Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Ansökan om tillstånd för djurhållning
i område med detaljplan
Enligt Borgholm kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 3 §,
samt 39 § SFS 1998:899
Ansökan avser
Ny djurhållning, beräknat startdatum: __________________
Utökad djurhållning
Annat:
Fastighet
Fastighetsbeteckning som ansökan avser

Fastighetens address

Postnr / Postort

Sökande
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnr / Postort

E-post

Djurslag och antal
Djurslag

Antal

Ras

Kön

Nötkreatur
Häst
Get
Får
Svin eller minigris
Pälsdjur (inte sällskapsdjur)
Fjäderfä* (inte sällskapsdjur)
Annat:
Orm

Giftorm

Nej

Ja

Orm

Giftorm

Nej

Ja

*Ansökan om tillstånd behövs inte för fem hönor eller färre.

Djurhållningens omfattning
Tidpunkt för djurhållning
Året runt

Ange vilken fastighet djuren hålls resten av året
Mellan datum ______________ och _______________

Syfte med djurhållning
Sällskap

Uppfödning

Annat: __________________________________

Påverkan av omgivning
Avstånd till närmaste grannfastighet från djurutrymme eller rasthage: ___________________ meter
Beskriv hur djurens gödsel kommer att hanteras (bifoga eventuella lagringskontrakt)

Beskriv åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att minska eventuella olägenheter för närboende och allmänhet

Övriga upplysningar

Underskrifter från berörda grannar*
Datum

Namn

Adress

Invändning**

Underskrift

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

*Se förklaring under Viktig information
**Om någon kryssar ja ska ett skriftligt yttrande från berörd granne bifogas ansökan

Bilagor som i förekommande fall ska medfölja anmälan
Markera med kryss vilka bilagor som bifogas

Spridningsavtal för stallgödsel

Lagringskontrakt för stallgödsel

Skriftliga grannyttranden

Annat:

Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.

Viktig information
För handläggning av ansökan ska berörda grannar inom en radie av minst 100 meter från aktuell plats ha fått
chansen att yttra sig. Den sökande måste själv ta kontakt med närboende grannar och samla deras
synpunkter på en eventuell djurhållning, vilka ska bifogas ansökan. Även om grannarna inte har något att
invända mot djurhållningen vill vi ha underskrift på att de har blivit informerade.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Sökandes underskrift

