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Anmälan om samråd för husbehovstäkt
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)

Personuppgifter
Namn

Person- /organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Sökanden är

☐ Fastighetsägare

☐ Entreprenör

☐ Konsult/ombud

☐ Arrendator

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Postnummer

Ort

Material
Vilket material ska brytas i täkten?
☐ Grus
☐ Sand
☐ Morän

☐ Berg

☐ Torv

☐ Matjord

☐ Annat: ________________________________

Vad ska materialet användas till?

Täktens utformning
Area (m2)

Grävdjup/pallhöjd (m)

Mängd massor (m3)

Grävning kommer att ske

☐ Ovan grundvattenytan

☐ Under grundvattenytan

Ytterligare beskrivning av utformning (t ex insynsskydd, från vilket håll täkten öppnas, placering av upplag, etc.)

Beräknad tidpunkt för igångsättande

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Beräknad tidpunkt för avslut

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

2 (3)
Marken
Nuvarande markanvändning
☐ Åker/vall

☐ Bete

☐ Mosse

☐ Skog

☐ Hygge

☐ Annat: ___________________________

Typ av vegetation
Berörs naturreservat/Natura 2000-område/naturminne/djurskyddsområde?
☐ Nej

☐ Ja. Namn: _____________________________________________________________________________________________________________

Berörs diken/bäckar/vattendrag/sjö/våtmarksområde? (inom 200 m från täkten)
☐ Nej

☐ Ja. Namn: _____________________________________________________________________________________________________________

Om ja, är verksamheten anmälningspliktig?

☐ Ja

☐ Nej

Om anmälningspliktig, har en sådan anmälan skickats till Länsstyrelsen?

☐ Ja

☐ Nej

Berörs biotopskyddsområde?
☐ Nej

☐ Ja, allé

☐ Ja, våtmarker

☐ Ja, odlingsrösen

☐ Ja, åkerholme

☐ Ja, stenmur

☐ Ja, källa

☐ Ja, särskilt utpekad

Berörs fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar?
☐ Nej

☐ Ja. Namn: _____________________________________________________________________________________________________________

Om täkten påverkar skyddsvärda områden, vilka skyddsåtgärder kommer vidtas för att minimera påverkan?

Efterbehandling
Beskriv hur området kommer att efterbehandlas när täkten avslutas (t ex släntning, plantering, etc.)

Planerad markanvändning efter avslutat täkt

Till anmälan bifogas
☐ Skalenlig karta som visar täktens yttre gräns

Underskrift
Datum

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Sökandens underskrift

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Namnförtydligande

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av myndighetsnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter,
019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se. Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att
mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera
att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att
samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Nämnden kommer behandla
personuppgifterna du lämnar i syfte att fullgöra kommunens skyldigheter som miljö- och hälsoskyddsnämnd inom områdena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöfarlig verksamhet
Förorenad mark
Lantbruk
Animaliska biprodukter
Små avlopp
Värmepump
Kemikalier
Renhållning
Områdesskydd
Hälsoskydd

Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.E i dataskyddsförordningen, som ett led i
myndighetsnämndens myndighetsutövning, och kapitel 26 § 3 miljöbalken (1998:808). Personuppgifter som rör hälsa kommer
behandlas med stöd av artikel 9.2G i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att nämnden i egenskap av
tillsynsmyndighet ska kunna pröva ärende om hälsoskydd i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. De kategorier av
personuppgifter vi samlar in är: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress,
telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, bilder och IP-adress. Dina personuppgifter kommer sparas för evigt och
arkiveras efter att ärendet avslutats i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina
personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa
förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka
personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag.
För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna
personuppgifter. Personuppgifterna kan komma att föras över till Länsstyrelsen i Örebro län, Kammarkollegiet,
inskrivningsmyndigheten, polismyndigheten, berörda grannar och sakägare samt följande enheter inom Kumla kommun: Vaverken och va-ledningar, bygglovsenheten, plan- och geodataenheten och ekonomiavdelningen.
Nämnden anlitar två personuppgiftsbiträden, EDP Consult AB och Origo Group Sverige AB, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt. Om du anser att
nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens
behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

