Anmälan om husbehovstäkt
Faktablad Miljökontoret

Husbehovstäkt räknas som miljöfarlig
verksamhet. Husbehovstäkt avser en täkt där
det utbrutna materialet används inom den
egna fastigheten för dess eget behov. Vissa
husbehovstäkter får inte anläggas, drivas
eller ändras utan att den som är ansvarig för
verksamheten i god tid gör en anmälan till
miljökontoret.
Det gäller täkter för markinnehavarens husbehov av:
- mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus eller berg
- torv med ett verksamhetsområde större än
5 ha eller
- mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv.
Anmälan ska lämnas in så tidigt som möjligt dock
senast sex veckor innan planerade arbeten påbörjas.
Anmälan ska lämnas in två exempel till Miljökontoret.

En anmälan ska normalt sett
innehålla dessa uppgifter:
1. Administrativa uppgifter Ange vem som
ska driva täkten, organisations- eller person
nummer, juridiskt ansvarig för verksamheten,
besöksadress, postadress, telefonnummer,
epostadress, kontaktperson i miljöfrågor och
verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen. Ange även faktureringsadress samt
eventuell r eferens och id-märkning.
2. Fastighetsuppgifter Ange fastighetens namn,
fastighetsägarens namn, adress och telefonnummer. Ange vilken typ av markanvändning
som detaljplanen eller översiktsplanen medger.
Uppge även om det finns vattenskyddsområde
eller natur- och kulturmiljöområden (till exempel
Natura 2000-områden) på platsen eller i anslutning till platsen där verksamheten ska etableras.

Beskriv hur fastigheten används idag och längre
tillbaka i tiden (jord- och skogsbruk, friluftsliv,
vattentäkter, fornminnen, naturskydd, kraftledningar, vägar etc.). Ange särskilt om det har
funnits miljöfarlig verksamheten på platsen,
vilka processer har funnits inom verksamheten
och vilka föroreningar verksamheten kan ha
orsakat och var. Hänvisning ska ske till eventuella
markundersökningsrapporter.
Bifoga karta över verksamhetens lokalisering,
topografin inom området och uppgifter om
avstånd till närmaste bostäder, vattendrag, diken
och dräneringar. Beskriv grundvattennivån i
området och grundvattnets strömningsriktning.
Ange om det finns enskilda vattentäkter i närområdet.
Bifoga karta över verksamhetsområdet samt
en skiss som visar placering av upplag, kross,
sorteringsverk, sikt, maskinuppställning,
tankningsplats, förvaringsplatser för kemiska
produkter och farligt avfall.
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