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ANMÄLAN
Om nedgrävning av död häst

Uppgifter om hästägaren
Namn (privatperson eller verksamhet):
Organisationsnummer/personnummer:
Adress:

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress:

Postnummer:

Ort:

Postnummer:

Ort:

E-postadress:
Telefon:

Häst
Namn på hästen:
Ange orsaken till hästens död:

Kontaktades veterinär i samband med dödsfallet? (bifoga veterinärintyg om sådant finns):

Nej

Ja

Uppgifter om fastigheten där nedgrävning föreslås
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare, namn: (om inte samma som hästägaren
Adress:

Bilagor
Följande dokument ska du bifoga anmälan

NK_BOM_20180525

• Karta med förslag på plats för nedgrävning
• Eventuellt veterinärintyg

Postadress

Besöksadress

Bygg- och miljönämnden Estunavägen 14
Box 808
761 28 Norrtälje

E-postadress

Telefon

Telefax

Webb

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

0176-710 00

0176-716 70

norrtalje.se
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Namteckning
Datum och underskrift sökande (hästägaren):

Datum och underskrift av fastighetsägaren till fastighet där nedgrävning
föreslås:

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras
utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Taxan kan även
beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Skicka eller mejla in din anmälan och bilagor:
Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
eller
skanna in din anmälan till pdf-format
och mejla den till bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679

Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd
om du vill veta mer.

Vid nedgrävning av häst
Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och vid nedgrävning av häst:
•

Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet. Tillstånd från markägaren krävs.

•

Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter
det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

•

För nedgrävning ska en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän) väljas. Det är en fördel
om underliggande jordarter utgörs av lera eller silt. Placering bör ske på en höjdpunkt i terrängen, det vill
säga inte i svacka eller grop. För exempel, se bild 1 nedan.

•

Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad är tillräckligt. Det ska vara minst 100 meter. Avstånd till fastighetsgräns ska vara minst 30
meter.

•

Avstånd till dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska uppgå till minst 50 meter.

•

Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

Anvisning
Gräv en 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Kontakta bygg- och miljönämnden för besiktning av gropen, telefon 0176-710 00. Återfyllnad sker
med minst 1,5 meter jord. Djuret läggs i gropen, kalka gärna. För exempel, se bild 2 nedan.
Observera att det ofta är hög grundvattennivå under senvår/tidig sommar och under sen höst. Grundvattenfluktuationerna är i regel mindre i genomsläppliga jordarter som till exempel sand.
Bild 1

Bild 2

•
•
•
•
•
•
•
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•

Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. Djurkroppen
ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. Stora stenar hindrar vilda djur från att gräva upp kroppen.

•

Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska
finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

•

Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att läckage inte sker.

Trots att alla ovan nämnda försiktighetsåtgärder vidtagits kan det finnas risk för föroreningar av till exempel
vattentäkt.
Bygg- och miljönämnden

