HUSBEHOVSTÄKT
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
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Sökande

Ankomststämpel:

Namn/Företag

Tel.

Postadress

Mobiltel.

Postnummer och ort

Fax

Sökanden är
Fastighetsägare

Fastighet
OBS!
Fastighetsägaren
måste ha godkänt
den planerade
åtgärden

Material

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Tel.

Postadress

Mobiltel.

Postnummer och ort

Fax

Vilket material ska brytas i täkten
Grus

Sand

Morän

Berg

Torv

Matjord

Annat:

Vad ska materialet användas till?

Täktens utformning
OBS! Täktens läge
ska även anges på
en karta, se
Bilagor.

Area (m2)

Grävdjup / Pallhöjd (m)

Grävning kommer att ske
ovan grundvattenytan

under grundvattenytan

Ytterligare beskrivning av utformning
(t.ex. insynsskydd, från vilket håll täkten öppnas, placering av upplag)

Mängd massor (m3)
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Nuvarande
markanvändning

Nuvarande markanvändning
Åker/vall

Bete

Mosse

Skog

Hygge

Annat:

Typ av vegetation på platsen

Här nedan anger du kända berörda natur- och kulturmiljövärden inom täktområdet och i närheten

Berörs naturreservat / Natura 2000-område/Naturminne/djurskyddsområde?
Nej

Ja, namnge dessa ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Berörs vattendrag (även små diken/bäckar) / sjö / våtmarksområde (inom ca 200 m från täkten)?
Nej

Ja, namnge dessa ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Om Ja, är verksamheten anmälningspliktig?

Ja

Nej

Vid anmälningspliktig vattenverksamhet. Har en sådan anmälan skickats till Länsstyrelsen?

Ja

Nej

Berörs något biotopskyddsområde?
Nej

Ja, allé

Ja, åkerholme

Ja, småvatten/våtmarker/öppet dike
Ja, stenmur

Ja, källa

Ja, odlingsrösen

Ja, särskilt utpekat

Berörs naturreservat / Natura 2000-område/Naturminne/djurskyddsområde?
Nej

Ja, namnge dessa ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Berörs kända fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar?
Nej

Ja, namnge dessa ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Om du svarat Ja på någon/några av ovanstående frågor beskriv då vilka skyddsåtgärder som kommer att
vidtas för att minska miljöpåverkan eller förhindra skada på natur- och kulturmiljövärden:

Ange eventuella andra kända natur- eller kulturvärden som berörs (riksintressen, naturvårdsöversikt, artrika
vägkanter, naturbetesmarker, nyckelbiotoper och andra skogliga naturvärden etc. etc.), samt vilka
försiktighetsåtgärder som planeras för att undvika skador på dessa värden:
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Tidpunkt

Beräknad tidpunkt för igångsättande

Efterbehandling

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

Beräknad tidpunkt för avslut

Planerad markanvändning efter avslutad täkt

Kompletterande
information

Här kan du lämna kompletterande information om projektet
(ytterligare information kan även lämnas på separat papper)

Underskrift

Ort och datum

Sökandens underskrift

Bilagor

Till anmälan ska bifogas en karta (kopia av ekonomisk karta el. motsvarande i skala 1:10 000) där
täktens yttre gräns markerats.
Bifoga även gärna fotografier av platsen, vilket kan förkorta DriftMiljö-,
och
byggservicenämndens
och myndighetsnämndens
handläggningstid av ärendet. Digitala foton kan skickas via e-post till adressen dos@hallsberg.se
miljo.bygg.myndighetsforvaltningen@hallsberg.se
(ange namn, fastighetsbeteckning och att det rör en husbehovstäkt i e-postbrevet).
Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger handläggningstiden.
I vissa fall kan åtgärdens art kräva kompletteringar trots att ovanstående uppgifter lämnats.

Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen
(PUL). Uppgifterna kommer att registreras i Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens
register,
som äri ansökan
tillgängliga
för allmänheten.
Personuppgifter
behandlas
i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer att
registreras i Drift- och servicenämndens register, som är tillgängligt för allmänheten. För mer information
hänvisas till Hallsberg.se.
Anmälan skickas till: Hallsbergs kommun, Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden, 694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 50 00

Fax: 0582-68 51 60

E-post: miljö.bygg.myndighetsforvaltningen@hallsberg.se

Anmälan skickas till:
Hallsbergs kommun, Drift- och servicenämnden, 694 80 Hallsberg

INFORMATION
Husbehovstäkt
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Information rörande husbehovstäkter
Husbehovstäkt kallas täkt av jord, sten, grus, sand och morän m.m. där materialet skall användas för
skötsel av en jord- eller skogsbruksfastighet. Inget uttaget material får utnyttjas kommersiellt. Man får
alltså inte sälja eller skänka bort materialet eller använda det som betalning för tjänster. Om man äger
flera sammanhängande fastigheter som kan betecknas som en brukningsenhet får man använda
materialet inom samtliga av dessa.
Husbehovstäkter är inte tillståndspliktiga men måste antingen anmälas enligt 9 kap miljöbalken eller
anmälas för samråd enligt 12 kap miljöbalken till Drift-och servicenämnden.
Anmälan om samråd
När man öppnar eller väsentligt utökar en husbehovstäkt, totalt uttagen mängd är max. 10 000 ton,*ska
verksamheten först anmälas för samråd hos Drift-och servicenämnden (enligt 12 kap. 6 § miljöbalken).
Detta gäller alla verksamheter eller åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön även om
de inte omfattas av tillstånds eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken.
Syftet med anmälningsplikten/ samrådsplikten är att skapa en dialog så att verksamhetens inverkan på
kända natur- och kulturvärden minimeras genom att lämpliga krav på försiktighetsmått och eller att
anpassning av verksamheten sker. I sällsynta fall kan verksamheten förbjudas.
Anmälan ska göras minst sex veckor innan åtgärden/verksamheten planeras påbörjas.
Anmälan görs lämpligen på Drift-och servicenämndens blankett.
För husbehovstäkter där totalt uttag mängd*överskrider 10 000 ton naturgrus eller berg respektive mer
än 5 hektar torv är verksamheten anmälningspliktig till kommunen som s.k. C-verksamheter.
Avgift
Avgift tas ut för kommunens kostnader vid handläggning av anmälan av verksamhet. Enligt kommunens
taxa uppgår avgiften till 750 kr per timme.
Kross- och sorteringsverk
Om du tänker ställa upp kross- eller sorteringsverk (även tillfälligt) i täkten så ska också det anmälas till
Miljö-,
byggoch myndighetsnämnden i god tid före verksamheten påbörjas.
Drift- och
servicenämnden

2(2)

Andra bestämmelser
Fornminnen

Enligt 2 kap. 10 § kulturminneslagen (KML) är den som vill genomföra grävningsarbeten skyldig att ta
reda på om fasta fornlämningar berörs av verksamheten och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen.
Om det visar sig att fornlämningar berörs krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML.
Dessutom finns skyldighet att omedelbart avbryta arbetet, om en fornlämning påträffas under grävning
eller liknande. Den som leder arbetet skall genast anmäla detta till Länsstyrelsen.
Skyldighet att kontrollera

I 26 kap 19 § MB står det att verksamhetsutövaren fortlöpande skall planera och kontrollera
verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på
miljön. Det gäller även för den som har en husbehovstäkt. Det kan vara enkla saker som att du inte bör
ta grus i din täkt där backsvalor häckar om det finns sådana i täkten eller att täkten inte blir en
avstjälpningsplats för skräp och avfall.
Hänsyn till naturvärden

När man öppnar en täkt och exponerar markytor utan vegetation så ändrar man även
livsförutsättningarna för djur och växter. Om täkten utförs på rätt sätt kan den bli en tillgång för olika
arter och hjälpa till att höja naturvärdena i området.
Vissa insekter och framförallt steklar liksom även den hotade sandödlan trivs bra i solexponerade
söderslänter. För att gynna dessa arter kan brytningen i en täkt inledas med att en söderslänt öppnas och
sedan lämnas orörd under resten av brytningen.
Grus- och sandtag med lodräta väggar av finmaterial är tänkbara boplatser för backsvalor. Väggar med
backsvalebon bör lämnas orörda under tiden 1 maj till 15 september för att underlätta häckningen.
Täkter med vattensamlingar i har kommit att bli en viktig livsmiljö för både mindre strandpipare och
vattensalamander.
När man brutit färdigt en täkt kan det bli aktuellt att efterbehandla denna genom att jämna ut slänterna
och breda ut avbaningsmassor för att återställa områdets ursprungliga naturtillstånd. För husbehovstäkter som inte medför en negativ inverkan på landskapsbilden eller hotar en grundvattentillgång kräver
Drift-och servicenämnden normalt inte att efterbehandling ska utföras. De branta slänterna får då vara
kvar för att bevara de naturvärden som skapats i täkten. Naturvärdena i täkter gynnas allra bäst av en
kontinuerlig brytning i liten eller måttlig takt så att slänterna hålls öppna och inte växer igen. Ring
gärna och fråga om råd innan du efterbehandlar en husbehovstäkt.

