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Rutin för handläggning av anmälan/information om trotjänarbegravning 

1. Ärendet inkommer. Gå igenom och se att det inte behöver kompletteras med något, 
t.ex. ska ju bilagan finnas med (karta över aktuellt område med utmarkerad plats för 
nedgrävningen). Behövs komplettering, skriv begäran om komplettering och skicka till 
sökanden, 2 veckors svarstid. Du kan också ringa om det är ont om tid, vilket det 
oftast verkar vara i dessa ärenden.  
 

2. Ser allt bra ut, använd en mall i Castor (beslut försiktighetsmått trotjänarbegravning).  
 

3. Under ”bakgrund” – sammanfatta anmälans innehåll, justera datum samt lägg till om 
kompletteringar inkommit.  

 
4. Bedömning – lägg in om det är någon särskilt, annars låt stå. 

 
5. Information – låt stå! 

 
6. Information - Avgift – låt stå, ändra dock vilken taxa vi hänvisar till (datum samt 

paragraf) om det har ändrats sen förra beslutet. Timavgiften lär ju ändras så då blir 
det ju en annan avgift för prövning av ärendet.  

 
7. Hur man överklagar – låt stå! 

 
8. Fakturera i Castor, 1 timme om inget annat hänt som föranleder en längre eller 

kortare tid.  
 
Ansvar 
Ansvarig för rutinens framtagande och uppdatering är de som arbetar med 
trotjänarbegravningar. 
 
Lagrum 
27 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska 
biprodukter miljöbalken.  
Miljöbalken (1998:808), 2 kap. 3 och 6 §§ 
 
Mer information 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.397e79014b385e995f97ec1/1422861661769/Ne
dgr%C3%A4vning%20abp%20150130.pdf  
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