Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur
2 kap, 23 och 27§§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som
kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon

E-post

Postort

Sökande är:
Hästägare

Annat:

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning för djurhållning

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats (reserv om inte föreslaget ovan är möjlig)

Kontaktuppgifter till fastighetsägare (om annan än sökande)
Intyg från fastighetsägare (om annan än hästägare) att denne fått ta del av ”Begäran om nedgrävning av självdött eller
avlivat hästdjur” och godkänner att nedgrävning sker på fastigheten.”
Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

E-post

Uppgifter om hästen/hästarna
Ange antalet hästar som avses grävas ned

Hästen har självdött
Hästen är avlivad

Datum:

Hästen kommer att avlivas inom kort
Led/lider hästen av någon smittsam

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, ange vilken:

sjukdom?
Kommer hästen att grävas ned
omedelbart?
Om nej på ovanstående fråga, hur kommer hästen/hästarna att förvaras tills nedgrävning kan ske?
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Omgivningsbeskrivning utifrån föreslagen nedgrävningsplats
Avstånd till hus och allmän bebyggelse

Markförhållanden (skogsglänta, åker, sluttning, plant, etc)

Avstånd till närmaste vattentäkt:

Om vattentäkt finns inom 200 m, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms vattentäkten

Avstånd till närmaste vattendrag

Övriga uppgifter som kan ha betydelse för anvisning av lämplig plats

Information: Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur
Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att djuret skickas till en steriliseringsanläggning eller
förbränningsanläggning. Svensk lantbrukstjänst AB hämtar döda hästar för transport till förbränningsanläggning. Se
deras hemsida: www.svensklantbrukstjänst.se Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade
hästdjur. Nedgrävning skall ske enligt anvisningar från den myndighet som utövar tillsyn på området (i Hallstahammars
kommun är det Bygg- och miljönämnden) och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp hästen/hästarna.

Avgift
En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig.
Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se

Intyg
Intyg från fastighetsägare (om annan än hästägare) att denne fått ta del av ”Begäran om nedgrävning av självdött eller
avlivat hästdjur” och godkänner att nedgrävning sker på fastigheten.
Ort och datum

Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande

Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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