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Miljöenheten

CHECKLISTA TÄKTTILLSYN
Datum……………………………

Sign……………………………

Fastighetsbeteckning
Exploatör
Adress
Postnr och postadress
Telefon

Träffas säkrast

Närvarande vid inspektion:

Pågående täktverksamhet:
• Finns gräns för verksamhetsområde resp. brytningsområde, fixpunkter och ev.
etappgränser väl utmärkta (se tillstånd vad som krävs):

• Ligger avbaningsmassorna i ordnade upplag:

• Pågår brytning närmare högsta grundvattenyta än en meter, risk för
grundvattenförorening:
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• Ordning på täktplatsen. Stubbar, andra trädrester och kvarvarande sten skall
efetrhand schaktas ner inom brytningsområdet. Försliten materiel skall
omhändertas:

• Avfall/skrot skall ej finnas inom området:

Egenkontroll:
Dokumentation:
•
•
•
•

Myndigheternas krav på verksamheten:
Kontrollprogram för täkten:
Genomförda undersökningar:
Förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer:

• Dokumentation i täkten (tillstånd, täktplan, efterbehandligsplan, ev. råd och
förelägganden):

Ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarig för frågor enl. Miljöbalken:
Ansvar för uppfyllnad av beslut från lst/kommun:
Rutiner för kontroll av driftutrustning:
Rutiner för kontrollutrustning:
Riskbedömning:
Olycksberedskap:
Förteckning över kemiska produkter:
Rutiner för hantering av farligt avfall godkänd transportör etc.):

(Efterbehandling: se resp. tillstånd vad som gäller mer exakt)

• Brytningsområdet skall ges en erosionsstabil lutning, dock ej brantare än
1:2,5. Det skall avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt mjukt
anpassas till angränsande terräng:
• Brytningsområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas
så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer:
• Mellan angränsande täktområden får ej kvarlämnas restpartier i form av
plintar utan sådan skall nedschaktas till täktbottens nivå, varvid skall tillses
att en mjuk avjämning mellan de angränsande täktbottnarna:
• Brytningsområdet skall avbanas efterhand respektive efterbahandlas efter
hand som arbetet i täkten fortskrider. Vid avbaning skall sådant material som
skall användas vid efterbehandligen uppläggas i ordnade upplag. Materialet
skall vid efterbehandligen utbredas över området. Efterbehandligen skall
slutföras inom tillstndstiden.
• Täktområdet skall efter slutförd efterbehandling planteras med lämplig
vegetation. (gräs, skog etc.)
• Sker efterbehandligen enl. tillståndet:

