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Sökande 

Namn Telefon bostad 

Adress Telefon arbete 

Postadress Mobiltelefon 

Fastighetsbeteckning 

E-post Personnr/org. nummer 

Uppgifter om hästen/hästarna 

Fastighetsbeteckning för djurhållningen (stall): Tidpunkt för avsedd nedgrävning 
(år,mån) 

Fastighetsbeteckning för förslag nedgrävningsplats: 

Antal hästar: 

Ange orsak till att hästen avlivas/självdött: 

Uppgifter om nedgrävninsplatsen 

Fastighetsägare: 

Jordart (t.ex. morän, lera eller sand): 

Uppskattat avstånd från markytan till högsta grundvattennivå (meter): 

Ange avstånd till vatten och dricksvattentäkter inom 200 m från platsen: 

□ Bifoga en karta över platsen enligt informationen på baksidan.

En timavgift på 1 062 kronor tas ut för handläggning av anmälan enligt gällande taxa 
antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, § 23. 

ANMÄLAN 

Anmälan om nedgrävning av häst 
Avser anvisning enligt 23 a. och 27 §§ 
i SJVFS 2006:84.  
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Underskrift 

___________________________________ 
Ort och datum 

____________________________________  __________________________________ 
Underskrift Namnförtydligande  

Anmälan skickas till: Tingsryds kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Information  

Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och nedgrävning: 

 Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och nedgrävning ska ske innan

förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret

avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen

förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

 Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska plats väljas med tanke på att avståndet till

närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 100 meter, avståndet bör helst uppgå

till 200 meter.

 Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

 Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara

minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst en meter jordmassa, samt gärna

stora stenar, så att vilda djur hindras från att gräva upp djurkroppen.

 Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först

rådgöra med länsstyrelsen. Om du inte äger marken själv krävs markägarens tillstånd.

Vad ska kartan innehålla? 

 Plats för avsedd nedgrävning.

 Eventuella vattentäkter, vattendrag och diken inom 200 m
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