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Blankett
Anmälan om nedgrävning av häst
Skickas till

Miljö- och hälsoskyddskontoret
195 85 Märsta
Information
Grundregeln vid hantering av självdöd eller avlivad häst är att den ska skickas till
steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan
medges för självdöda eller avlivade hästar.
Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från kommunen och på sådant djup att djur förhindras
från att gräva sig ner till hästen. Mer information finns på kommunens hemsida.
2 kap 27§ i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och
införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Anmälare
Företagsnamn eller personnamn

Telefon

Organisations- eller personnummer

E-postadress

Adress

Postnummer

Postort

Kontaktperson (om annan än anmälaren)
Namn

Telefon

E-postadress

SIG7000, v3.0, 203-03-22

Fastighet
Fastighetsbeteckning för djurhållningen

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefon (MHK)

E-post

Org.nr

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

08-591 266 60

miljokontoret@sigtuna.se

212000-0225
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Fakta om häst
Dödsorsak

Hästen har självdött
Datum för dödsfall

Hästen är avlivad
Datum för avlivning

Hästen kommer att avlivas inom kort
Beräknad avlivningsdag

Orsak till att hästen avlivats/självdött

Veterinärintyg

Veterinärintyg finns utfärdat om hur hästen har dött och att hästen inte lidit av någon smittsam
sjukdom.
Datum när ni önskar gräva ner hästen

Beskrivning av nedgrävningsplats
Avstånd till hus och annan bebyggelse

Avstånd till vattenbrunn som finns inom 150 meter

Om vattenbrunn finns inom 150 meter, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms från vattenbrunnen

Markförhållanden (plant underlag, i sluttning, typ av mark)

Övrigt
Beskriv platsen för nedgrävning och hur ni tänkt gräva ner hästen

Fakturaadress och fakturareferens
Fakturaadress

Ev. fakturareferens
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Bilagor, ange vilka bilagor som bifogas

Karta/flygfoto över föreslagen nedgrävningsplats. Kartan ska innehålla markering på föreslagen
plats samt riktning till vattentäkt om vattentäkt finns inom 150 meter.
Foto på nedgrävningsplatsen
Annan bilaga:

Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som
kommunfullmäktige har fastställt.

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Skalenlig situationsplan med följande info:
•
Borrhålen (djup och vinkel. Vinkeln visas genom pilar)
•
Kollektorslangens placering
•
Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet
•
Byggnader, tomtgränser och vägar
•
Värmepumpens placering
Synpunkter från grannar som har sin tomtgräns inom 20 meter från borrhålets mittpunkt eller kollektorslang.

Datum

