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Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst 
• enligt 23a och 27 §§ i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:43) om

befattning med animaliska biprodukter

Planerat datum för nedgrävning: 

Ansvarig för nedgrävning 
Namn Organisations-/personnummer 

Postadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

E-postadress Telefon dagtid 

Kontaktperson

E-postadress till kontaktperson Telefon dagtid 

Faktureringsuppgifter 
Om inget annat anges här skickas fakturan till adressen ovan. Ska fakturan bokföras 
på särskilt kostnadsställe, fyll i fältet Referens. Vi gör inga ändringar i efterhand 
gällande fakturamottagare.  
Vill du ha e-faktura? Kontakta din bank redan idag och anmäl att du vill ha e-faktura 
från Svenljunga kommun! Vi har i dagsläget ingen möjlighet att skicka fakturan till 
en e-postadress. 

c/o Referens 

Postadress Postnummer och ort 

 Fakturan ska skickas till annan betalningsmottagare, fullmakt med adressuppgift bifogas. 

Fastighet där djuret ska grävas ner 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än ovan 

Medgivande till nedgrävning av häst på min fastighet (underskrift) 
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Uppgift om hästen/hästarna 
Ras och ålder Vikt (kg) Antal 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uppgifter om den tänkta nedgrävningsplatsen 
Avståndet till närmsta enskilda vattentäkt är: 
Typ av vattentäkt: 

Avståndet till närmsta vattendrag är: 
Typ av vattendrag: 

Jordart:  Morän  Lera  Sand  Annat: 

Följande handlingar ska bifogas 
• Situationsplan (karta) med markerad tänkt nedgrävningsplats och alla vattentäkter inom 100 meter. Markera 

även annat skyddsvärt, t ex fornlämningar, stenmurar, äldre träd. 

Underskrift 
Underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga.se tillsammans med bilagorna.  

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska 
sparas i en egen fil, en handling = en fil.  

Avgift och handläggning 
Avgift för handläggningen av ärendet betalas enligt den taxa som fullmäktige har 
beslutat om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
Faktura skickas separat. 

För att skynda på handläggningen av ditt ärende ber vi dig att noga fylla i alla 
uppgifter och skicka med alla bilagor som krävs. En eventuell begäran om 
komplettering fördröjer handläggningen av ditt ärende. 

Vi kommunicerar i första hand via e-post så ange en e-postadress som du läser 
regelbundet. Vi kommer även att skicka beslutet till den e-postadress som du har 
angett. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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