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Anmälan om 
husbehovstäkt/krossning och 
sortering av berg och 
grusmaterial 
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap 4 
§, 5 § och 6 § 

Anmälan avser 
Ny täkt Krossning av material Sortering av material 

Befintlig täkt, ange hur mycket material som hittills brutits ut i täkten m3ton 

Sökande 
Fastighetsbeteckning/ar 

Sökandes namn 

Adress 

Fakturaadress (om fakturan ska skickas till annan adress än sökandes) 

Personnummer/organisationsnummer Telefon 

E-postadress Kommunicera via e-post? 
Ja Nej 

Kontaktpersonens namn (om sökande är ett företag) Telefon till kontaktperson 

Fastighetsägarens namn (om annan än sökande) Telefon till fastighetsägaren 

Fastighetsägarens adress 

E-postadress Kommunicera via e-post? 
Ja Nej 

Beskrivning av husbehovstäkt 
Nuvarande markanvändning 

Åker/vall Bete 
Hygge Annat 

Mosse Skog 

Material som ska brytas 
Grus Sand 
Matjord Torv 

Berg Morän 
Annat 

Vad ska materialet användas till? 

Brytning kommer att ske 
över grundvattenytan under grundvattenytan 
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Area (m2) Grävdjup/pallhöjd (m) Total mängd material 
m3ton 

Ungefärlig årlig mängd (ton) Datum då arbetet påbörjas Datum då arbetet avslutas 

Ytterligare beskrivning av utformningen (exempel från vilket håll täkten öppnas och placering av upplag) 

Beskriv hur området kommer att behandlas efter avslutad täkt (exempel släntning eller plantering) 

Planerad markanvändning efter avslutat täkt 

Beskrivning av krossning/sortering 
Placering 

Tillfällig uppställning Permanent uppställning 
Beräknad produktion Planerad uppställningstid (fr.o.m. – t.o.m.) Drifttid (dagar/år) 

Material som ska krossas/sorteras 
Grus Sprängsten Betong/tegel Annat 

Material från den egna fastigheten ska bearbetas 
Material transporteras till fastigheten för bearbetning 

Sker skutknackning? 
Ja Nej 

Befinner sig verksamheten inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelse? 
Ja Nej, svara på nedstående fråga 

Bedrivs verksamheten på samma plats mer än 30 kalenderdagar under en 12-månadersperiod? 
Ja Nej 

Beskrivning av verksamheten och skyddsåtgärder 
Typ av maskiner som ska användas på platsen 

Antal transporter till och från verksamheten per dag 

Arbetstider under måndag-fredag Eventuell övrig arbetstid 

Ange vilka kemiska produkter som används såsom bränsle, smörjmedel, vägsalt samt hur de ska förvaras. 

Finns cistern? 
Ja Nej 

Cisternens volym (m3) År för senaste kontroll 

Ligger verksamheten inom vattenskyddsområde? 
Ja Nej 

Avstånd till sjö/vattendrag 
meter 

Avstånd till närmaste vattentäkt/enskild brunn 
meter 

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad 
meter dBA 

Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet 
meter dBA 

Ljudnivå på 10 meters avstånd 
dBA 

Kan närboende störas av den planerade täktverksamheten? 
Ja, närboende har informerats Ja, men närboende har inte informerats Nej 
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Ange kända natur- och kulturmiljövärden inom täktområdet och i närheten 

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

Beskriv åtgärder mot miljöstörning 
Åtgärder för att dämpa buller 

Åtgärder för att minska damm 

Åtgärder för att förhindra förorening av mark, grund- och ytvatten (exempelvis beredskap för spill) 

Eventuell kompletterande information för att beskriva verksamheten och dess miljöeffekter 

Övrig information 

Bilagor 
En detaljerad karta (exempelvis i skala 1:2 000) som visar det tänkta 

brytningsområdets/verksamhetsområdets gränser, tillfartsvägar och närmaste bostäder och byggnader. Vid 
förekomst av närliggande vattentäkter samt kända natur- och kulturvärden ska dessa utmärkas på kartan. 
Obligatorisk bilaga. 

En översiktskarta i skala 1:10 000 

Information 
• I närheten av bostäder medges normalt endast krossning mellan klockan 07.00 och 18.00. 
• Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt sett inte överstiga 50 dBA. 

Anmälan ska lämnas till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. För 
handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skicka anmälan till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

Information om personuppgiftshantering 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett 
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter 
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt. Läs mer 
https://kommun.vetlanda.se/gdpr 
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