Anmälan om husbehovstäkt
mer än 10 000 ton
enligt 9 kap. miljöbalken

Anmälan om husbehovstäkt mer än

Skickas till

10 000 ton

Överkalix kommun
Bygg- och miljönämnden
956 81 ÖVERKALIX

1. Sökande
Namn/företagets namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

E-postadress

Skriftlig kommunikation sker helst med
E-post

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)
Sökande är
Fastighetsägaren

Entreprenör

Postort

Brevpost

Mobiltelefon

Konsult/ombud

Arrendator

2. Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

E-postadress

Skriftlig kommunikation sker helst med
E-post

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Postort

Brevpost

Mobiltelefon

3. Faktureringsadress
Samma som sökande

Annan adress, vänligen fyll i nedan

Namn
Postnummer

Faktureringsadress
Postort

Ev. referensnummer
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4. Material (ange vilket material som ska brytas i täkten)
Grus

Sand

Morän

Berg

Torv

Matjord

Annat, vänligen specificera …………………………………………………………………………….
Vad ska materialet användas till? Beskriv nedan.

5. Täktens utformning
Area (m2)

Grävning kommer att ske
Ovan grundvattenytan

Grävdjup/pallhöjd (m)

Mängd massor (m3)

Under grundvattenytan

6. Beskrivning av täktens utformning
Vänligen beskriv täktens utformning, t.ex. insynsskydd, från vilket håll täkten öppnas, placering av upplag
etc.

Fortsätt på separat papper som bifogas till anmälan om utrymmet ovan inte räcker.

7. Tidpunkt
Beräknad tidpunkt för igångsättande (ange datum) ………………………………………….
Beräknas tidpunkt för avslut (ange datum) ………………………………................
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8. Nuvarande markanvändning (ange vad marken används till för nuvarande)
Åker/vall

Bete

Mosse

Skog

Hygge

Annat, vänligen beskriv nedan

Typ av vegetation på platsen

Ange kända natur- och kulturmiljövärden inom täktområdet och i närheten

Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan eller förhindra skada på natur- och
kulturmiljövärden?

9. Efterbehandling
Vänligen beskriv hur området kommer att efterbehandlas efter avslutad täkt (t.ex. släntning, planering etc.)

Planerad markanvändning efter täkten:

10. Övriga upplysningar
Vänligen beskriv hur området kommer att efterbehandlas efter avslutad täkt (t.ex. släntning, planering etc.)

Om utrymmet ovan inte räcker till, vänligen fortsätt på ett separat papper som bifogas till anmälan
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Övrig information
 En karta över täkten ska bifogas till anmälan. Kartan ska anges i skala 1:10 000 där
täktens yttre gräns markeras
 Fastighetsägaren måste ha godkänt den planerade åtgärden innan den utförs
 Anmälan ska göras senast sex veckor före den planerade ändringen av verksamheten
utförs/börjar gälla
Handläggning
Vänligen lämna in en fullständigt ifylld blankett. Om viktiga uppgifter saknas kommer
handläggningstiden att förlängas och det kan ta längre tid innan ni får ett beslut från oss.
Avgift
Vid anmälan om husbehovstäkt tar kommunen ut en avgift motsvarande en timmes
handläggningstid, enligt taxa inom miljöskyddskontrollens område.
Behandling av personuppgifter
Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina
personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och
kommunicera handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr.
Förenklad delgivning
Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge er handlingar i ert
ärende. Mer information om förenklad delgivning hittar ni under http://overkalix.se/
kommun/miljoavdelning/delgivning/.

Underskrift av sökande
………………………………………………
Ort och datum

………………………………………………
Namnteckning

………………………………………………

………………………………………………

Ev. titel

Namnförtydligande

