Vers. 2021-06-08

Borlänge kommun
Miljökontoret
miljokontoret@borlange.se

1 (2)

Anmälan av husbehovstäkt samt kross- och sorteringsverk
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1999:808) och 4 kap miljöprövningsförordningen (MPF) (2013:251).

Anmälan (C-verksamhet) av husbehovstäkt avseende
täkt av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd)
täkt av torv med verksamhetsområde större än 5 hektar
täkt av torv med uttag mer än 50 000 kubikmeter (tot. uttagen mängd)

MPF 4 §

MPF 5 §

täkt av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd)

MPF: C 10.30

1 pkt

MPF: C 10.40

2 pkt

MPF: C 10.40

3 pkt

MPF: C 10.40

Anläggning (C-verksamhet) för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats längre än 30 kalenderdagar under en 12-månadsperiod
Sökanden är:

fastighetsägare

entreprenör

MPF 6 §

inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser

1 pkt

MPF: C 10.50

2 pkt

MPF: C 10.50

konsult/ombud

arrendator

Sökande
Namn
Adress

Personnummer/organisationsnummer
Även fakturaadress

Postnummer

E-post

Ort

Telefon

Kommunikation med anledning av anmälan ska ske via e-post (digitalt)

Ska ske med post

Namn (om annan än ovan)

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Även fakturaadress

E-post

Ort

Telefon

Fastighetsbeteckning/-ar där verksamheten bedrivs

Fakturaadress (om annan än ovan)
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postadress
Miljökontoret, 781 81 Borlänge
Besök: Palladium, Sveavägen 21

Telefon Servicecenter
0243-740 00

Ort

E-post/webb-sida
miljokontoret@borlange.se
www.borlange.se
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Syftet med verksamheten
Utbrutet material från en husbehovstäkt och torvtäkt får användas inom fastigheten för eget behov; skötsel
av jordbruks- eller skogsfastighet, men inte säljas eller på annat sätt utnyttjats kommersiellt.

Täktens omfattning, grundvattenyta (gvy) och tider när verksamheten är i drift
Brytningsområdets area
Brytning planeras under gvy

Ja

m2

Uppskattad årligt uttag

ton

Nej

Avstånd från mark till gvy minst

m

Grundvattenrör finns

Ja

Nej

Startdatum (cirka)

Slutdatum (cirka)

Arbetstid vard. fr 06:00

Längst till kl

Kväll fr 18:00

Nej

Längst till kl

Helg/röd dag

Nej

Längst till kl

Avstånd till skyddsobjekt
Avstånd till: dricksvattenbrunnar

meter

brunn borrad

, grävd

, okänt

permanentboende

meter

Avstånd till: sjö

meter

fritidsbostad

meter

vattendrag

meter

allmän väg

meter

fastighetsgräns

meter

Skyddade områden inom verksamhetsområdet
Skyddad natur

Ja

Nej

Kulturskyddsområde

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Vattenskyddsområde

Nej

Ja

Ja

Nej

https://app.raa.se/open/fornsok/
Frostbrunnsdalen

Tjärna

Lennheden

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=c45f776423d948caa269c98e21a11950 välj: Bestämmelser

Om frågorna ovan besvaras med ja ska kartutdrag med markerade skyddsobjekt bifogas anmälan.

Följande underlag ska bifogas anmälan (utöver eventuellt kartutdrag från skyddsobjekt)
Översiktskarta (kartexempel från Lantmäteriet: Min Karta (lantmateriet.se).
Markerade område där brytning, upplag av massor, sortering och/eller krossning kommer att utövas.
Utplacering av dricksvattenbrunnar (borrad/grävd/okänt), grannfastigheter och transportvägar.

Störningar som verksamheten kan orsaka på plats/omgivning, hur de kan minskas och egenkontroll
Beskriv tänkbara störningar (pkt 1), exempelvis buller, damning och transporter, vilka skyddsåtgärder (pkt 2)
som planeras för att minimera störningarna samt hur åtgärderna säkerställs med egenkontroll (pkt 3).
1.
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2.

26 kap 19 § miljöbalken

3.

Beskriv hur området ska efterbehandlas efter avslutad täktverksamhet

Datum och underskrift av sökanden/behörig företrädare
Datum

Namnunderskrift

Inskickande av anmälan
Anmälan ska vara miljökontoret tillhanda minst sex veckor innan verksamheten ska starta.
Anmälan/ansökan skickas via e-post till:
eller med post till:

miljokontoret@borlange.se

Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

Information
Enligt Taxa för miljönämndens arbetsområden inom miljö och hälsoskydd, fastställd av kommunfullmäktige
2016-12-12 (§ 250), reviderad 2020-11-19 (§ 103), tar miljönämnden ut en rörlig timavgift för handläggning av
anmälan om husbehovstäkt samt kross- och sorteringsverk. För C-verksamheterna 10.40 är avgiften 4 x T (timmar),
för 10.50 6 x T och för 10.30 8 x T. För 2021 är avgiften 992 kr per timme.
Lämnade uppgifter kommer att registreras i en databas och behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning
artikel 6 1e myndighetsutövning (General Data Protection Regulation). Kontakta servicecenter för mer information om hur Borlänge kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Frågor? Kontakta miljökontoret via servicecenter, se sidfot.

