
Anmälan om husbehovstäkt 
enligt 9 kap 6 § miljöbalken 

Företagsuppgifter 
Namn/anmälare Fastighetsbeteckning 

Adress Organisationsnummer 

Postadress E-postadress

Telefon (dagtid) Kontaktperson 

Mobil Fastighetsägare 

Anläggningens koordinater (rikets när sex siffror) 

X= Y= 

Kod och prövningsnivå enl. bilagan till Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens 

Beskrivning av verksamheten 
Till beskrivningen skall bifogas en karta som visar vilket område som är planerat att användas för täktverksamheten, 
vilka vägar som kommer att användas för transporter. Kartan ska redovisa verksamhetsområde, brytningsområde, 
upplagsområde, uppställningsplats för kross- och sorteringsverk och  byggnader (t.ex. kan den ekonomiska kartan 
användas som underlag). 

Nuvarande markanvändning 
 Skogsmark  Betesmark  Åker 

 Annat, ange vad: 

Vad ska materialet användas till? 
Husbehovstäkt, för att på den egna fastigheten ta ut material för eget behov för att ex. underhålla en väg.

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping.  Telefon 036-10 50 00  E-post: miljo@jonkoping.se 
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Hur ska materialet framställas
 Grävning/Schaktning     Krossning             Sortering 

 Annat, ange vad…. 

Uttaget material 
 Morän       Grus      Annat, vad…………………………………………………….. 

Massornas volym ………..m3 Täktens yta ………………..

 ……………………………………………………………………….     

m2

Berör täkten någon kulturlämning? 
Ex. på kulturlämning kan vara stenmur, odlingsröse, husgrund. 

Ja Nej 

Om ja, ange vad och hur ni tagit reda på detta. Finns någon kulturlämning i närheten, ange detta på den bifogade 
kartan. 

Lokalisering 
Ligger verksamheten inom ett vattenskyddsområde? Blankett för vattenskyddsområde finns.

 Ja  Nej 

Ange avstånd till bostäder eller andra fastigheter 

Ange avstånd till dagvattenbrunnar, vattentäkt, vattendrag, sjö 

Andra/annat som kan vara berörda/beröras 

Ange tidsperioden som anmälan avser 

Ange hur djur- och växtlivet kommer att beröras 

Beskriv hur efterbehandling avses utformas  
Bl.a. ska du ange slänternas lutning och markanvändningen efter avslutad verksamhet 

Buller och andra störningar såsom vibrationer 
Ange bullerkällor och ev. bullerdämpande åtgärder. Ange arbetstider 
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Kommentarer till hur företaget följer de allmänna hänsynsreglerna i kap 2 
miljöbalken 
Det är bl.a. viktigt att ta hänsyn till grannar vad gäller damm och buller, enskilda brunnar. Hur oljor och kemikalier 
förvaras skall anges. Det som också skall beröras är bl.a. biologisk mångfald, god hushållning med mark (naturgrus) 
och vatten.  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Egenkontroll 

Kommentarer till hur bolaget uppfyller kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, 
d.v.s. den som bedriver verksamheten skall fortlöpande kontrollera verksamheten för att motverka och /eller 
förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön. 
 
 
 
 

 
Ange hur man uppfyller kravet på att uttaget inte blir onormalt stort 
Om brukningsenheten är onormalt stor och du som markinnehavare väljer att försörja hela din brukningsenhets 
behov av material från en enda husbehovstäkt, kan materialuttaget komma att bli omfattande med ökade risker 
för skador på miljön.  
 
 
 
Bilagor 

 Karta ritningar 
 Annat, ange vad ………………………………………………………………………….. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Husbehovstäkt kan vara samrådspliktig, enligt 12 kap 6 § miljöbalken, om verksamheten kan komma att 
väsentligt förändra naturmiljön. Detta kan gälla en husbehovstäkt av berg eller husbehovstäkt i känsliga 
naturmiljöer som naturbetesmarker eller våtmarker. 

 
Avgift för handläggning tas ut enligt Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt  
miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande 
dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende. 
Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för 
att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, 551 89  Jönköping. miljo@jonkoping.se.  Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att 
vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 
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Underskrift 
 
. 
 
 
………………………………………… ……………………………………………………………… 
Ort och datum 
 

 

Underskrift 
 
…………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

 

 
 
 
 
 

Skicka ifylld blankett med bilagor till 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 

551 89  Jönköping 

2019-07 
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