Bilaga § 64

INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation angående utbyggnad av smådjursbegravningsplats
Ledamoten Håkan Onsjö (m), har i en interpellation ställt nedanstående fråga:
”Djurskyddsföreningen på Gotland, numera ”Djurskyddet Gotland” har sedan flera år
tillskrivit kommunen för att få utökad plats i anslutning till nuvarande
smådjursbegravningsplats, utan att få något tillfredsställande svar.
Frågan om hur döda sällskapsdjur skall tas om hand är en väldigt viktig fråga för
många människor. Det kan många gånger vara frågan om omhändertagande av
kvarlevorna av det käraste man har. Sorgen efter ett förlorat sällskapsdjur är för
många av samma dignitet som sorgen efter en nära vän. Kommunen har ett självklart
ansvar att medverka till en så bra lösning på detta problem om möjligt, och då hänvisa
till kommunal sophantering är djupt otillfredsställande.
Jag undrar på vilket sätt kommunstyrelsens ordförande är villig att medverka till att
plats erbjuds för utökad smådjursbegravningsplats så att de som ej vill begrava sina
döda sällskapsdjur själva erbjuds ett värdigt alternativ”.
SVAR:
Före den 1 maj 2003 ingick döda sällskapsdjur i hushållsavfallet och kommunen hade
ett ansvar för omhändertagandet. Från den 1 maj 2003 regleras döda sällskapsdjur av
Biproduktsförordningen (EG-förordning 1774/2002) och samma regler gäller då för
sällskapsdjur som för t.ex. kor, höns och grisar.
Det innebär att döda sällskapsdjur inte får läggas i hushållssoporna och jag kan bara
beklaga man i ren okunskap hänvisat till kommunal sophantering.
Det är alltså numera djurägarens ansvar att ta hand om sitt döda sällskapsdjur enligt
den nya EU-förordningen. Gotlands Djurskyddsförening har sedan 1972 på ett
mycket förtjänstfullt sätt ansvarat för en smådjursbegravningsplats vid Skogsholm.
Dit har djurägaren kunnat lämna sitt djur för begravning. Möjlighet finns även att
begära tillstånd från Miljö- och hälsoskyddskontoret att få begrava sitt husdjur på
annan plats, vilket även regleras i EU-förordningen.
Gotlands Djurskyddsförening ställde 2003 frågan till kommunen om möjligheten att
utöka begravningsplatsen om drygt fem år när den beräknades vara fylld.
Miljö- och hälsoskyddskontoret svarade att dem inte kunde ge något svar på vilken
påverkan en utökning kunde ha ur ett miljö- och hälsokyddsperspektiv så långt fram i
tiden.
Tekniska Nämnden fick samma år en fråga från länsveterinären om uppförande av en
kremeringsugn för döda sällskapsdjur. Nämnden svarade att detta inte kan vara en
kommunal angelägenhet.
Gotlands Djurskyddsförening har efter detta återigen frågat om utökning av
begravningsplatsen, samt begärt underhåll av vägen och att en vattenpost ordnas i

anslutning till begravningsplatsen eller möjligheten att få borra en egen brunn.. Svar
har lämnats från tekniska förvaltningen att väg- och vattenfrågan inte är möjlig att
lösa. Frågan har inte behandlats politiskt.
Utökning av begravningsplatsen utreds för närvarande av Miljö- och
hälsokyddskontoret och ett svar väntas inom kort.
Min politiska bedömning
Om Miljö- och Hälskyddskontoret bedömer att det finns möjlighet att utöka
begravningsplatsen skall kommunen vara behjälplig att lösa detta. Finns ingen
möjlighet till utökning skall kommunen hjälpa till att hitta en annan begravningsplats.
En kremeringsugn är ingen kommunal angelägenhet och nu finns intresse från en
privat entreprenör, vilket jag anser är en bättre lösning.
Vattenfrågan är en ekonomisk fråga för den ledning som passerar begravningsplatsen
är en råvattenledning som inte någon vattenpost kan anslutas till. Ledningar måste
dras från närmaste pumpstation och det blir kostsamt.
Att fördjupa den brunn som finns eller att borra en ny brunn är en fråga som måste
utredas eftersom området ligger inom det inre vattenskyddsområdet inte alltför långt
från Visbys största vattentäkt.
Även underhåll av vägen är en ekonomisk fråga. Underhåll av vägar och parker är en
verksamhet som går med underskott och ytterligare besparingar måste göras de
närmaste åren. Det är då svårt att motivera ytterligare åtaganden för skattebetalarna
för att underhålla en privat väg. Samtidigt är det en förening som med ideella krafter
gör en stor insats och jag är beredd att pröva frågan politiskt.
Visby den 20 april 2006
Tommy Gardell

