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Frågeformulär om hästhållning 

Miljöförvaltningen saknar aktuella uppgifter om du har häst eller inte. Vi ber dig därför fylla i detta frågeformulär.  

Du kan även fylla i formuläret på uppsala.se/lantbruk och skriva under med bank-id.   

Verksamhetsinformation 
Namn Verksamhetens namn 

  
Fastighetsbeteckning Organisationsnummer 

  
Gatuadress Postnummer/Ort 

  
Telefon E-post 

  

Äger du häst, är du hästställföreträdare eller på annat sätt ansvarig för häst inom 

Uppsala kommun? 

 Nej  Ja 

Antal hästar 

 

Gödselhantering 
Vilken typ av gödselanläggning har du? 

 Betongplatta. Storlek:  ............................................... kvm 

 Container 
Annan typ av anläggning 

 

Tillförsel eller bortförsel av gödsel 
Förs gödsel bort från gården? 

 Nej  Ja 
Om ja, vart? 

 

Tillförs gödsel till gården? 

 Nej  Ja 
Om ja, från vem? 

 

Betesmarker 
Storlek på betesmarker/hagar Hur ofta mockas hagarna? 

  



Frågeformulär om hästhållning Sida 2 (2) 

 

20
20

-0
3-

03
 

 

Sker det någon växtodling inom verksamheten 
Storlek på åkermark Vad odlas? 

  

Används bekämpningsmedel? Vem sprutar? 

  

Underskrift 
Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

   

Hantering av personuppgifter 
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Miljöförvaltningen samlar in uppgifterna för att kunna bedriva tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det gör vi utifrån den 

rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt 

arkivlagen. 

Begär utdrag eller klaga 
Om du vill ta del av de uppgifter som vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få 

uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. Om du har klagomål  

på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 
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