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Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator. Skicka den ifyllda och underskrivna Formular
blankettensenden
till
Miljöförvaltningen, Stadshuset, 26180 Landskrona

Blankett

Miljöförvaltningen

Anmälan om att gräva ner ett självdött eller avlivat hästdjur

2019-12-23

Mina uppgifter (djurägare)
Namn

Person- eller organisationsnummer

Adress

Telefonnr

Epost

Postnr och ort

Beskrivning av plats för nedgrävning
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsägarens adress

Fastighetsägarens postnr och ort

Avstånd till bebyggelse:

m

Avstånd till vattentäkter:

m

Avstånd till vattendrag:

Tidpunkt för nedgrävning

m

Jorddjup till berg:

m

Bifoga en karta där den tänkta nedgrävningsplatsen är tydligt markerad!
Hästen
Namn enligt hästpass

Ras enligt hästpass

ID-nummer enligt hästpass

Övrigt

Underskrift fastighetsägare
- undertecknad fastighetsägare medger att ovan angiven häst grävs ner på min fastighet
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift djurägare
- undertecknad intygar att hästen inte har avlivats eller självdött till följd av smittsam sjukdom
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Tillsynsavgift För handläggning av denna typ av ansökan tas en avgift ut enligt särskild taxa. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige
och utgörs av en timtaxa på 935 kr/timme.
Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140
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Miljöförvaltningen

Animaliska biprodukter och hästbegravning
Generellt gäller att animaliska biprodukter som till exempel självdöda djur, avlivade men icke besiktigade djur,
slaktavfall, mm skall lämnas till förbränning eller bearbetning i steriliseringsanläggning. Det finns vissa undantag
från denna regel, begravning av häst exempelvis.

Hästbegravning
Nya föreskrifter från den 1 februari 2015 gör att det inte längre krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att gräva ner
döda hästar (s.k. trotjänarbegravning). Kommunen tar över ansvaret och ger anvisningar om hur nergrävningen
ska ske för att undvika att risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljöförvaltningen ska kontaktas för
godkännande av den tilltänkta platsen för nedgrävning. Anvisningar om t.ex. vilket djup eller avstånd från
vattendrag begravningsplatsen ska vara är för att för att hindra andra djur från att gräva upp avfallet och för att
skydda vattendrag från att bli förorenade. Miljöförvaltningens anvisningar om krav på begravningsplatsen måste
följas och även de krav som EU-lagstiftningen ställer. Miljöförvaltningen kan eventuellt behöva besöka den
tilltänkta platsen för nergrävning.
Observera att du inte får gräva ner en häst som har avlivats eller dött på grund av någon smittsam sjukdom. Om
din häst redan är avliden är det viktigt att kroppen under väntetiden täcks väl så att det inte blir något läckage av
kroppsvätskor till omgivningen eller rovdjur kan komma åt kroppen.
Handläggningstiden för anmälan om begravning av häst är normalt sett cirka en vecka.
För mer information om nya regler, se Jordbruksverket:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur/
nyaregler.4.174c24d814add5946048c05e.html
Krav på begravningsplatsen
- Nedgrävning skall ske på ett sådant djup att djur hindras från att gräva upp kadavret.
- Graven ska vara så djup att djuret täcks med minst 1,5 meter jord
- Graven bör vara 2-3 m bred och 2,5-3 m djup.
- Avstånd till vattendrag ska vara minst 50 m
- Avstånd till vattentäkt ska vara minst 100 m
- Om grundvatten tränger upp vid grävning av graven - hitta lämpligare plats!

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter

