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Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping 

E-postadress: miljo@linkoping.se,  Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter) 
LK 2521 utg 3 (juni 2022) 

ANMÄLAN
Husbehovstäkt

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken 

Uppgifterna kommer att införas i Miljöavdelningens dataregister.

Sökande 
Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

E-postadress

Jag som söker samråd är 

markägare entreprenör konsult/ombud arrendator annat 

Markägarens namn Telefon bostad (även riktnummer) 

Adress Telefon arbete (även riktnummer) 

Postadress Mobilnummer 

Berörd/a fastighet/er 

Har markägaren godkänt planerad åtgärd? 

ja nej

Syftet med husbehovstäkten 

Material som avses att brytas 

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

Morän Berg Lera Matjord 

Tidpunkt för igångsättandet:  

Under hur lång tid planerar ni att bryta material? 

Ska materialet brytas på samma plats där täkt tidigare bedrivits? Ja Nej 

Hur mycket material har hittills brutits i täkten fr.o.m. 1 jan 2008?  m3 

Faktureringsadress om annan än ovanstående Postnummer och ort

Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Husbehovstäktens storlek och djup 

Brytningsområdets area  

Volym  m3 

Vikt   ton* 

Djup  m 

Brytningen kommer att ske över grundvattenytan under grundvattenytan 

Vatten kommer att ledas bort/pumpas från täktområdet Ja Nej 

Om ja, på vilket sätt?    

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

Material Omräkningstal
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

Nuvarande markanvändning 
Åker/vall Våtmarksområdet Lövskog

Kultur- och naturbetesmark Barrskog Blandskog 

Annat    

Förekomst av natur- och kulturvärden 
Finns det några fornlämningar t.ex. 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? 

Kort verksamhetsbeskrivning, vilka metoder kommer att användas (grävning, sprängning etc.?) 

Kommer krossning och sortering av material att ske? 

ja nej
Om ja, har detta anmälts till bygg- och miljönämnden? Se även nedan under rubriken övriga upplysningar. 

ja nej

 m3 
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Hur kommer brytningsområdet att efterbehandlas? 

Finns det några närboende som kan komma att störas av den planerade verksamheten? 

ja nej
Om ja, har dessa informerats? 

ja nej

Vilka är de? 

Övriga uppgifter 

Skickas till:
Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping 

OBS! 
Till anmälningsblanketten ska bifogas en topografisk karta samt ekonomisk karta som visar: 

• Plats för husbehovstäkt
• Närliggande bostadsbebyggelse
• Det tänkta brytningsområdet, samt var eventuella upplagsmassor kommer att placeras.
• Valda transportvägar
• Om möjligt bör fotografier över aktuellt område bifogas. Detta för att underlätta handläggningen av ärendet.

Underskrift 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Fortsätt på nästa sida!   

Övriga upplysningar 
Var noga med att fyll i uppgifterna ovan, komplettering av ärendet leder till förlängd handläggningstid. Observera 
dock att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats. 

Uppställning av kross- och sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän är anmälningspliktigt enligt förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser om 
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
Anmälan ska ske till bygg- och miljönämnden.
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Större husbehovstäkter måste anmälas till bygg- och miljönämnden (och då behövs inte samrådsanmälan enligt 
denna blankett göras). Anmälan till bygg- och miljönämnden gäller för husbehovstäkt, av naturgrus eller berg, där 
den totalt uttagna mängden som gjorts efter 1 januari 2008 överstiger 10 000 ton. Anmälan ska göras senast sex 
veckor före den totala mängden brutet material överskrider gränsvärdet, oberoende av planerad brytningshastighet 
och täktens ålder. Anmälan ska ske till bygg- och miljönämnden. 

Information om till exempel natur- och kulturvärden som berörs av det planerade arbetet kan fås via: 

Länsstyrelsen karttjänst Östgötakartan 
http://gise.lst.se/gise/default.asp

eller 

Linköpings kommuns hemsida 
http://www.linkoping.se/sv/miljo-halsa/natur/naturvardsprogram 

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan 
Miljöavdelningen tar ut timavgift för handläggning av ansökan. Kompletta handlingar förkortar handläggningstiden 
och avgiften blir mindre. 

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs 
för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig 
att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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