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Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

ANMÄLAN för nedgrävning av häst
Avser anvisning enligt 23 a och 27 §§ i SJVFS 2014:43.
Information finns på baksidan av blanketten.

Ansvarig för nedgrävningen
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Jag är:

Mobil

Hästägare

Ort

e-postadress

Fastighetsägare

Annat: ...........................................................................................................................

Är fastighetsägaren underrättad och godkänner nedgrävningen?

Ja

Nej

Uppgifter om hästen
Fastighetsbeteckning för djurhållningen (stall)
Antal hästar

Tidpunkt för avsedd nedgrävning (år, månad)
Ras

Ålder

Uppgifter om nedgrävningsplatsen
Fastighetsbeteckning

Plats 1

Ev plats 2

Ev plats 3

Jordart ( t ex morän, lera eller sand)
Uppskattat avstånd från markytan till högsta
grundvattennivå (meter)

m

m

m

Ange även avstånd till vatten och dricksvattentäkter inom 200 m från platsen/platserna
Grävd brunn (meter)

m

m

m

Borrad brunn (meter)

m

m

m

Vattendrag (meter)

m

m

m

Dike/Källa (meter)

m

m

m

Annat (ange vad)

m

m

m
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Jag bifogar en karta över platsen/platserna

Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR
Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se
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Vad ska kartan innehålla?
För att underlätta miljökontorets bedömning om platsen för nedgrävning av häst är
lämplig ur ett miljöperspektiv ska du ta fram en karta där du har markerat följande:
• Plats för avsedd nedgrävning. Vid flera alternativa platser, numrera dem på kartan.
• Eventuella vattentäkter, vattendrag och diken inom 200 m.
• Annat skyddsvärt inom 20 m, t ex äldre träd, stenmur etc.
För en snabbare handläggning se till att fylla i alla uppgifter.
Kontakta miljökontoret om du har frågor eller behöver hjälp med att skriva ut en karta
över fastigheten.
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För handläggningen tas ut timavgift enligt miljökontorets taxa (miljöbalken) som finns
på eskilstuna.se

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se

