Ansökan om tillstånd för djurhållning

Ansökan om tillstånd för djurhållning enligt 4 § Lokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifter för Tjörns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett.
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter.

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Fastighetsägare, om annan än ovan
Namn

Adress

Telefon

Postadress

Mobiltelefon

Boendeform
Enbostadshus

Flerbostadshus

Annan lokal:

Ansökan avser
Nötkreatur, antal:
Häst, antal:
Get, antal:

Får, antal:
Svin/minigris, antal:

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (t.ex. höns), antal:
Om ansökan gäller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, ange djurslag
Beskriv hantering av gödsel/spillning, stallar och utrymmen för djurets/djurens förvaring

Är berörda grannar tillfrågade?

Ja

Nej

Planerat datum för start av djurhållning

För att du ska få tillstånd krävs att det inte får uppstå olägenheter för människors hälsa eller miljön. Tillståndet är
personligt och kan återkallas.

Underskrift
TJÖRN7203, v1.0, 2021-06-09

Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna
Telefon: 0304-60 11 48
E-post: miljo@tjorn.se
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Information

Enligt Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Tjörns kommun, 4 §, krävs tillstånd för att, inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser, hålla:
1
2
3

nötkreatur, häst, får, get eller svin,
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
orm

Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.
Dispens från föreskrifterna kan lämnas i enlighet med 15 § om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgift

Observera att en handläggningsavgift tas ut, faktura skickas separat. Mer information gällande handläggningsavgift
finns på hemsidan.

Till anmälan ska följande bifogas:

•
•

Skalenlig situationsplan (karta) över platsen
Skalenliga ritningar och övriga uppgifter om skötsel, plats för foderberedning samt utrymmen för djuren. Det ska
tydligt framgå avståndet mellan område där djuren vistas och närmaste grannfastighet/-er.

Observera!

•
•
•

Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt djurskyddslagen från kommunen till länsstyrelsen. Kontakta alltså
länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa eller när det gäller övriga frågor/tillstånd enligt
djurskyddslagen. Länsstyrelsens djurskyddstelefon 010-224 50 50.
Grisar, minigrisar, nötkreatur, får och getter ska anmälas till Jordbruksverket. Syftet är att det ska vara möjligt att
spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom.
Alla hästar i EU ska ha hästpass, för mer information kontakta Jordbruksverket.
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