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:
Krossning av material
Brytningsområdets yta (m2)

Sortering av material
Beräknad årlig mängd (ton)

Startdatum

Slutdatum

Fortsättning nästa sida
Version 2014-09-23

Brytning sker under grundvattenytan

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
Markprofiler före och efter täktverksamheten

Transportvägar
Grannfastigheter

Underskrift
Ort och datum
Ansvarig verksamhetsutövares underskrift

Fortsättning nästa sida

Namnförtydligande

Information om avgift

Enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas en avgift ut för prövningen av denna
ansökan eller anmälan. När beslutet är utskickat kommer vi att skicka en faktura på beloppet. Fakturan är sedan
överklagningsbar.

Information – General Data Protection Regulation (GDPR)

Så behandlas dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och
ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Miljö- och bygglovsnämnden behandlar dina personuppgifter i enlighet med
bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning.
Miljö- och bygglovsnämnden har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig
för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i miljö- och bygglovsnämndens myndighetsutövning. Mer
information om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här https://www.harryda.se/
personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med
miljö- och hälsoskydd.

Information om förenklad delgivning
Miljö- och hälsoskydd kommer att delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning
1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via e- post till
den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du
har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.
2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort, Förenklad
delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för
fel.
3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.
4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis
till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.
5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då
meddelandet enligt punkt 2 skickades.
6. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att någon frist börjar löpa från
delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut.
Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår
• För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post
åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa)
bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
• Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt
punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
• Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
• Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
• Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker
delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis
(delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter:
1. E- post: miljo.halso@harryda.se
2. Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
3. Telefon: 031-724 61 00

