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Ansökan enligt 2 kap 27 § 

Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 

2006:84 

Ansökan om att få gräva ned självdött/avlivat hästdjur 

Djurägaruppgifter 

Namn: Personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Ort: e-postadress:

Uppgifter om hästen 

Namn: Passnummer: 

Ras: 

Undertecknad ägare intygar att hästen inte självdött/avlivats till följd av smittsam 

sjukdom. 

Ort och Datum…………………………………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………………………………………………. 

Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsägare (om annan än hästägaren): 

Namn på kontaktperson: Telefonnummer till kontaktperson: 

Undertecknad fastighetsägare medger i denna ansökan att angiven häst grävs ned 

på min mark. 

Ort och Datum…………………………………………………………………………………………… 

Namn…………………………………………………………………………………………………………. 
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Till ansökan skall bifogas: 

Karta över fastigheten med skalan 1:1500 eller 1:2000. På kartan ska följande 
markeras: 

• Tilltänkta nedgrävningsplatsen

• Vattenbrunnar inom 200 meter från nedgrävningsplatsen

• Ytvatten (Sjö, bäck, dike med rinnande vatten) inom 200 
meter från nedgrävningsplatsen.

Avgift för ansökan 

ns 

För tillsyn över animaliska biprodukter - Begravning av häst, tas en avgift på 2 tim- 

mar ut enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, beslutad av 

kommunfullmäktige. För aktuella avgifter gå in på Marks kommuns hemsida: 

https://www.mark.se/sjalvservice/taxor-och-avgifter/miljobalkstaxa/ eller kontakta 

samhällsbyggnadsförvaltningen.

  Lagstiftning 

Enligt Jordbruksverkets föreskrift, 2 kap 27 § SJVFS 2006:84 får kropp av hästdjur 

grävas ned, förutsatt att nedgrävningen sker enligt anvisningar från kommunen.  

Övriga upplysningar 

Miljönämnden bedömer om platsen är lämplig. Med det menas bra skyddsavstånd 

till enskilda vattentäkter och att hästen kan grävas ner ordentligt. Gropen behöver 

vara minst 2,5 meter djup och mellan 2-3 meter bred. Kadavret ska täckas med 

minst 1,5 meter jord. Hästen får inte ligga i grundvatten. 

Kontakta oss 

Miljöenheten tfn 0320- 21 70 00 (vx)  

Besöksadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten, Mor Kerstins Väg 

13, 511 56 Kinna 

Kommunens hemsida: www.mark.se  

Ansökan skickas till: miljoenheten@mark.se, eller till Marks kommun, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten, 511 80 Kinna 

https://www.mark.se/sjalvservice/taxor-och-avgifter/miljobalkstaxa/
http://www.mark.se/


 www.mark.se 

Marks kommun 
Postadress: 
511 80 Kinna 
Telefon:  
0320 21 70 00 

Information om personuppgiftsbehandling 

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskydds-
förordning.  

Personuppgiftsansvarig 
Bygg- och miljönämnden 
511 80 Kinna 
Epost: bmn@mark.se  

Dataskyddsombud 
Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@borasregionen.se eller telefon 0709 487 331. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga ärenden inom nämndens ansvarsområden, så som 
plan- och bygglovslagstiftningen samt miljölagstiftningen. Uppgifterna kan även användas för att  
genomföra enkäten Löpande insikt. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning. 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?  
Inom kommunen kommer endast berörd personal samt personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp 
av att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna komma att överlämnas till Enkätfabriken för  
genomförandet av enkäten Löpande Insikt, https://www.enkatfabriken.se/insikt/. Uppgifter som 
skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av 
sekretess.  

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga 
personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter 
kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet, 
https://www.imy.se/. 
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