ANSÖKAN
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Om djurhållning inom områden med detaljplan
enligt 2 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Älmhults kommun

Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00

Sökande
Namn/företag

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress om annan är sökande

Fastighetsbeteckning där djurhållning bedrivs

Adress där djurhållning bedrivs

Telefon

E-post

Mobiltelefon

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsägare/markägare (om annan än sökanden) namn, adress och telefon

Typ av fastighet

Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Fritidshus

Annat, ange

Fastighetsägare/markägare (om annat än sökande) är tillfrågade

Nej

Ja

Eventuella synpunkter från fastighetsägare/markägare

Uppgifter om djurslag, antal m.m.
Nötkreatur

Antal:

Gris

Antal:

Häst

Antal:

Fjäderfä

Antal:

Get

Antal:

Minigris

Antal:

Får

Antal:

Pälsdjur (ej sällskapsdjur)

Antal:

Djurägare (om annat än sökande) namn, adress och telefon

Stallbyggnad och djurhållning
Beskrivning av stall/lokal för förvaring

Foderförvaring

Vatten (var tas det ifrån, hur kommer det att ges till djuren)

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt
Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.

Minigris
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Bifoga redogörelse över följande

1.
2
3.
4.
5.
6.

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

Omgivningshygien
Lagringsförhållanden för gödsel samt omhändertagande av gödsel efter lagring

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid tillståndsprövningen

Bilagor som ska bifogas till ansökan
– Situationsplan där avståndet till närmaste granne framgår, vattendrag/vattentäkt samt var eventuell rast- och beteshagar är
belägna
– Skalenlig ritning över stallbyggnad och inredning
– Vid minigris – redogörelse över hur den avses att hållas m.m. Se under rubrik minigris.

Information
Enligt 2 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun krävs särskilt tillstånd för att hålla djur inom område med
detaljplan. De djur som omfattas av tillståndsplikt är nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur. Tillstånd krävs inte för jordbruksfastigheter med djurhållning.

Avgift för ansökan
En timavgift tas ut för prövning av ansökan som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Frågor
Om ni har frågor kan ni kontakta handläggare på miljö- och byggförvaltningen, telefon 0476-550 00 eller e-post
mob@almhult.se

Övriga upplysningar
Ni kan komma att behöva bygglov eller bygganmälan vid exempelvis ny- eller ombyggnation samt andra tillstånd eller
anmälningar.

Blanketten skickas till:
Älmhults kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult
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