ANSÖKAN
om tillstånd för djurhållning
inom område med detaljplan

Sida
1 (2)

enligt lokala föreskrifter för att skydda
hälsa och miljö.

Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt
den av kommunfullmäktige fastställda taxa.

Till ansökan ska ritning där avstånd till närmaste
granne framgår och var ev. vattendrag/vattentäkt
samt ev. rast/beteshagar är belägna.

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Uppgifter om fastigheten där djuren ska hållas
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Typ av fastighet

Friliggande villa

Radhus

Fritidshus

Annat, nämligen ……………………………………………………………………………….…

Vilka djur gäller ansökan
Nötkreatur, antal …………....

Gris, antal …………………………….……...

Häst, antal …………………..

Fjäderfä, höns, antal…………………....……..
tupp, antal …………………………..

Get, antal …………………...

Minigris, antal ………………………………..

Får, antal …………………...

Pälsdjur (ej sällskapsdjur), antal …………..…

Djurägare (om annan än sökande), namn, adress och telefonnummer

Fortsättning på nästa sida.

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
Box 212, 566 24 Habo, tfn: 036-442 80 00 (vxl), fax 036-442 81 60, e-post: miljo@habokommun.se
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan
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Stallbyggnad och djurhållning
Beskrivning av stall/lokal för förvaring av djuren

Foderförvaring

Gödselhantering
Beskriv lagring av gödsel och omhändertagande av gödsel efter lagring

Information till grannar
Du behöver få dina närmsta grannars underskrift på att de har blivit informerade om att du ska ha djur inom
detaljplanerat område.
Jag har blivit informerad om ovanstående verksamhet:
Namn

Gatuadress

Jag vill ha kopia av tillståndet

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid tillståndsprövningen

Underskrift

Datum

Namn

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla
personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte
att överföras utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Kontakta då nämndsekreterare på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på
www.habokommun.se/personuppgifter

