
ffi Ronnsy

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Sökande

U

Ronneby kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Postadress 372 80 Ronneby
Besöksadress Stadshuset, Karlshamnsvägen 4

Anmälan om nedgrävning av död häst
Avser foreskrift: 23 a. och 27 $$ i SJVFS 2006:84

om hästen/hästarna

om ned

avstånd till vatten och dricksvattentäkter inom 200 m från

Till anmälan ska en karta bifogas.

Telefon vxl 0457-61 80 00

E-post mbf@ronneby.se

Namn Personnr/org. nufilmer

Adless Postadress

Telefon Mobiltelef-on

E-post

Plats, adress ör djurhållningen (stall)

Fasti ghetsbeteckni ng lor djurhållni ngen ( o m känd) :

Tidpunkt itir avsedd nedgrävning (år, mån)

Antal hästar

Ras, typ; Stor häst, ponny etc.

Älder på denna/dessa:

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Jotdart (t.ex. morän, lera eller sand)

Uppskattat avstånd från markytan till högsta grundvattennivå (meter)

Grävd brunn (meter) Borrad brum (meter)

Vattendrag (meter) Dike/källa (meter)

Webbplats www.ronneby.se



Ovriga uppgifter om nedgrävningsplatsen:

Underskrift

Ort och datum

Underskrift Namnftirrydligande

Eller: mbf@rorureby.se

Information

Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och nedgrävning:

o Nedgrävning bör endast ske påjordbruksfastighet och nedgrävning ska ske innan
fiimrttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret avlidit.
Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurhoppen lorvaras på
lämplig plats och står under daglig tillsyn.

. För nedgrävning ska en torr plats väljas.

. Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska plats väljas med tanke på att avståndet till
närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 100 meter, avståndet bör helst uppgå till 200
meter.

r Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

o Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst en
meter. Djurkroppen ska täckas med minst en meter jordmassa, eventuellt stora stenar, så att
vilda djur hindras från att gräva upp djurkroppen.

o Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du forst rådgöramed
länssfyrelsen.

o Om du inte äger marken själv kr'ävs markägarens tillstånd.

Vad ska kartan innehålla?

/ Plats fiir avsedd nedgrävning.

./ Eventuella vattentäkter, vattendrag och diken inom 200 m

Uppgifterna skickas till:

Mi lj ö- och byggnadsfiirvaltningen Ronneby kommun
372 80 RONNEBY

Postadress 372 80 Ronneby
Besöksadress Stadshuset, Karlshamnsvägen 4
Webbplats www.ronnebv.se

Personuppgifter i ansökan behandlas
enl igt dataskyddsldrordningen (GDPR).
Du medger att informationen du iämnar
får lagras och bearbetas i register av
forvaltning/nämnd. Du har rätt att begära
utdrag och rättelser.

Telefon vxl 0457-61 80 00

E-post mbf@ronneby.se


