Ansökan om tillstånd att hålla djur
inom område med detaljplan – ej orm
Enligt 8 § Hässleholms kommuns lokala
hälsoskyddsföreskrifter
Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Sökande

Namn

Adress
Postnr

Ort

Person-/Organisationsnummer

E-post

Telefon/mobil

2. Fastighet där djurhållning ska bedrivas

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökande

3. Ansökan avser

Nötkreatur, antal …………………………….

Svin, antal ……………………………………

Hästar, antal …………………………………

Fjäderfä som inte är sällskapsdjur, antal….……

Får, antal …………….………………………

Pälsdjur som inte är sällskapsdjur, antal…..……

Get, antal……………………………………

Annat djurslag, ange vad och antal:……………
……………………………………………………

4. Beskrivning av stall, inhysning, förvaring

5. Beskrivning av utevistelse, rasthagar, betesgång

6. Gödselhantering

Gödselhantering:

gödselplatta, storlek……………………………m2
container
annat, vad

Gödsel sprids på egen mark
Kontrakterad mark eller mottagare

Namn och fastighetsbeteckning:

7. Övrigt

Beskriv vidtagna åtgärder för att minimera riskerna för olägenhet för människors hälsa:

Bifoga:

Kartskiss över aktuellt område
Yttrande från berörda grannar
Avgift

Avgift för handläggning av ansökan 2019 är 2 778 kr. Om din ansökan gäller fem eller färre hönor (inte tupp) eller
ankor är avgiften nedsatt till 926 kr. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. Avgiften kan komma att höjas varje
årsskifte med KPI (konsumentprisindex).
Upplysningar

Enligt 8 § Hässleholms kommuns Kommunala hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd av miljö- och
stadsbyggnadsnämnden för att inom området med detaljplan hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
Höns och tuppar, som vistas utomhus, är inte sällskapsdjur. Tillstånd att hålla orm söks på annan blankett.
Närboende grannar som kan beröras av djurhållning inom detaljplanelagt område ska ges tillfälle att yttra sig
(skickas in som bilaga).
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 83 31. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa
mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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