Ansökan om att hålla djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser
Ansökan om tillstånd att hålla andra djur än sällskapsdjur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt 4§ Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Sökande

Person-/Företagsnamn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Telefonnummer

Ev. E-post

Typ av fastighet

☐ Enfamiljsbostad

☐ Tvåfamiljsbostad

☐ Flerfamiljsbostad

Djur

Djurslag

Orm
Art

Antal

Är arten en giftorm?

☐ Ja
Art

☐ Annat:

Antal

Längd som fullvuxen

Antal

☐ Nej

Är arten en giftorm?

☐ Ja

Längd som fullvuxen

☐ Nej

Gödselhantering

Beskriv hur gödseln förvaras.

☐ Container, volym____________☐ Platta, yta_________________☐ Annat, ange vad
____________________________________________________________________________________
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Mottagare av gödseln.

Följande grannar har informerats om djuhållningen
Fastighet/Adress

Fastighetsägare

Datum

Till ansökan ska bifogas:
1. Tomtkarta över fastigheten där stallet, rastgården/hagen, gödsellagringen samt
egen och grannars eventuella vattentäkter framgår.
2. Skriftligt medgivande från närmaste grannar att djurhållningen godtas.
3. Skriftligt medgivande från fastighetsägaren om annan än sökanden.
Registrering av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan ”Så
behandlar vi dina personuppgifter”.

Avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för Miljöskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.
Avgiften för handläggning av ansökan om tillstånd att hålla djur är för närvarande timavgift x 4
timmar för yrkesmässig verksamhet och timavgift x 2 timmar för övrig djurhållning. Timavgiften är för
närvarande (2020-02-18) 950 kronor. Eventuella avgifthöjningar sker normalt strax efter ett årsskifte.

Information

För mer information rörande skötsel av djur finns på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida via
Djur & natur/Djurskydd.

_____________________________________
Underskrift

___________________________
Ort och datum

_____________________________________
Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till: Miljöskyddsnämnden, 441 81 Alingsås
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