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Plats för djurhållningen
Namn
Plats
för d urhållnin en

Var vänlig texta
Telefon

Namn
Adress

Postnummer

Adress
Fastighetsbeteckning

Postnummer
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Var vänlin texta

Telefon
Ort
Ort

Uppgifter om djurhållningen
Typ av djur
u
P139ifter om djurhållningen
Typ av djur
Antal

Antal
Beskrivning av hur djuret/djuren ska hållas. Exempelvis stall och utevistelse.
Beskrivning av hur djuret/djuren ska hållas. Exempelvis stall och utevistelse.

Vatten (var tas det ifrån, hur kommer det att ges djuren)
Vatten (var tas det ifrån, hur kommer det att ges djuren
Lagringsförhållanden för gödsel samt omhändertagande av gödsel efter lagring
Lagringsförhållanden för gödsel samt omhändertagande av gödsel efter lagring

Närboendes inställning
Är samtliga grannar tillfrågade?
Närboendes
inställning
Ar samtliga grannar tillfrågade?
Är samtliga grannar positiva?
Ar samtliga grannar positiva?
Namnge tillfrågade grannar
Namnge tillfrågade grannar

Situationsplan Skicka med en karta på er fastighet där platsen är markerad för djurhållningen
Situationsplan Skicka med en karta på er fastighet där platsen är markerad för djurhållningen

Var god vänd!
Var god vänd!
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Sökande
Sökande
Namn/Företag

Organisationsnummer/personnummer
Organisationsnummer/personnummer

Faktureringsadress

Postnummer
Postnummer

Ort

Kontaktperson
E-post

Personuppgifter i ansökan kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.
personuppgiftslagen. Du
Du medger att informationen du lämnar
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
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Datum

Sökandens underskrift och namnförtydligande

Nybro kommun
Miljö- och byggnämnden
382 80 NYBRO
Ansökan skickas till:
Nybro kommun
Myndighetsnämnden
För prövning av tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan tas en avgift ut om 945 kr 2019.
382 80 NYBRO
Ansökan skickas till:

Ur ”Nybro kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter”

FörDjurhållning
prövning av tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan tas en avgift ut.
För nötkreatur, häst, far, get eller svin tas 883 kronor (2017).
4
För§ pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur tas 883 kr (2017)
Det krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor för att hålla
Ur "Nybro kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter"
1 nötkreatur, häst, get, får eller svin,
Djurhållning
2 pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur,
§1
3 giftig/farlig orm,
Det krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor för att hålla
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
1 nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2 pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur,
3 giftig/farlig orm,

Personuppgifter
Nybro kommun registrerar personuppgifterna som du lämnar i denna blankett för att kunna handlägga ditt
inom
område
med detaljplan
eller
områdesbestämmelser.
ärende.
Dina uppgifter
behandlas
enligt
gällande dataskyddslagstiftning och Nybro kommuns program för
informationssäkerhet. Dina uppgifter kommer att sparas i diariet enligt gällande dokumenthanteringsplan. Du
kan läsa mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och hitta kontaktuppgifter till aktuellt
dataskyddsombud och tillsynsmyndighet på www.nybro.se.

