verket ställs upp tillfälligt. 

Anmälan sänds till:Mjölby kommun, Miljökontoret, 595 80 Mjölby 

Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret 
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY 
KOMMUN  

Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din 
ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras. 

De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. 
Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden tillämpar gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.  

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om de uppgifter vi har om dig, 
begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning 
kräver att uppgifterna bevaras. 

Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se.  

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
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