Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Ansökan om bedömning av plats för
nedgrävning av häst
Enligt 2 kap 27 § SJVFS 2014:43

Sökande
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Sökande är

Fastighetsbeteckning för djurhållning
Hästägare
Fastighetsägare
Annat (ange vad) _____________________

Uppgifter om häst
Antal hästar som ansökan avser

Dödsorsak/anledning till avlivning

Hästen/hästarna har självdött

Hästen/hästarna kommer att avlivas inom kort

Hästen/hästarna är avlivade

Hästen/hästarna led inte av någon smittsam sjukdom

Namn (enligt hästpass)

ID-nr (enligt hästpass), frysmärkning eller annat kännetecken på hästen

Ras

Vikt (kg)

Uppgifter om plats för nedgrävning
Tidpunkt för avsedd nedgrävning

Ange avstånd (antal meter) från markytan till högsta nivå för
grundvattnet/provgrop

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats

Fastighetsägare

Jordart (till exempel morän, lera eller sand)

Jorddjup (m)

Ange avstånd (antal meter) till vattendrag och dricksvattentäkter inom 200 meter från platsen:
Grävd brunn

Dike

Borrad brunn

Dräneringsledning

Sjö eller annat vattendrag

Annat (ange vad) ________________________________

Övrigt
Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för anvisning av lämplig plats

Bilagor
 Situationsplan eller karta där föreslagen plats för nedgrävning är markerad. Även vattentäkter,
vattendrag och dräneringsledningar ska vara utritade.
 Skriftligt godkännande från fastighetsägare (om annan än sökande).
Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.
Viktig information
Ansökan bör inlämnas till miljöenheten i Borgholms kommun i god tid före tidpunkt för avsedd nedgrävning.
För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och samtliga bilagor ska medfölja.
Viktigt att tänka på vid val av lämplig plats:
 Nedgrävning får inte ske inom kommunalt vattenskyddsområde.
 Platsen bör ligga högt, samt vara plan och torr. Lämpliga jordarter är sand, grus eller morän.
 Avstånd till bostad bör uppgå till minst 100 meter.
 Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn bör helst vara 200 meter (100 meter som minst).
 Avstånd till närmaste vattendrag/sjö/dike ska vara minst 30 meter.
 Avstånd till eventuell dräneringsledning ska vara minst 30 meter.
 Avståndet från djurkroppen till högsta grundvattenyta eller berg ska alltid vara minst 1 meter.
 Gropen bör vara så djup att kroppen kan täckas med 1,5 meter jord. Placeras stora stenar på återfylld
grop är 1 meter jord tillräckligt. Mängden jord behövs för att hindra vilda djur att gräva upp kroppen.
 Om din häst redan är död, täck kroppen väl så att rovdjur och fåglar inte kan komma åt kroppen.
 Nedgrävning ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid innebär det snarast möjligt, men vid
låga temperaturer kan en viss fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats samt
står under daglig tillsyn.
 Område med fornlämningar ska undvikas. Om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas,
rådgör först med Länsstyrelsen.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Sökandes underskrift

