ANSÖKAN OM DJURHÅLLNING
häst, höns, ko, får, gris m.m. inom
detaljplanelagt område enligt 3 § lokala
hälsoskyddsföreskrifter
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Sökanden
Sökandens namn: *)

Personnr./ Org.nr:

Fastighetens adress:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./ Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Om djurhållningen
Djurslag. Det går att kryssa i flera rutor.
Häst

Antal: ____________________________

Höns

Antal: ____________________________

Tupp

Antal: ____________________________

Ko

Antal: ____________________________

Gris

Antal: ____________________________

Får

Antal: ____________________________

Annat djurslag:_______________________ Antal: ____________________________
Övrig information: ______________________________________________________________________
Ansökan avser tiden
Maxtid

Visstid, fr.o.m. _____-___-____ t.o.m. _____-___-____

För häst-, tupp-, ko-, gris- och fårhållning medges tillstånd för max 5 år, för hönshållning max 10 år.
Om fastigheten
Fastighetens storlek ________________ m²
Varav ca _______________ m² kommer att tas i anspråk för djurhållningen
Markförhållanden (uppskattas i %)
Jordart:

lera

Enskilt dricksvatten

_______ % gårdsplan

sand

grus

_______ % gräsmark
morän

______ % skog

berg

Kommunalt dricksvatten
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Om gödselhanteringen
Beskriv hur gödselhanteringen sker (ex. betongplatta, container, latrinkompost):

Antal månader som gödseln kan lagras: _____________

Gödsel som uppkommer av hönshållning ska komposteras på ett tätt underlag alternativt i latrinkompost.
Om foderförvaring
Beskriv hur foderförvaringen sker (t.ex. inomhus, utomhus i silo):

Övriga upplysningar

Till ansökan SKA bifogas:
•

Fastighetskarta över området där följande är inritat:
väderstreck, placering av byggnad för djurhållning,
(t.ex. stall och områden där djur hålls utomhus,
hagar samt gödselplats, hönsgård med hönshus).

Bifogat? Checka av för att inte missa
någon bilaga.
Markeras som nr 1

•

Eventuella dricksvattenbrunnar eller närliggande
vattendrag/sjöar

Markeras som nr 2

•

Karta över de ridvägar/rastplatser som kommer att
användas är utritade.

Markeras som nr 3

•

Skriftligt godkännande från markägarna vars marker
Markeras som nr 4
kommer att tas i anspråk.
_______________________________________________________________________________

OM HÖNS/TUPP

•

Är hönsgården inhägnad?

Ja

Nej

•

Kommer de få gå fritt på tomten?

Ja

Nej

•

Om ja, är tomten inhägnad?

Ja

Nej

•

Är hönshuset ljudisolerat?

Ja

Nej

•

Är hönshuset utrustat med automatisk stäng-/öppningsanordning?

Ja

Nej
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Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandes underskrift – för företag medsänds bevis om firmatecknare
Ort och datum:

Ort och datum:

Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

Avgift
För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Om sökanden drar tillbaka sin ansökan efter att handläggning påbörjats kommer en timdebitering
enligt gällande taxa att tas ut för den tid som lagts ner i ärendet. Om bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden väljer att avslå er ansökan så tas hela den fasta handläggningsavgiften ut.
Tänk på att eventuella byggnationer kan kräva bygglov.

Komplett ansökan skickas till:
•
•

varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna
behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter
om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och
hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt
dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen.se.

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se • Webbplats: varmdo.se

3

