
Ansökan om tillstånd för/anmälan om 
nedgrävning av självdött eller avlivat 
hästdjur 
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Beskrivning av nedgrävningsplats 

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. 

Hästen har självdött, datum ...................................... 

Hästen är avlivad, datum ...................................... 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning för djurhållning* Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats* 

Har hästen självdött, avlivats eller kommer den att avlivas?* 

Hästen kommer att avlivas inom kort 

Ja 

Orsak till att hästen avlivas/självdött* 

Kommer hästen att grävas ned omedelbart?* 

Ja 

Nej 

Om nej på ovanstående fråga, hur kommer hästen att förvaras tills nedgrävning kan ske? 

Avstånd från stallar* 

Avstånd till hus och annan bebyggelse* 

Avstånd till vattentäkt som finns inom 150 meter* 

Avstånd till närmaste vattendrag* 

Markförhållanden (plant underlag, i sluttning, typ av mark)* 

Om vattentäkt finns inom 150 meter, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms från vattentäkt 

Led hästen av någon smittsam sjukdom?* 

Nej 

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

Övrigt 

Övriga uppgifter som kan ha betydelse för anvisning av lämplig plats 

* = Obligatorisk uppgift 
Mörbylånga kommun

Trollhättevägen 4, 386 80 Mörbylånga 

0485-470 00, kommun@morbylanga.se
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Datum och sökandens underskrift* Namnförtydligande* 

Information 

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. 

Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från kommunen och på sådant djup att djur hindras från att gräva sig ner till hästen. 

Bilaga 

Karta över föreslagen nedgrävningsplats. Kartan ska innehålla markering på föreslagen plats samt riktning till vattentäkt om vattentäkt finns inom 150 meter. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrift 

Sökande 
Företagsnamn eller personnamn* 

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Postnummer* 

Förnamn* Telefon (även riktnummer)* 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Efternamn* E-postadress 

Fakturaadress och fakturareferens 

Hantering av personuppgifter: 

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.
På kommunens hemsida finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter www.morbylanga.se/
personuppgifter
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