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Ansökan om 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.  

Blanketten sänds till: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Avgift för handläggning av anmälan: Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den 

taxa som Kommunfullmäktige har fastställt.  

Om inte utrymmet i blanketten räcker, fortsätt på tomt blad och bifoga anmälan. 

Sökande 
Företagsnamn/Personnamn Person-/organisationsnummer 

  
Adress Postnummer Ort 

   
Telefon/mobilnummer E-postadress 

  
Fastighetsbeteckning för djurhållning Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats 

  
Telefon till fastighetsägaren (om annan än sökande) 

 

Uppgifter om häst 
Ange antal hästar som  

du avser att gräva ner  Hästen/hästarna har självdött  Hästen/hästarna är avlivad/avlivade  Hästen/hästarna kommer att avlivas inom kort 
 
Ange orsak till att hästen/hästarna avlivats/självdött 

 

 Veterinärintyg finns utfärdat om hur hästen/hästarna har dött och att hästen/hästarna inte har lidit av någon smittsam sjukdom. 

Beskrivning av nedgrävningsplats 
Avstånd till hus och annan bebyggelse Avstånd till närmsta vattentäkt 

  
Avstånd till närmsta vattendrag Markförhållanden (plant, i sluttning, typ av mark) 

  

Övrigt 

 

Bilagor 

  Karta/flygfoto över föreslagen nedgrävningsplats. Föreslagen plats för nedgrävning ska vara tydligt markerad. Eventuella dricksvattentäkter i närheten 

 ska också vara utmarkerade. 

Underskrift 
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling 

är handläggning av anmälningar och ansökningar om att få sprida växtskyddsmedel på annan mark än jordbruksmark och den rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. 

Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala 

kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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