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Bygg- och miljönämnden
Miljökontoret

Ansökan
om djurhållning inom
detaljplanlagt område

Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inom område med detaljplan hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
Sökande
Namn/företag

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer (mobil)

Telefonnummer (bostad)

Ort
Epost

Uppgifter om fastigheten där djurhållningen bedrivs
Fastighetsbeteckning

Adress

Fastighetsägare/markägares (om annan än ovan) namn adress och telefonnummer

Typ av fastighet
Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Fastighetsägaren är tillfrågad?

Fritidshus
Ja

Annat, nämligen:

Nej

Eventuella synpunkter från fastighets-/markägare:

Ansökan avser följande djurarter:
Antal

Ras/sort

Nötkreatur
Häst
Get
Får
Svin
Pälsdjur (ej sällskap)
Höna (ej sällskap)
Tupp (ej sällskap)
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Antal

Ras/sort

Gås (ej sällskap)
Kalkon (ej sällskap)
Struts (ej sällskap)
Fasan (ej sällskap)
Duva (ej sällskap)
Annat, nämligen:

Orm
Antal

Fullständigt svenskt och latinskt namn

Giftorm?
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Stallbyggnad och djurhållning
Beskrivning av stall/lokal för förvaring, foderförvaring samt vatten (var det tas ifrån och hur det kommer att ges till djuren)
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Gödselhantering
Beskrivning av lagringsförhållanden för gödsel samt omhändertagande av gödsel efter lagring

Minigris
Bifoga redogörelse över följande:
-

Hur grisen avses att hållas, i par eller grupp alternativt hur ofta den får vistas med människor.
Kommer uppfödning att ske.
Klövverkning
Storlek på förvaringsutrymme
Miljö som sysselsätter och berikar grisen så att den kan utföra naturliga beteenden.
Möjlighet att vistas utomhus under sommaren.

-

Yttrande från samtliga gränsgrannar
Härmed intygas att jag i dagsläget inte har någonting att erinra mot att det på grannfastigheten hålls något av ovanstående
djurslag.
Namn
Namnförtydligande
Fastighet

En karta med ovannämnda fastigheter, med fastighetsbeteckningarna utsatta, skall bifogas ansökan.

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid tillståndsprövningen

Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift
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Information
Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att Bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Om
utrymmet i blanketten inte räcker till kan ytterligare information lämnas i bilagor.
En ofullständigt ifylld ansökan kan innebära längre handläggningstid.
Ansökan ska skickas in till Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp, eller lämnas
på kommunens Medborgarkontor, Storgatan 7.
För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid
ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta vår
kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare information om hur
dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för
skriftligt besked om detta till blankettutställaren.
Avgift
För prövning av ansökan tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt den
taxa kommunfullmäktige beslutat (2009-12-14, 167 §). Taxan justeras årligen.
1. Hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Hållande av pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur
3. Hållande av orm (som ej avses i punkt 4)
4. Giftig orm

1,5 x timavgift
1,5 x timavgift
1,5 x timavgift
2,5 x timavgift
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