
 

ANMÄLAN om husbehovstäkt 
Samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Allmänna uppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  
Sökandens namn Org. nummer /Personnr 

  
Adress Postadress 

  
Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   
E-post 

 

Nuvarande markanvändning 

 Åker, vall   Våtmarksområde  Lövskog   Barrskog  

 Blandskog   Mosse/kärr   Annat, ange: _________________________ 

Natur- och kulturvärden 
Finns det några fornlämningar, tex. gravhögar, odlingsrösen etc. som berörs av husbehovstäkten?  

 Ja   Nej Om ja, ange vad: __________________________________________________ 
Finns det några naturvärden som berörs av husbehovstäkten? 

 Ja   Nej Om ja, ange vad: __________________________________________________ 
Finns det något vattenområde inom 200 meter? Ange antal meter 

 Finns ej  Kärr: _____ meter  Å: _____ meter  Bäck: _____ meter 

 Sjö: _____ meter  Annat, ange vad: __________________, avstånd: _____ meter 
Kompletterande information (t.ex. beskrivning av området, vegetationen, trädslag, historia m.m.) 

 

Uppgifter om täkten 

Ansökan avser: 

 Ny täkt  Fortsatt täkt, ange hur mycket material som hittills har brutits i täkten: _________________________ 

Ansökan avser: 

 Den egna fastighetens behov  Annan användning, ange vad: ______________________________________ 
Har markägaren godkänt planerad husbehovstäkt? 

 Ja  Nej Ett godkännande ska bifogas om inte sökanden är markägare. 
Materialet som ska brytas: 

 Grus (> 8 mm)  Sand (< 8 mm)  Växlande material (sand och grus) 

 Morän   Torv   Annat, ange vad: ________________________ 

Tidsperiod ansökan avser: 

 

Materialet ska användas till: 

 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

Uppgifter om täkten  

Ange täktens area: __________ kvadratmeter Ange täktens djup: __________ meter  

Brytning kommer att ske:  ovan grundvattenytan  under grundvattenytan 

Vatten kommer att ledas eller pumpas bort från täktområdet:  Ja  Nej 

Hur mycket ska brytas, ange mängden både i ton och kubikmeter*: __________ ton, __________ kubikmeter 

*Omräkningstal från kubikmeter till ton (källa: ”Prövning av täkter Handbok allmänna råd” 2003:1 SNV) 
Material Omräkningstal vid omräkning från m3 till ton 

Ex. 3 ton lera: 3 × 2,1 = 6,3 m3
 

Sandigt material (>8 mm) 1,7 
Grusigt material (<8 mm) 2,0 
Växlande material (sand och grus m.m.) 2,0 
Moränmaterial 2,0 
Bergmaterial 2,65 
Lera 2,1 
Matjord 1,0 
Om den som ansöker om täkt kan visa att volymvikten hos materialet inom området väsentligen avviker från 
riktvärdet, kan annat omräkningstal användas.  

Beskrivning av täkten 
Kort verksamhetsbeskrivning, vilka metoder kommer att användas (grävning, sprängning etc.): 

 

Kommer krossning och sortering av material att ske?  Ja, ange mängd: _____________  Nej  
Hur kommer eventuella upplag att placeras? 

 

Efterbehandling av brytningsområdet 
Kort beskrivning: 

 

Bilaga 

 Bifoga en karta, med skala och norrpil, där området som berörs av täkten markeras. 

Undertecknad anmäler husbehovstäkt enligt 12 kap 6 § Miljöbalken 
Ort och datum: 

 

Sökandes underskrift: Namnförtydligande: 

  

För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt timtaxa, fastställd av nämnden för samhällsplanering. 
 
Ansökan skickas till:  Bygg & Miljö 

Alvesta kommun 
342 80 ALVESTA 
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