ANMÄLAN OM NEDGRÄVNING AV DJUR

Miljö- och byggavdelningen
Anmälan om nedgrävning enligt 2 kapitlet 23 § punkt b föreskift (2010:59) om föreskrifter om
ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFS 2006:84) om befattning med animaliska
biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma
sjukdomar till djur och människor
Sökande
Namn

Personnummer/Organisationsnr. Telefonnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Fastighet där djuret skall grävas ned
Fastighetsbeteckning
Ägare av fastigheten (om annan än djurägaren)

Adress (om annan än djurägaren)

Postadress (om annan än djurägaren)

Undertecknad fastighetsägare medger att i denna anmälan angivet djur grävs ned på dennes mark
Uppgifter om djuret
Namn:
Ras:
ID-nummer/Chip-nummer:
Innehavare av hästpass
Dödsorsak:

Övriga upplysningar

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 SVEG

Telefon:
0680-161 00 vx

Telefax:
0680-169 66

Epost: miljo.bygg@herjedalen.se
Hemsida: www.herjedalen.se
101020

ANMÄLAN OM NEDGRÄVNING AV DJUR

Miljö- och byggavdelningen

Bifogade handlingar
Situationsplan utvisande planerad nedgrävning, byggnader, tomtgränser, vägar, vattentäkter,
vattendrag samt andra lokaliseringar som kan komma att påverka nedgrävningens placering (inom 250
meter från den planerade nedgrävningen).
Avgifter
Vid handläggning av anmälan tar miljö- och byggkontoret ut avgift enligt miljö- och byggnämndens
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Datum

Sökandens underskrift (djurets ägare)

Datum

Fastighetsägarens underskrift (Om annan än sökande)

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 SVEG

Telefon:
0680-161 00 vx

Namnförtydligande

Telefax:
0680-169 66

Namnförtydligande

Epost: miljo.bygg@herjedalen.se
Hemsida: www.herjedalen.se
101020

ANMÄLAN OM NEDGRÄVNING

Miljö- och byggkontoret
Att tänka på vid nedgrävning av djur
I vissa områden i Sverige får du med några få undantag gräva ned döda djur av alla djurslag. Dessa
områden hittar du i bilaga 2 till föreskriften om befattning med animaliska biprodukter. Bilaga 2
omfattar bla hela Härjedalens kommun. Du måste följa kommunens anvisningar och graven ska vara
så djup att djur inte kan gräva upp kroppen.
Undantag
Djur som misstänks eller som officiellt har bekräftats vara infekterade med TSE enligt förordning (EG)
nr 999/2001 får inte enligt förordning (EG) nr 1774/2002 grävas ner. (SJVFS 2010:59)
Gropens utformning
Efter det att djuret lagts i gropen skall avståndet från kroppen till markytan vara mer än 1,5 meter för
att minska risken för att djur gräver upp kroppen.
Hästpass
När en häst avlivas eller slaktas ska passet ogiltigförklaras och makuleras. Den förening som har
utfärdat passet ska underrättas om detta, så att de kan notera avlivningen av hästen i sin databas. Du
skickar själv in passet till Jordbruksverket, eventuellt kommunen för att sedan skickas till föreningen
som utfärdat passet. Skickas passet direkt till Jordbruksverket, bifoga då en kopia till Härjedalens
kommun, miljö- och byggkontoret.

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 SVEG

Telefon:
0680-161 00 vx

Telefax:
0680-169 66

Epost: miljo.bygg@herjedalen.se
Hemsida: www.herjedalen.se
101020

