Nedgrävning av självdött eller avlivat
hästdjur
* = Obligatorisk uppgift

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.
Kontaktuppgifter
Namn

Organisations-/personnummer

Postadress

Telefon och e-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning för djurhållning*

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats*

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

Hästen har självdött, datum………………………..
Hästen är avlivad, datum………………………..
Hästen ska avlivas, datum………………………..
Led hästen av någon smittsam sjukdom?*

Nej
Ja, vilken:………………………………………………..
Orsak till att hästen avlivas/självdött*

Veterinärintyg finns utfärdat om hur hästen har dött och att hästen inte lidit av någon smittsam sjukdom
Kommer hästen att grävas ned omedelbart?*

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

Beskrivning av nedgrävningsplats – bifoga även en karta
Avstånd från stallar*

Avstånd till närmaste vattendrag*

Avstånd till hus och annan bebyggelse*

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

Avstånd till vattentäkt som finns inom 150 meter*
Om vattentäkt finns inom 150 meter, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms från vattentäkt

VÄND
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kinda@kinda.se • www.kinda.se • Bankgiro: 390-4000

Nedgrävning av självdött eller avlivat
hästdjur

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse för anvisning av lämplig plats

………………………………………
Datum

………………………………………….
Underskrift av sökanden

Ansökan skickas till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, Box
1, 590 40 Kisa, innan nedgrävning ska ske.
Avgift debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, timavgift.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR
Kinda kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel när du fyller i en blankett.
Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta
beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen.
De uppgifter vi hanterar om er är de uppgifter ni lämnat i samband med ansökan/anmälan och i förekommande fall
uppgifter från fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är underlag för
myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i
enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även
behandlas av de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att
göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via
sbn@kinda.se eller i andra hand kommunens växel, 0494-19 000. Du når även vårt dataskyddsombud via växel
eller dataskyddsombud@itsam.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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