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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Kontaktperson
Namn

Organisationsnummer eller personnummer

Adress

Postnummer och postort

E-post

Telefon

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post?
Ja
Nej
Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer)

Hästen

Ras och storlek på hästen

Anledning till planerad avlivning eller dödsorsak

Förslag på begravningsplats 1

Fastighetsbeteckning för den tänka begravningsplatsen
Fastighetsägare
Beskrivning av platsen för den tänkta begravningen

Förslag på begravningsplats 2

Fastighetsbeteckning för den tänka begravningsplatsen
Fastighetsägare
Beskrivning av platsen för den tänkta begravningen

Att bifoga

En karta där du har markerat den tänkta begravningsplatsen

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Ange tydliga kontaktuppgifter så att vi kan höra av oss vid frågor. Under beskrivningen av begravningsplatserna ska du ange jordart och uppskattat avstånd till högsta grundvattennivå. Du
ska också beskriva hur platsen ser ut, är det en öppen plats, ligger den nära en väg i en skog etc.
Ange också avståndet till närmsta byggnad. Du ska även ange avstånd till vatten eller dricks-
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vattentäkter inom 200 meter från platsen. Med vattentäkter menas borrad eller grävd brunn för
dricksvatten till människor eller djur.
På kartan som du bifogar ska du markera följande:
• Begravningsplatsen/begravningsplatserna
• Eventuella vattentäkter inom 200 meter från begravningsplatsen
• Vattendrag och diken inom 200 meter från begravningsplatsen
• Annat skyddsvärt, till exempel äldre träd och stenmurar, inom 20 meter från begravningsplatsen.
För mer information se SJVFS 2014:43. Där står vilka riktlinjer som måste följas vid nedgrävning av hästar med mera.
Avgift
Vi tar ut en avgift för att handlägga begäran om anvisning för begravning av häst. Avgiften tas
ut enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige. Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller
www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
begäran om anvisning för begravning av död häst.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att gallras tio år efter att ärendet är avslutat.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
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