Begäran om anvisning för nedgrävning av
häst/sällskapsdjur
Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga ditt ärende.
Administrativa uppgifter
Fastighetsägarens namn

Telefon

Fastighetsbeteckning

Adress

Djurägarens namn (om annan än fastighetsägaren)

Djurägarens personnummer

E-post

Telefon

Fakturaadress

Postnummer

Ort

Lokalisering (bifoga en karta där planerad plats för nedgrävningen markerats)
Beskrivning av platsen för nedgrävning

Är platsen inom ett vattenskyddsområde?
Finns enskilda vattentäkter i nära anslutning till platsen (200 meter)

Ja
Nej
Vet ej
Ja, anges på kartan

Nej

Uppge minsta avståndet till bostäder, skola/förskola, stallar:______ meter

Ett avstånd över 200 m från stallar, boningshus och annan bebyggelse rekommenderas. Avstånd över 1 km anges som ”> 1 km”

Aktuellt djur för nedgrävning

häst

annat djur. Ange djur ______

Har djuret dött av en smittsam sjukdom?

Ja

Nej

Har djuret dött av en smittsam sjukdom ska länsstyrelsen kontaktas.

Vet ej

Information
•

Avstånd till stallar, boningshus eller annan bebyggelse ska vara så stort att inte barn lockas till
platsen, ett avstånd på minst 200 m rekommenderas. Platsen bör ligga undanskymd och marken
bör vara plan. Sluttande mark bör undvikas.

•

Lämpliga markförhållanden ska väljas så att vattendrag, dricksvattenbrunnar och grundvatten inte
riskerar att förorenas. Minst en meter jordlager bör finnas mellan djurkroppen och
berggrunden/grundvatten.

•

En rekommendation är att täckningen av djur vid nedgrävning bör vara ca 1,5m. Som exempel
kan sägas att en vuxen häst kräver en grop som är ca 2-3 m bred och 2,5-3 m djup. Tillgång till
grävmaskin behövs.

•

De redskap som använts vid nedgrävning bör rengöras och desinficeras efter avslutad
nedgrävning.

•

Nedgrävning bör ske innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter
att djuret dött. Därför är det viktigt att i god tid kontakta miljöförvaltningen.
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Skicka blanketten till Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din begäran om anvisning för
nedgrävning av häst/sällskapsdjur. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina
uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information
om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på
vår webbplats karlstad.se/personuppgifter

