ANSÖKAN
om tillstånd för djurhållning
inom område med detaljplan
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enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter och
förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

Enligt 3 § Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Habo och Mullsjö
kommuner 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 (ex. höns). Tillståndsplikten
gäller även för hållande av orm, ansökan görs
dock på annan blankett. Tillstånd enligt de
lokala föreskrifterna gäller inte för
jordbruksfastighet med djurhållning.

Till ansökan ska ritning där avstånd till närmaste
granne framgår och var ev. vattendrag/vattentäkt
samt ev. rast/beteshagar är belägna.
Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av ansökan
enligt den av kommunfullmäktige fastställda
taxa. Taxan finns att hämta på miljöförvaltningens expedition eller webbplats
(www.habokommun.se/ www.mullsjo.se).

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare (om annan än sökande)
Fastighetsadress (om annan än sökandes)
Fastighetsägarens telefonnummer (om annan än sökande)
Typ av fastighet

Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Fritidshus

Annat, nämligen ……………………………………………………………………………….…
Fastighets-/markägare(om annan än sökande) är tillfrågad

Ja

Nej

Eventuella synpunkter från fastighets-/markägare …………………..……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Fortsättning på nästa sida.
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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 annan än sökande)

Djurägarens (om annan än sökande) adress och telefonnummer

Stallbyggnad och djurhållning
Beskrivning av stall/lokal för förvaring

Foderförvaring

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

Omgivningshygien
Lagringsförhållanden för gödsel och omhändertagande av gödsel efter lagring

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid tillståndsprövningen

Underskrift

Datum

Namn

Uppgifterna du lämnar via denna blankett kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Du avgör själv
om du vill lämna uppgifterna till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för handläggningen av ditt ärende. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga
personuppgifter samt rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om
dig.
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