Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00

ANSÖKAN OM NEDGRÄVNING
AV HÄSTDJUR

enligt 2 kap. 27 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (2014:43).

Sökande
Namn

Org.nr/personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning för djurhållning:

Fastighetsbeteckning för föreslag nedgrävningsplats:

Uppgifter om häst
Ange antal hästar som avses grävas ned:

Hästen har självdött
Hästen är avlivad: ange datum
Hästen kommer att avlivas inom kort
Hästen led inte av någon smittosam sjukdom
Ange orsak till att hästen avlivas/självdött:
Kommer hästen/hästarna att grävas ned omedelbart?

Ja

Nej

Om nej på ovanstående fråga, hur kommer hästen/hästarna att förvaras tills nedgrävning kan ske?

Omgivningsbeskrivning utifrån föreslagen nedgrävning
Avstånd till hus och allmän bebyggelse:
Markförhållanden (plant underlag, i sluttning, typ av mark):
Avstånd till vattentäkt som finns inom 300 meter:
Om vattentäkt finns inom 300 meter, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms från vattentäkt:
Avstånd till närmaste vattendrag:

1(2)

Bilagor som ska bifogas

2(2)

Karta över föreslagen nedgrävningsplats
Kartan skall innehålla följande uppgifter:
– Markering på föreslagen nedgrävningsplats
– Markering av vattenbrunnar inom 300 meter från nedgrävningsplats
(Om alla vattenbrunnar inte syns på kartan, markera riktning med en pil och skriv in avståndet)
– Diken och vattendrag inom 100 meter från nedgrävningsplats

Information
Grundregel vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller
förbränningsanläggning.
Nedgrävningen ska ske enligt anvisningar från miljö- och byggnämnden och på sådant djup att djur hindras från att gräva sig
ned till hästen/hästarna. Enligt Jordbruksverkets anvisningar ska graven vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5
meter jord. Detta innebär för ett normaltstort djur att graven bör vara 2-3 meter bred och 2,5-3 meter djup. Avståndet till
högsta grundvattennivån ska vara minst 1 meter från botten på graven, vilket gör att en relativt höglänt plats bör väljas.

Avgift för anmälan
En timavgift på 825 kronor tas ut för handläggning av ansökan enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

Frågor
Om ni har frågor kan ni kontakta handläggare på miljö- och byggförvaltningen telefon 0476-550 00 eller e-post
mob@almhult.se

Blanketten skickas till:
Älmhults kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt
ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt
register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.
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