Begäran om anvisning för begravning
av dött sällskapsdjur/hästdjur
Enligt SJVFS 2014:43

Insändes till:
Miljöavdelningen
Åre Kommun
Box 201
837 22 Järpen
*= obligatoriska uppgifter

Kontaktperson
Namn*

Personnummer eller organisationsnummer*

Adress*

Postadress*

Telefon (även riktnummer)*

Telefon mobil

E-post

Sällskapsdjur/Hästdjur
Typ av djur och ras*

Anledning till avlivning*

Förslag på begravningsplats 1

Fastighetsbeteckning för den tänkta begravningsplatsen*
Fastighetsägare*
Beskrivning av platsen för den tänkta begravningen*

Förslag på begravningsplats 2

Fastighetsbeteckning för den tänkta begravningsplatsen
Fastighetsägare
Beskrivning av platsen för den tänkta begravningen

Postadress

Åre kommun
Miljöavdelningen
Box 201
837 22 Järpen

Besöksadress

Norra vägen 21 C
Kommunhuset, Järpen

Telefon

0647-161 00

E-post

Hemsida

miljoavdelningen@are.se www.are.se

Diarieplan

Följande handlingar ska bifogas din anmälan*:
• Karta där du markerat ut den tänka begravningsplatsen samt närliggande vattentäkter och vattendrag, se information för närmare
instruktioner.

Datum och underskrift
Ort och datum*

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På
datainspektionens hemsida får du veta mer: https://www.datainspektionen.se/
En avgift kommer att tas ut för handläggningen, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige, för taxa se: www.are.se

Information

Ange tydliga kontaktuppgifter till kontaktpersonen så att vi kan höra av oss vid frågor. Under
beskrivningen av begravningsplatserna ska du ange jordart och uppskattat avstånd till högsta
grundvattennivå. Du ska också beskriva hur platsen ser ut, är det en öppen plats, ligger den nära
en väg i en skog etc. Ange också avståndet till närmsta byggnad. Du ska även ange avstånd till
vatten eller dricksvattentäkter inom 200 meter från platsen. Med vattentäkter menas borrad eller
grävd brunn för dricksvatten till människor eller djur.
På kartan som du skickar med begäran om anvisning av begravning av häst ska du markera
följande:
• Begravningsplatsen/begravningsplatserna
• Eventuella vattentäkter inom 200 meter från begravningsplatsen
• Vattendrag och diken inom 200 meter från begravningsplatsen
• Annat skyddsvärt, till exempel äldre träd och stenmurar, inom 20 meter från begravningsplatsen.
För mer information se SJVFS 2014:43. Där står vilka riktlinjer som måste följas vid nedgrävning av
hästar med mera.

