2 kap 27 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning
med animaliska biprodukter och införsel av
andra produkter, utom livsmedel, som kan
sprida smittsamma sjukdomar till djur

LULEÅ KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Begäran om anvisning för nedgrävning av självdött eller
avlivat hästdjur
Sökande
Namn:

Ditt personnummer/organisationsnummer

Adress:
Postnummer:

Ort:

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

Fastighetsbeteckning för djurhållning:

Fastighetsbeteckning för föreslagen nedgrävningsplats:

Uppgifter om häst
Ange antal hästar som avses grävas ned:

Hästen har självdött
Hästen är avlivad: 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 nedgrävningsplats
Avstånd från stallar:
Avstånd till hus och allmän bebyggelse:
Markförhållanden (plant underlag, i sluttning, typ av mark):
Avstånd till vattentäkt som finns inom 150 meter.
Om vattentäkt finns inom 150 meter, ange om nedgrävningsplatsen är uppströms eller nedströms från vattentäkt:
Avstånd till närmaste vattendrag:
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Blanketten fortsätter på nästa sida!

Skicka begäran till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, Luleå kommun, 971 85 Luleå
eller lämna direkt i Stadshuset på Rådstugatan 11. Telefon till kundcenter 0920-45 30 00.

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse för anvisning om lämplig plats:

Information
Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en
steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning.
- Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.
Nedgrävning skall ske enligt anvisningar från den myndighet som utövar tillsyn på området (I Luleå
kommun, Miljö- och byggnadsnämnden) och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp
hästen/hästarna.
Handläggningen kostar 1050 kr per timme år 2019. Det innebär att avgiftens storlek kan komma att
variera.
Andra sätt att ta hand om avlivat eller självdött hästdjur
Svensk lantbrukstjänst genom Erik Lundmans djurtransporter hämtar döda hästar för transport till
Konvex förbränningsanläggning. Beställning av hämtning görs på telefon 0911-177 63.

Bifoga en karta över föreslagen nedgrävningsplats
Kartan ska innehålla följande upplysningar:
- Markering på föreslagen nedgrävningsplats
- Riktning till vattentäkt om vattentäkt finns inom 150 meter.

Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Datum ……………………..

Namnteckning..…………………………………………………
Namnförtydligande ………………………………………………

