Ansökan nedgrävning av självdött eller avlivat
hästdjur
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.
Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

Sökande

Namn

Organisations/personnummer

Utdelningsadress (gata, box)

Telefon (inkl. riktnummer)

Postadress

E-postadress

Mobil

Telefon till fastighetsägaren (om annan än sökande)

Fastighetsbeteckning för djurhållning

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats

Uppgifter om häst

Ange antal hästar som du avser att gräva ner

Hästen/hästarna har självdött

Hästen/hästarna kommer att avlivas inom kort

Hästen/hästarna är avlivad

Hästen/hästarna led inte av någon smittsam sjukdom

Ange orsak till att hästen/hästarna avlivas/självdött
Kommer hästen/hästarna att grävas ned omedelbart?
Ja
Nej
Om nej på ovanstående fråga – hur kommer hästen/hästarna att förvaras tills nedgrävning kan ske?

Beskrivning av nedgrävningsplats

Avstånd från stallar

Avstånd till hus och annan bebyggelse
Markförhållanden (plant underlag i sluttning, typ av mark)

Om vattentäkt finns inom 200 meter, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms från vattentäkt
Avstånd till närmaste vattendrag
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Avstånd till vattentäkt som finns inom 200 meter

Övrigt

Övriga uppgifter som kan ha betydelse för anvisning av lämplig plats

Bilaga
Karta över föreslagen nedgrävningsplats. Kartan ska innehålla markering på föreslagen plats samt
riktning till vattentäkt om vattentäkt finns inom 200 meter.
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande
dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få
information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89 Jönköping. miljo@jonkoping.se. Du har även
rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Underskrift
………………………………………………

………………………………………………

Ort och datum

Underskrift

Skicka ifylld blankett med bilaga
till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping

…………………………………………………
Namnförtydligande

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping Telefon 036-10 50 00 E-post miljo@jonkoping.se

