Anmälan om nedgrävning av
hästar
Enligt 27 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84)

Skriv ut tom blankett

Uppgifter om anmälare/hästägare
Namn på sökande/hästägare

Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Postadress

Uppgifter om hästar
Antal hästar

Typ av häst

Datum för nedgrävning

Uppgifter om begravningsplatsen
Fastighetsbeteckning

Namn/fastighetsägaren (om annan än sökande)

Utdelningsadress fastighetsägaren

Organisationsnummer/personnummer

Postnummer

Postadress

Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och nedgrävning:
•
•
•
•
•
•

Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste dricksvattenbrunn eller annan dricksvattentäkt ska vara
minst 100 m,
Avstånd till vattenförande dike eller vattendrag ska vara minst 50 m,
Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta eller berggrund ska vara minst en meter.
Djurkroppen ska även täckas med minst en meter jordmassa,
Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus eller morän),
Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för dricksvattentäkt eller vid fornlämning,
Karta över platsen som avses användas ska bifogas

Det finns alltid en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom.
Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning ska det göras
så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.
Om det finns problem med rovdjur eller vildsvin i området kan det krävas större djup, och det kan t o m vara så att
man måste vidta andra åtgärder för att försvåra för vilda djur att komma åt materialet. Ett sätt kan vara att lägga ner
stenar i gropen. För att undvika problem med efterföljande sanering av nedgrävningsplatsen bör jorden grävas upp
och läggas på ena sidan av graven så att det lätt går att tippa ner det döda djuret utan att förorena den jord som sedan
ska användas för täckning. Det kan vara en fördel att strö en säck med kalk över djuret innan övertäckning.

Blanketten fortsätter på nästa sida
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Anmälan om nedgrävning av
hästar
Enligt 27 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84)

Från och med 2016 krävs inget beslut från Tillsyns- och tillståndsnämnden. Hästägaren kan utföra åtgärden efter att
anmälan inlämnats till Miljö och hållbarhet.
Datum

Ort

Underskrift av hästägare

Underskrift /godkännande av fastighetsägare (om annan)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se kommunens hemsida.

Bilaga: karta med begravningsplatsen utmärkt

Skriv ut

Rensa formulär

Information

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att handlägga din
ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en bedömning i ditt ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna
följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att
sparas eller gallras enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi ska kunna
handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte
undantag anges i dataskydds-förordningen.
Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd
blankett (finns på kommunens hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen
på kommunhuset, medtag giltig legitimation.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt data-skyddsombud på
dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ .

Östra Göinge Kommun Box 66, 289 03 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

