Information enligt Dataskyddsförordningen
(2016/679)
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige
som är Samhällsbyggnadsnämnden, Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).
Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens
artikel 6.1 e vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (GDPR).
Personuppgifterna som läm-nas används för administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ärendet samt för sta-tistik. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan
komma att lämnas ut enligt offent-lighetsprincipen.
Du har rätt att en gång per kalenderår, efter undertecknad skriftlig ansökan, få information om vilken
information som finns registrerad om dig. Samhällsbyggnadsnämnden är också skyldig att snarast rätta
felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på vår hemsida.
Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
motala.kommun@motala.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Information om nedgrävning av hästdjur
enligt 27 § Statens jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2006:84) om
befattning med animaliska biprodukter.
För behandling av ärendet kommer uppgifterna att registreras i Motala
kommuns dokument- och ärendehanteringssystem.
Informationen skickas in i ett exemplar till:
Motala kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 591 86 Motala
För behandling av ärendet debiteras en avgift enligt fastställd taxa.

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Uppgifter om anmälaren
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Telefon

Mobiltelefon

Uppgifter om nedgrävningsplatsen
Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)

Fastighetsägarens utdelningsadress

Postnummer och postort

Nedgrävningsplatsens placering:
Minst 200 meter från vattentäkt

Minst 200 meter från närmaste granne

Minst 50 meter från närmaste vattendrag

Blankettversion 180604

Kroppen täcks med minst 1,5 meter jord

Ja
Ja

Avstånd till grundvatten eller berg är minst 1 meter

Ort och datum

Postadress
591 86 Motala

Underskrift

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
www.motala.se

e-postadress
miljo@motala.se

