Ansökan
Om anvisning av plats för nedgrävning av självdött
eller avlivat hästdjur
Enligt 2 kap 23 och 27 §§ Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2014:43)
Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postadress

Telefon dagtid

E-post

Fastighetsbeteckning

Namn

Utdelningsadress

Postadress

Underskrift

Fastighetsbeteckning

Telefon dagtid

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Uppgifter om häst
Antal hästar som avses grävas ned:

Hästen har självdött
Hästen är avlivad datum:
Hästen kommer att avlivas inom kort

Ange orsak till att hästen avlivats/självdött:

Kommer hästen/hästarna att grävas ned omedelbart?

Ja

Om nej på ovanstående fråga, hur kommer hästen/hästarna att förvaras tills nedgrävning kan ske:

Omgivningsbeskrivning utifrån föreslagen nedgrävningsplats:
Markförhållanden (plant underlag, sluttning, typ av mark):

Avstånd till hus och allmän bebyggelse:

Avstånd till vattentäkt som finns inom 100 meter:
Avstånd till närmaste vattendrag:

Nej

Information

•

Endast hästkroppar fria från smittsamma sjukdomar får grävas ner.

•

Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet, utanför detaljplanerat område.

•

Nedgrävning ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att
djuret dött. Hör därför av er i god tid innan avlivning.

•

Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt
eller bostad är tillräckligt. Avståndet till bostäder och kända vattentäkter bör uppgå till minst 100 m. Platsen bör
även ha ett avstånd på minst 30 m från sjöar eller vattendrag.

•

Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

•

Platsen ska vara torr med genomsläppliga jordarter. En svacka eller våtmark är inte lämpligt. Om hästkroppen
ligger i fuktig/vattenrik mark så försämras nedbrytningen och föroreningar kan spridas till grundvattnet.

•

Den grav som grävs ska vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 2 m jordmassor. Detta innebär att för
en normalstor häst bör graven vara ca 2,5 m bred och 3 m djup. Avståndet från gravens botten till högsta
grundvattennivå under året ska vara minst 1.0 m. En provgrop bör grävas minst ett dygn innan nedgrävning för att
kontrollera grundvattennivån.
Anvisning: Gräv en ca 4 m djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen
vanligtvis godtagbar. Nedgrävningsdjupet kan minskas något om större stenblock läggs ovanpå graven.

•

Lösa jordlager ska finnas under djurkroppen. Graven bör täckas med jord så att det bildas en svag ås över graven
och jorden ska packas så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret.

Till ansökan ska bifogas karta över föreslagen nedgrävningsplats.
Kartan ska innehålla följande upplysningar:
• Markering på föreslagen nedgrävningsplats (markeras med x)
• Placering av vattenbrunn/vattentäkt (markeras med o), om brunnen ligger utanför kartan ange riktning med pil

Sökandes underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar

Efter att ansökan inkommit gör miljö- och byggavdelningen oftast ett platsbesök för att kunna bedöma
om nedgrävningsplatsen är lämplig.
Avgift
En avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut. En avgift för en timmas handläggning
kommer att tas ut enligt beslut från kommunfullmäktige § 87, 88/14. Timavgift: 800 kr.

Ansökan skickas till
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ärendet, bedriva tillsyn
och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse och myndighetsutövning.
Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.
De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning,
telefonnummer och e-post.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring
allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers
kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post,
dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina personuppgifter för
att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

