Miljö- och hälsoskydd

Skickas till:
Härryda kommun
Miljö- och hälsoskydd
435 80 Mölnlycke

ANMÄLAN OM HUSBEHOVSTÄKT
Anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
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
Faktureringsadress
Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Telefax

Fastighetsägarens namn, adress & postadress, telefon (om annan än ovan)
Anmälaren är:
Markägare

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

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

Brytning sker över
grundvattenytan
Övrig verksamhet inom täktområdet:

Brytning sker under grundvattenytan

Krossning av material
Brytningsområdets yta (m2)

Sortering av material
Beräknad årlig mängd (ton)

Startdatum

Slutdatum

Fortsättning nästa sida

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 strandskyddat område?

Ligger platsen inom skyddsområde för vattentäkt?

Ligger platsen inom naturskyddat område?

Ligger platsen inom kulturskyddat område?

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

Vattendrag

Skalenlig karta

Vattentäkters placering (egen och grannars brunnar)

Verksamhets-, brytnings-, upplagsområdens
placering

Transportvägar
Grannfastigheter

Markprofiler före och efter täktverksamheten

Underskrift
Ort och datum

Ansvarig verksamhetsutövares underskrift

Namnförtydligande

Avgift
För behandling av anmälan tas en avgift om 820 kr/timme ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Fortsättning nästa sida

Personuppgiftslagen

Information - personuppgiftslagen (PuL)
Samtliga uppgifter i denna anmälan/ansökan kommer att registreras och behandlas hos miljö- och
bygglovsnämnden. Detta görs för att möjliggöra service och lagstadgad myndighetstillsyn som tillståndsgivning,
anmälningar, föreläggande, råd och anvisningar. Uppgifterna används också för framställning av statistik, kartor,
uppföljning, kvalitetssäkring, utvärdering, administration och för uppgiftslämnande enligt lag och förordning.
Miljö- och bygglovsnämnden är personuppgiftsansvarig och skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna
sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen (28 § PuL). Efter skriftlig ansökan är miljöoch bygglovsnämnden skyldig att en gång per år lämna besked om personuppgifter som rör den sökande
behandlas eller ej (26 § PuL). Mer information kan lämnas av miljö- och bygglovsnämnden, 435 80 Mölnlycke,
telefon 031-724 62 65.

