Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

ANSÖKAN
om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan
Sökande

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Fastighetsbeteckning (där djuren ska hållas)

Beskrivning av utrymmen där djuren ska hållas

Bifoga ritning och situationsplan

Verksamhetens omfattning
Djurslag och antal djur

Beskrivning av hantering av gödsel och annat avfall

Beskrivning av åtgärder för att förebygga störningar för kringboende
(lukt, buller et cetera)

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Vilka uppgifter ansökan ska innehålla
Beskriv djurutrymmen och inredning detaljerat. Bifoga ritning över de utrymmen där du kommer
att förvara djur, samt situationsplan över eventuella hagar, rastgårdar et cetera.
Beskriv skötsel, utfodring och avfallshantering så utförligt som möjligt.
Beskriv även vilka åtgärder som du kommer att vidta för att minimera risken för störning för
närboende till följd av lukt, buller, allergiska reaktioner med mera.
Utrymmen med mera
Du ska förvara djuren i utrymmen som överensstämmer med de bestämmelser som finns för
aktuellt djurslag i Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd för lantbrukets djur. Länsstyrelsen
är sedan den 1 januari 2009 ansvarig kontrollmyndighet med avseende på djurskyddslagstiftningen.
Grannyttrande
Vid planerad djurhållning inom tätbebyggt område ska du inhämta och bifoga grannarnas
synpunkter (gäller samtliga grannar bosatta inom 100 m från den planerade djurhållningen). Vid
planerad djurhållning i flerbostadshus ska du även bifoga fastighetsägarens synpunkter.
Avgift
För prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan tar vi ut en avgift på
1 850 kronor (2H), enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF § 299, 2016-12-05 och
KF § 222, 2019-11-11).
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas
för ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
om någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.
Utdrag ur Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Tranås kommun
Djurhållning
4§
Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
inom område med detaljplan.

Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS

bygg – livsmedel - miljö

bm@tranas.se

Yttrande från granne eller fastighetsägare över planerad djurhållning
Du får möjlighet att yttra dig eftersom din granne/hyresgäst har planerat att hålla vissa
slag av djur inom område med detaljplan och du antingen är bosatt inom 100 m från den
planerade djurhållningen eller är ägare till det flerbostadshus där sökanden bor.
När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes/hyresgästs ansökningshandlingar (blankett och ritning/situationsplan).
Du har rätt att yttra dig enligt 19 kap 4 § miljöbalken. Observera att du bara har
yttranderätt och ingen vetorätt när det gäller djurhållningen. Vi bedömer om djurhållningen är lämplig i varje enskilt fall och fattar beslut i ärendet. Du kommer att
kunna överklaga beslutet, om du inte är nöjd.

Jag har fått en kopia på ansökningsblankett och situationsplan av min
granne/hyresgäst.
Jag har inga invändningar eller synpunkter på min grannes/hyresgästs djurhållning.
Jag ”godkänner” djurhållningen.
Jag anser att följande ska beaktas vid prövningen, specificera nedan:

Egen fastighetsbeteckning och adress
Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning

Namnförtydligande

