Ansökan om tillstånd för täktverksamhet
Marktäktslagen 555/81 (med ändringar)

Statsrådets förordning om marktäkt

926/2005

Förlängning av tillståndet (MAL 10.3 §)
Myndigheten fyller i
Kod
Anlänt

Tillståndsmyndigheten

Datum och § för beslutet

Töm blanketten

Använd blanketten så här
1
Sökande

Namn och yrke
Utdelningsadress
Postnummer

2
Fastighetens
ägare

Tfn. tjänst/hem

Postanstalt

Namn och yrke
Utdelningsadress
Postnummer

Hemort
Postanstalt

Tfn. tjänst/hem

3
Täktområdets
läge inom
fastigheten

Stadsdel/Kommundel och planområde

4
Uppgifter om
täktområdet
5
Åtgärd

Täktområdets areal, m2

By

Lägenhet, RNr

Grundvattennivån i medeltal

Lägenhetens areal ha

Grundvattennivåns högsta höjd Täktens djup i m

+
+
Kort beskrivning av de åtgärder som ansökan gäller. I beskrivningen nämns den huvudsakliga arten och mängden av de marksubstanser som täktverksamheten gäller, begränsningar och åtgärdsförbud som gäller på täktområdet samt för vattenförsörjningen
lämpliga, viktiga grundvattenområden och deras strömningriktningar, rådande naturförhållanden, projektens inverkan på miljön och
naturförhållandena samt grundvattnet. Om täktverksamheten förekommit på området skall utredning om den lämnas.

FINLANDS KOMMUNF˜RBUND

ke6616-s-e

06.2006

Vid behov
används särskild
Vid ansökan om förlängning av tillståndet skall det tidigare tillståndets start- och slutdatum samt mängden marksubstanser som tagits
bilaga
som kubikmeter i fast mått per år.

6

Mängden av substanser och tid

Totalt ansökt, m3 *)

*) Kubikmeter i fast mått per år

Uppskattad mängd/år, m3 *)

Giltighetstid, år

Nästa sida

7
Regleringar i
anslutning till
täktverksamheten

Utredning om hur trafiken organiseras, utredning om täktområdets avgränsningar, grävningarnas och skärningarnas djup och form
samt i vilken riktning täktverksamheten framskrider och att marksubstansen utnyttjas på ett skonsamt och ekonomiskt sätt, skydd och
uppsnyggning av täktområdet under pågående täktverksamhet, utredning och bevarande av trädbestånd och annan växtlighet,
förnyande av planteringar och nyplanteringar under pågående täktverksamhet och därefter samt vid behov lagring av markens ytskikt,
samt vid behov om täktanläggninar, hantering och förvaring av bränsle o. dyl. med särskilt beaktande av skyddande av grundvatten.

Vid behov används särskild
bilaga eller så
presenteras utredningen i
täktplanen

8

Inledande av täktverksamhet innan
tillståndsbeslutet
vunnit laga kraft

9
Hörande
Vid behov
används särskild
bilaga

10
Täktplanen
uppgjord av

Finns i särskild bilaga
Presenteras i täktplanen
Ansöks om tillstånd att inleda täktverksamheten innan tillståndsbeslutet vunnit laga kraft. Förslag till säkerhet bifogas. (MAL 21 §)
Nej
Ja
Förteckning över hur fastigheter och andra områden, som gränsar till den fastighet inom vilken täktområdet finns, är placerade samt
kontaktuppgifter till dem som äger eller besitter lägenheterna. Har hörandet utförts av den sökande skall utredning lämnas (bl.a.
handligar om hörande av grannar och den tid som reserverats för anmärkningar, MAL 13 §, Vn A maa 3 §) KOLLA FÖRKORTNINGAR

Finns i särskild bilaga
Namn och utbildning samt yrke
Utdelningsadress
Postnummer

Telefon (tjänst/hem)

Postanstalt

11
Tilläggsuppgifter ger vid behov nedannämnda kontaktperson som har rätt att komplettera och korrigera handlingarna
Täktverksamhetens kontakt- Namn och yrke
person
Utdelningsadress
Postnummer
12 Bilagor

13
Beslutet
expedieras
14

Avgift till myndigheten betalas av

15
Utlämnande
av uppgifter

16
Datum och
underskrift

Telefon (tjänst/hem)

Postansta

Noggrannare uppgifter om täktplatsen och åtgärderna framgår ur bifogade bilagor. Bifogad bilaga antecknas med kryss.
1. fullmakt
2. utredning över täktområdets ägande- och
besittningsrätt
3. utdrag ur karta, minst 1:20 000

7.
8.
9.

förteckning över grannarnas läge och kontaktuppgifter
säkerhet för inledande av täktverksamhet innan beslutet vunnit laga kraft
YVA-lain (468/1994) muk. arviointiselostus

4. utdrag ur plan jämte planbestämmelser

10. Utvärdering enligt Naturvårdslagen (1096/1996) 65 §

5. täktplanen i fyra exemplar
6. utredning över vägförbindelse och -rättigheter

11. Alustava suunnitelma kivenmurskaamon
sijoittamisesta ja toiminnasta alueella

Per post
Avhämtas
Namn, utdelningeadress och postanstalt
Mina personuppgifter får lämnas ut ur registret över marktäktstillstånd i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form för direkt-marknadsföring och för opinions- eller marknadsundersökningar (16 § 3 mom. i offentlighetslagen).
Mina personuppgifter får inte i någon form lämnas ut ur registret över marktäktstillstånd för direktmarknadsföring eller
för opinions- eller marknadsundersökningar (30 § personuppgiftslagen).
Datum
Sökandens eller av honom befullmäktigad persons underskrift

Utskrift

Början av blanketten

