Nedgrävning av häst
Enligt 2 kap 27 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2006:84) om befattning med animaliska biprodukter

För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret

Uppgifter om sökanden
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer arbete

Telefonnummer bostad

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

e-post

Uppgifter om begravningsplatsen
Fastighetsbeteckning (om annan än ovan)

Namn/Fastighetsägaren (om annan än sökanden)

Utdelningsadress/Fastighetsägaren

Postnummer och ort

Har fastighetsägaren gett sitt tillstånd till nedgrävningen? (om annan än sökanden)

Ja

Nej

Begravningsplatsen är placerad:

Avstånd till vattentäkter (bör vara minst 100 m) ________________________________________________________________________
Avstånd till vattendrag (bör vara minst 100 m) ________________________________________________________________
Avstånd till grannar (bör vara minst 100 m) ___________________________________________________________________

Kroppen täcks med minst 1,5 meter jord

Ja

Nej

Avstånd till grundvatten eller berg är minst 1 meter

Ja

Nej

Ange orsak till hästens död:

När planeras nedgrävningen ske?

Underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret

Följande bilagor bör bifogas:
•

Skalenlig karta/situationsplan som visar vald placering, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag/diken samt dagvattenbrunnar.

•

Om placeringen helt eller delvis ligger på annan persons fastighet är det sökandens ansvar att inhämta tillstånd från berörd
fastighetsägare. Skriftligt medgivande bör bifogas ansökan.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga
kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens
myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem,
uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning.
Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att
uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
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