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Anmälan om husbehovstäkt för totalt uttagen
mängd över 10 000 ton naturgrus (10.30 C)
Administrativa uppgifter
Fastighet

Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer

Ort

Besöksadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Material och utformning
Ange fastighetsbeteckning och markera på bifogad karta

Om täkten ligger inom vattenskyddsområde, inom vilken skyddszon ligger den isåfall?

Primär

Sekundär

Tertiär

Grus

Sand

Morän

Torv

Matjord

Vilket material ska brytas i täkten?

Berg

Annat, nämligen:

Vilka mängder ska brytas i täkten (ton eller kbm)?

Hur långt är det till närmaste vattendrag eller dike?

Beräknad tidpunkt för igångsättande (år-månad-dag)

Beräknad tidpunkt för avslut (år-månad-dag)

Till vilket djup under befintlig markyta kommer uttag att göras?

Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och befintlig markyta?

Vad ska materialet användas till?

Hur har högsta grundvattenyta uppmätts?

Beskriv täktens utformning t.ex. insynsskydd, från vilket håll täkten öppnas, placering av upplag.

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening?

Motivera varför täktverksamhet måste ske inom vattenskyddsområdet.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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Nuvarande markanvändning
Vad används marken till i dags?

Åker/vall

Bete

Mosse

Skog

Hygge

Annat, nämligen:

Vilken typ av vegetation finns idag på platsen?

Finns kända natur- och kulturvärden inom täktområdet eller i närheten?

Efterbehandling
Beskriv hur området kommer att efterbehandlas efter avslutat täkt (t.ex. släntning, plantering)?

Planerad markanvändning efter avslutad täkt

Uppställning av arbetsfordon
Antal arbetsmaskiner/fordon

Typ av arbetsmaskiner/fordon

Om fordon kommer att ställas upp inom vattenskyddsområde, inom vilken skyddszon kommer det att ske isåfall?

Primär

Sekundär

Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning att ske?

Tertiär
Mellan vilka datum kommer uppställning att ske (år-månad-dag)?

Hur långt är det till närmaste vattendrag eller dike etc?

Finns saneringsutrustning? Om ja, vilken typ?

Beskriv underlaget där arbetsmaskiner/fordon kommer att stå uppställda

Hårdgjord yta (asfalt)

Grusad plan

Skogsmark

Annat, nämligen

Var kommer fordonen att tankas? Markera på bifogad karta.

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från förorening?

Hur omhändertas dagvatten från lagringsytan?

Gräsyta
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Detta ska bifogas ansökan:
• Översiktlig karta med aktuell fastighet markerad
• Säkerhetsdatablad för de kemikalier som används. Om inte säkerhetsdatablad finns, ange produktnamn och
CAS-nr samt övrig information som finns på t.ex. kemikaliens etikett.
Ansökan skickas till Miljöförvaltningen, 501 80 Borås.

Avgift
Miljö- och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmlan enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)
Dina personuppgifter registreras i ett databaserat register hos Miljöförvaltningen. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna administrera din
ansökan. Miljöförvaltningen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 §). Du har rätt att en gång per år få besked,
efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör dig. Ansökan enligt 26 § ska ställas till personuppgiftsansvarig.

