Begäran om anvisning för nedgrävning
av hästdjur
Enligt SJFS 2006:84, 23 a. och 27 §§

Ansvarig för nedgrävningen
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnr

Ort

Telefon

Jag är:

Hästägare

Fastighetsägare

Annat:______________________________

Uppgifter om hästen/hästarna
Djurägare

Tidpunkt för nedgrävning (år, månad)

Antal hästar

Ras

Ålder

Var en smittsam sjukdom orsak till hästens död?

Orsak till hästens död

Uppgifter om nedgrävningsplatsen
Fastighetsägare:

Fastighetsbeteckning:

Eventuell plats 2

Plats 1
Uppskattat avstånd från markyta till högsta
grundvattennivå (meter):
Provgrop kan behövas för att avgöra detta.

Eventuell plats 3

m

m

m

Ange avstånd (om det understiger 200 m) till dricksvattenbrunn, bäck, sjö eller dike för varje plats
Grävd brunn (meter)

m

m

m

Borrad brunn (meter)

m

m

m

Vattendrag (meter)

m

m

m

Dike/källa (meter)

m

m

m

Annat (ange vad):____________________

m

m

m

Jag bifogar en karta över platserna enligt information på baksidan

…………………………………………………………….
Ort och datum

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY

………………………………………………………………………………………….
Underskrift
………………………………………………………………………………………….
Namnförtydligande

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

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

TELEFON

0372-78 90 00

ORG NR

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

BANKGIRO

156-0879

Information
Kontakta miljö- och byggförvaltningen på 0372-78 92 70 om du har frågor eller behöver hjälp
med att skriva ut en fastighetskarta.
Vad ska kartan innehålla?

För att underlätta miljö- och byggförvaltningens bedömning om platsen för nedgrävning är
lämplig ur ett miljöperspektiv ska du skicka med en karta där du har markerat följande:
•

Plats för avsedd nedgrävning. Vid flera alternativa platser så numrera dem på kartan.

•

Eventuella vattentäkter, ytvatten eller diken inom 200 meter.

Val av plats

•

Läs igenom nedanstående råd för val av plats och hantering. Utse utifrån detta ett
lämpligt ställe för nedgrävningen, eller några alternativa ställen.

•

Nedgrävning får inte ske närmare än 100 meter från dricksvattenbrunn och inte
närmare än 50 meter från dike eller annat ytvatten. Avståndet till brunn och ytvatten
bör dock vara betydligt större.

•

Gropen bör helst göras i närheten av träd och buskar, då dessa tar upp de
näringsämnen som frigörs från djuret.

•

Gropen ska vara minst 1,5 meter djup och detta för att hindra andra djur att gräva
upp den. Avståndet från botten på gropen till grundvattenytan måste vara minst en
meter. En provgrop bredvid tänkt plats kan behöva grävas för att kunna avgöra detta.
Det är bra om marken är relativt höglänt.

•

Gropen botten bör strös med släckt kalk. Ett lager halm läggs under, vid sidorna och
över djuret. Täck sedan med ett tunt lager jord följt av ett lager släckt kalk innan
gropen fylls med jord. Kalken ska hanteras med försiktighet då den är frätande.

Blankett och intyg

1. Fyll i och skicka in denna blankett och karta till miljö- och byggförvaltningen. Du kan
även scanna in ifylld blankett och e-posta den till miljo.byggnamnden@ljungby.se
2. Miljö- och byggförvaltningen undersöker därefter om platsen är lämplig. Vid behov
kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller gör ett besök på platsen.
3. Du får ett intyg där det framgår att platsen bedöms lämplig för nedgrävningen samt
vilka särskilda försiktighetsmått som behövs.
4. Om flera platser för nedgrävning varit aktuella ska du efter nedgrävning meddela
miljö- och byggförvaltningen vilken av platserna hästen grävts ned på.

