		
		

Ansökan om tillstånd för djurhållning 		
inom detaljplanlagt område

Fastighet
Fastighetsbeteckning där djurhållning ska bedrivas
Adress där djurhållningen ska bedrivas

Sökande
Namn/företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Uppgifter om fastigheten
Typ av fastighet (enfamiljshus, flerfamiljshus, fritidshus etc.)
Fastighetsägarens/markägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om annan än sökande)

Är fastighetsägare/markägare tillfrågad (om annan än sökande)? Bifoga eventuella synpunkter från fastighetsägare/markägare.

Ja		

Nej

Till ansökan ska bifogas:
• Situationsplan där stallbyggnad/lokal för djuren framgår. Av situationsplanen ska det även
framgå vilka avstånd som finns till grannar. Var rast-/beteshagar är belägna.
• Synpunkter från grannar och/eller fastighetsägare/markägare.

Djurslag
Djurslag/art

Antal

Djurslag/art

Antal

Djurslag/art

Antal

Djurslag/art

Antal
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Stallbyggnad och djurhållning
Beskrivning av stall/lokal för förvaring av djuren

Beskrivning av hur och var foderförvaring kommer att ske.

Gödsel

Beskrivning av hur och var gödsel kommer att förvaras. Vilka mängder som kommer att uppstå.

Beskrivning av hur gödseln kommer att tas omhand efter förvaringen.

Övriga uppgifter
Övrigt som kan vara av betydelse för ärendet

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Miljö- och Samhällsbyggnad tar ut en timavgift på för
närvarande 900 kronor/timme för prövningen av
ansökan (enligt kommunfullmäktiges beslut).
Lokala hälsoskyddsföreskrifter (Kommunfullmäktiges beslut §5 2006-01-01)
§3 Det krävs tillstånd av Miljö- och Samhällsbyggnad
för att hålla:
• nötkreatur, häst, get, får eller svin
• pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
• giftorm
inom område med detaljplan. Ett sådan tillstånd får
förenas med särskilda villkor.

Information om Personuppgiftslagen (PUL)
De personuppgifter du lämnar i din ansökan/anmälan som behövs för att behandla ditt ärende kommer
att registreras i kommunens databas. Eslövs kommun
behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna
i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du har rätt att
en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om
hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du
felaktigheter är myndigheten skyldig att på din begäran rätta uppgifterna.
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