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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Begäran om anvisning av plats för nedgrävning  
av självdött eller avlivat hästdjur
Enligt paragraferna 23a och 27 i Jordbruksverkets föreskrifter om befattning med 
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan 
sprida smittsamma sjukdomar till djur (SJVFS 2014:43). 

Ansvarig för 
nedgrävning

Fastigshetsbeteckning där djuret ska nedgrävas Planerat datum för nedgrävning

Namn Personnummer 

Adress

Postnummer och postadress

E-post * Telefon

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post.  
Anger du ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Uppgifter om 
hästdjuret Antal  _________ Ålder  _________ Ras  ______________________________________

Alternativa 
nedgrävnings- 
platser

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)

Jordart

  Morän   Lera   Sand   Annat  _____________

Avstånd till 
vatten Avstånd till närmaste enskilda vattentäkt är  ______  meter.

Typ av vattentäkt  ______________________________________   

Avstånd till närmaste vattendrag är  ______  meter.

Typ av vattendrag  ______________________________________ 
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Underskrift Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 
Läs mer i bilagan till denna blankett. 

Du betalar en avgift för din ansökan. Avgiften hittar du i 
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se

Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping

Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Jag skickar 
med följande 
handlingar

Bifogar tydlig karta:
• som visar planerad nedgrävningsplats

• avstånd till vattentäkter och vattendrag

• annat skyddsvärt som exempelvis fornlämningar, stenmurar, äldra träd.

Kartan ska vara skalenlig, måttsatt och kontrastrik. Handlingarna ska vara tydliga, lättlästa och markerade med fastighets-
beteckning. Vi tar gärna emot handlingarna i pdf-format. Det underlättar registreringen.
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