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Miljö- och byggnadsnämnden 
Telefon: 0250-260 00 
E-post: miljobygg@mora.se 
 

ANMÄLAN 
Gällande nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur 
 
Skickas till: 
 

Mora kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden  
792 80 Mora 
 

Sökande  

Namn/Företagsnamn 

      

Personnummer-/organisationsnummer 
      

Utdelningsadress 

      

Postnummer 

      
Postort 

      
E-post 

      
Telefon dagtid 

      
Telefon mobil 

      

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning för djurhållning 

      
Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats 

      

Telefonnummer till fastighetsägare (om annan än sökande) 

      

 

Uppgifter om häst 
Ange antal hästar som 
du avser att gräva ner 

      

 
 

 Hästen/hästarna har självdött 

 
 

 Hästen/hästarna är avlivad/avlivade 

 
 

 Hästen/hästarna kommer att     
avlivas inom kort 

Ange orsak till att hästen/hästarna avlivats/självdött 
      

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

Beskrivning av nedgrävningsplats 
Avstånd till hus och annan bebyggelse 

      
Avstånd till närmsta vattentäkt 

      

Avstånd till närmsta vattendrag 

      

Markförhållanden (plant, i sluttning, typ av mark) 

      

 

Bilagor  
 Karta/flygfoto över föreslagen nedgrävningsplats. Föreslagen plats för nedgrävning ska vara tydligt markerad. Eventuella 

dricksvattentäkter i närheten ska också vara utmarkerade.  
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Övrigt 
 

 

 

Handläggningsavgift 
En avgift för anmälan tas ut enligt den taxa som Kommunfullmäktige har fastställt.  

 

Hantering av personuppgifter  
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 

 
 
Sökandens underskrift 

Datum 
      

Namnunderskrift Namnförtydligande 
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