Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
0470-410 00

Anmälan om nedgrävning av hästdjur
Anvisning enligt 2 kap 23 och 27 §§ i SJVFS 2014:43.
Uppgifter om ägaren
Namn:

Organisation/personnummer:

Adress:

Postnr:

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Telefonnummer:

Ort:

Uppgifter om hästdjuret/hästdjuren
Antal:

Typ av hästdjur (häst, ponny, åsna, mulåsna):

Orsak*

Tidpunkt för nedgrävning

* Om djuret avlivas på grund av sjukdom måste du intyga att det inte är en smittsam sjukdom

Uppgifter om nedgrävningsplatsen
Fastighetsbeteckning (om djuret/djuren ska grävas ner på annans fastighet ska denna ge ett skriftligt
godkännande och en kopia på det ska följa med ansökan):
Jordart
Uppskattat avstånd till högsta grundvattennivå (m)
Avstånd till vatten och dricksvattentäkter inom 200
Grävd brunn:
Borrad brunn:
Vattendrag:
Dike/Källa:
Annat (ange vad):

Plats 1

Eventuell plats 2
m

m
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Underskrift

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Gör så här
1. Läs igenom råd för val av plats och hantering i informationsbladet Nedgrävning av
hästdjur. Utse utifrån detta ett lämpligt ställe för nedgrävningen, eller några alternativa
ställen.
2. Fyll i och skicka in denna blankett och karta till adressen längst upp på blanketten. Du
kan även scanna in ifylld blankett och e-posta den till miljokontor@vaxjo.se.
Miljö- och hälsoskyddskontoret undersöker därefter om platsen är lämplig. Vid behov
kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller gör ett besök på platsen.
3. Du får en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig för nedgrävningen
samt vilka eventuella särskilda försiktighetsmått som behövs.
4. Om flera platser för nedgrävning varit aktuella ska du efter nedgrävning meddela
miljö-och hälsoskyddskontoret vilken av platserna hästen grävts ned på.
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du har frågor eller behöver hjälp med att
skriva ut en karta över fastigheten. För handläggningen tas ut timavgift (984 kr/timme).

Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
0470-410 00

Vad ska kartan innehålla?
För att underlätta miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning om platsen för
nedgrävning av häst är lämplig ur ett miljöperspektiv ska du skicka med en karta där du
har markerat följande:
•Plats för avsedd nedgrävning. Vid flera alternativa platser så numrera dem på kartan.
•Eventuella vattentäkter, vattendrag och diken inom 200 m.
•Annat skyddsvärt inom 20 meter, till exempel äldre träd, stenmur etc.
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du har frågor eller behöver hjälp med att
skriva ut en karta över fastigheten.
Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och hälsoskyddsnämnden
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i
huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot
aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar
har vi fått från dig. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna
bli att vi inte kan behandla din ansökan.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga
grunden för vår behandling är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är
inskriven i vår verksamhet och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och
kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få
dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för
behandlingen är miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett
registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till
miljokontor@vaxjo.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att
ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. Hos
Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina
rättigheter

