ANMÄLAN OM HUSBEHOVSTÄKT
Mer än 10 000 ton (enligt 9 kap miljöbalken)

Fastighetsägare

OBS! Fastighetsägaren måste ha godkänt den planerade åtgärden
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Post nr

Kontaktperson

Telefon

E-post

Ort

Sökande
Företag/Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Post nr

Telefon

E-post

Ort

Kontaktperson

Sökanden är

Fastighetsägare

Entreprenör

Konsult/ombud

Arrendator

Material
Grus

Sand

Morän

Berg

Torv

Annat
Vad ska materialet användas till:

Täktens utformning

OBS! Täktens läge ska även anges på en karta, se bilagor
Area m2

Grävdjup/pallhöjd, m

Mängd massor, m3

Grävning kommer att ske:

Ovan vattenytan

Under grundvattenytan

Ansökan sändes till: Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Fysisk planering, 941 85 Piteå

Matjord

Ytterligare beskrrivning av utformning (t ex insynssky
ydd, från vilket hååll täkten öppnas, placering av uppla
ag)

Nuvarande markanvändning
g
Åker/vall

Bete

Mossse

Skog

Annat
Typ av vegetation
n på platsen

Ange kända natu
ur- och kulturmiljövvärden inom täktområdet och i närhheten:

Tidpunkt
Beräknad tidpunkkt för igångsättand
de

Beräknad tidpunkt för avslut

Hyggee

Efterbehandling
Beskriv hur området kommer att efterbehandlas efter avslutad täkt (t ex städning, plantering)

Planerad markanvändning efter avslutad täkt

Kompletterande information
Här kan du lämna kompletterande information om projektet (om utrymmet inte räcker, så kan du lämna ett separat papper, eller skriva på baksidan)

Bifoga följande:


Karta (kopia av ekonomisk karta eller motsvarande i skala 1:10 000) där täktens yttre gräns markeras.

Övriga upplysningar:


Miljö- och byggkontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan av husbehovstäkt, enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Underskrift
Datum

Underskrift Namnfört

ydligande

Personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifter som Du lämnar på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datasystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i detta
system är offentliga. Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden, 941 85 Piteå, telefon: 0911-69 61 09, e-post: mbk@pitea.se
Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.
Enligt personuppgiftslagen har Du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Skriftlig ansökan skickas till: Piteå
Kommun, Samhällsbyggnad, Fysisk planering, 941 85 PITEÅ

