Sida

Upplysning om nedgrävning av häst

1(1)

Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Blankettanvisning

Skickas till:

2 kap 27 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84)

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Till blanketten ska en karta bifogas som visar
föreslagen nedgrävningsplats.

Sökande
Namn

Fastighetsbeteckning för egna djurhållningen

Adress

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats

Postnr, ort

Markägare, om annan än sökande

Telefonnr dagtid

E-postadress

Har markägare, om annan än sökande, gett tillstånd till nedgrävningen



Ja



Nej

Uppgifter om häst

 Hästen har självdött, datum:…………………
 Hästen kommer att avlivas inom kort




Hästen är avlivad, datum:…………………….
Hästen led inte av någon smittosam sjukdom vid dödsfallet

 Ange orsak till att hästen avlivas/självdött:...........................................................................................................................
Omgivningsbeskrivning utifrån föreslagen nedgrävningsplats
Avstånd från stallar

Avstånd till hus

Avstånd till granne

Markförhållanden (plant underlag, sluttning, typ av mark)

Avstånd till närmaste vattendrag

Avstånd till ev. vattentäkt som finns inom 150
meter, markera även täkten på kartan

Övriga uppgifter som kan ha betydelse för anvisning av lämplig plats

Information
Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivad häst är att det ska skickas till en steriliserings- eller förbränningsanläggning.
Undantag från dessa bestämmelser kan medges.
• Nedgrävning får inte ske inom ett vattenskyddsområde.
• Nedgrävning ska ske på ett djup att rovdjur inte kan gräva sig ner. Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jord.
Graven bör vara 2-3 m bred och 2,5-3 m djup (för ett normalstort djur).
• Avståndet till högsta grundvattennivån ska vara minst 1 meter från botten på graven. Tänk på att grundvattennivån ofta är
hög under sen vår/försommar samt under sena hösten. Provgräv en grop på 3,5 meter och se om grundvatten tränger upp
inom ett dygn, i så fall är gropen olämplig.
• Kontrollera att det inte finns några forn-/kulturminnen där gropen planeras.
Avgift för handläggningen tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Underskrift

Namnförtydligande
Hemsida

E-post

Organisationsnr

Bodens kommun

www.boden.se/sbk

sbk@boden.se

212000-2767

Postadress

Besöksadress

Telefon

961 86 Boden

Plan 5 A
Stadshuset
Kyrkgatan 24

0921-620 00

Skriv ut

