Detta gäller för
nedgrävning av häst
Du kan få gräva ned en självdöd eller
avlivad häst i Kungsbacka kommun om det
finns en lämplig plats. Miljö & Hälsoskydd
ska godkänna platsen innan du begraver
hästen.

•

Så här gör du
1. Välj ut minst två lämpliga platser och ta kontakt med
Miljö & Hälsoskydd via Kungsbacka direkt på
0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.
2. Vi kommer till dig och inspekterar platsen och förhoppningsvis godkänner vi den.
3. Din ifyllda blankett tar vi med oss. Vi markerar nedgrävningsplatsen på en karta och arkiverar den.

•
•

Avgift
Vi tar ut en avgift för tillsynsbesök och handläggningstid.
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Föreskrifter
I Jordbruksverks föreskrifter (2006:84) om befattning med
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom
livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och
människor står det i 2 kap 23 § att kommunen ska godkänna
platsen för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.
Det är därmed möjligt för hästägare att begrava sin häst på
fastigheten.
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Hitta en lämplig plats
För att platsen ska vara lämplig för att gräva ner en död
häst måste följande punkter uppfyllas:
• Det ska vara möjligt att transportera hästen till platsen.
• Nedgrävningen av hästen ska inte förorena grundvatten eller ytvatten.
• Nedgrävning av hästen ska inte förorena fastighetens
enskilda vattentäkt.
• Jordlagret ska vara av lämplig struktur.
• Hästen ska begravas på ett sådant djup att djur inte
kan gräva upp den. Det ska finnas ett jordlager, minst

•
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1,5 meter djupt, mellan den nedgrävda hästen och
underliggande berggrund.
Hästen ska begravas minst en meter ovanför normalt
grundvattenstånd.
Hästen ska begravas minst 30 meter från ytvatten.
Hästen ska begravas minst 50 meter från vattentäkt.
Det är inte nödvändigt att kalka. Vid eventuell användning av kalk ska släckt kalk användas och endast
ett tunt lager ska strös över platsen.
Platsen ska märkas ut, till exempel med en stor sten.
Det är inte tillåtet att gräva ner djur inom vattenskyddsområde.

