
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. 
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har 

rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens 
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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Anmälan om nedgrävning häst 

Enligt 2 kap. 27 § SJVFS 2006:84. 

* = obligatorisk uppgift  

Fastighet 

Fastighetsbeteckning för djurhållningen* 
 
 

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävning* 

Dödsorsak 

Har hästen självdött, avlivats eller 
kommer den att avlivas* 

 Hästen är avlivad
 

 Hästen kommer att avlivas inom kort
 

 Hästen har självdött
 

Datum när hästen dog, avlivades eller planeras att avlivas* 
 
 

Led hästen av någon smittsam sjukdom?* 
 Ja 

 Nej 

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

 Ja 

 Nej
 

Orsak till hästen avlivas/självdött* 
 
 
 
 

Kommer hästen att grävas ned omedelbart?* 
 Ja 

 Nej
 

Om nej, hur kommer hästen att förvaras till nedgrävning kan ske? 
 
 
 
 

 

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. För mer information besök Markaryds kommuns hemsida 

eller kontakta miljö- och byggenheten. 

http://www.markaryd.se/
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Beskrivning av nedgrävningsplats 

Avstånd från 
nedgrävningsplats 
till* 

Vattentäkt inom 150m:                         m Vattendrag:                        m 

Hus eller annan bebyggelse:                  m Stallarna:                            m 

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

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

Övrig information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälare 

Företagsnamn/personnamn*
 

Organisationsnummer/personnummer* 
 
 

Postadress * Postnummer och postort* 
 
 

Faktureringsadress om annan än ovan, ange ev fakturareferens 
 
 

Kontaktperson (om sökande är företag) Telefonnummer till kontaktperson 
 
 

E-post till kontaktperson 
 
 

http://www.markaryd.se/
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Markägare (om annan än anmälaren) 

Företagsnamn/personnamn*
 

Organisationsnummer/personnummer* 
 
 

Postadress * Postnummer och postort* 
 
 

Kontaktperson (om markägare är företag) Telefonnummer till kontaktperson 
 
 

E-post till kontaktperson 
 
 

Bilagor: 
Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän anmälan är komplett. 

 Karta över föreslagen nedgrävningsplats. Kartan ska innehålla följande:  

• markering på föreslagen plats 

• plats och riktning till vattentäkt om vattentäkt finns inom 150 meter. 

 Intyg från markägare 

 

Underskrift 

Underskrift* 
 
 

Datum* 
 

Namnförtydligande* 
 
 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett 

beslut. 

 

 

Skickas till: 

Markaryds kommun  
Miljö- och byggenheten 
Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

http://www.markaryd.se/
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