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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 
 

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se  

Internetadress 
694 80 Hallsberg   www.hallsberg.se 

 
 

Anmälan om husbehovstäkt 

enligt 9 kap. 6 § eller 12 kap. 6 § 
miljöbalken (1998:808) 

 
 
 
 

I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 
https://www.hallsberg.se/gdpr eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

 

Personuppgifter 

Namn Person- /organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-post 

Sökanden är 
 ☐ Fastighetsägare ☐ Entreprenör ☐ Konsult/ombud ☐ Arrendator 

 ☐ Jag godkänner att handlingar skickas med e-post 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetens adress Postnummer Ort 

 

Anmälan gäller 

☐ täkt för husbehov av 

☐  naturgrus med ett totalt uttag på minst 10 000 ton. Verksamhetskod 10.30 

☐  berg med ett totalt uttag på minst 10 000 ton. Verksamhetskod 10.40 

☐  torv med ett totalt uttag på minst 50 000 m2 eller ett verksamhetsområde på minst 5 hektar. Verksamhetskod 10.40 

☐ samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Husbehovstäkt där uttaget understiger gränserna ovan. 

 

Material 

Vilket material ska brytas i täkten? 
☐ Grus ☐ Sand ☐ Morän ☐ Berg ☐ Torv ☐ Matjord ☐ Annat: ________________________________ 

Vad ska materialet användas till? 
 

För täkt av naturgrus, varför är det inte möjligt att använda ett annat material? Se SGU-rapport 2015:35. 

http://www.hallsberg.se/
https://www.hallsberg.se/gdpr
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Täktens utformning 
Area (m2) Grävdjup/pallhöjd (m) Mängd massor (m3) 

 
Grävning kommer att ske 

 
☐ Ovan grundvattenytan 

 
☐ Under grundvattenytan 

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

Beräknad tidpunkt för igångsättande Beräknad tidpunkt för avslut 

 

Marken 
Nuvarande markanvändning 

☐ Åker/vall ☐ Bete ☐ Mosse ☐ Skog ☐ Hygge ☐ Annat: ___________________________ 

Typ av vegetation på platsen 

Berörs naturreservat/Natura 2000-område/naturminne/djurskyddsområde? 

☐ Nej ☐ Ja. Namn: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Berörs diken/bäckar/vattendrag/sjö/våtmarksområde? (inom 200 m från täkten) 

☐ Nej ☐ Ja. Namn: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Om ja, är verksamheten anmälningspliktig? ☐ Ja ☐ Nej 

Om anmälningspliktig, har en sådan anmälan skickats till Länsstyrelsen? ☐ Ja ☐ Nej 

Berörs biotopskyddsområde? 

☐ Nej ☐ Ja, allé ☐ Ja, våtmarker ☐ Ja, odlingsrösen 

☐ Ja, åkerholme ☐ Ja, stenmur ☐ Ja, källa ☐ Ja, särskilt utpekad 

Berörs fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar? 

☐ Nej ☐ Ja. Namn: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Om täkten påverkar skyddsvärda områden, vilka skyddsåtgärder kommer vidtas för att minimera påverkan? 

 

http://www.hallsberg.se/
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Efterbehandling 
Beskriv hur området kommer att efterbehandlas när täkten avslutas (t ex släntning, plantering, etc.) 
 

 

Planerad markanvändning efter avslutat täkt 

 
 

Till anmälan bifogas 

☐  Skalenlig karta som visar täktens yttre gräns. Brytningsområde och verksamhetsområde. 

☐ Fullmakt från fastighetsägaren. 

 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 

 

http://www.hallsberg.se/
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