Ansökan om djurhållning inom
detaljplanlagt område (EB.12:13)

Miljöenheten
tele: 0416-27 000
fax: 0416-186 15
stadsbyggnad@sjobo.se

Sänds till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Fastighet
Fastighetsbeteckning där djurhållning ska bedrivas
Adress där djurhållningen ska bedrivas

Sökande
Namn/företag

Organisations-/Personnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer

Postadress

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Uppgifter om fastigheten
Typ av fastighet (enfamiljshus, flerfamiljshus, fritidshus etc.)
Fastighetsägarens/markägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om annan än sökande)

Är fastighetsägare/markägare tillfrågad (om annan än sökande)? Bifoga ev. synpunkter från fastighetsägare/markägare

Ja

Nej

Djurslag
Djurslag/art

Antal

Djurslag/art

Antal

Djurslag/art

Antal

Djurslag/art

Antal

Djurägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om annan än sökande)

Stallbyggnad och djurhållning
Beskrivning av stall/lokal för förvaring (stall, storlek, inredning, hagar, rastgårdar etc.)

Forts. nästa sida

2(2)

Beskrivning av hur och var foderförvaring kommer att ske. Var och hur kommer utfodring att ske

Gödsel
Beskrivning av hur och var gödsel kommer att förvaras. Vilka mängder kommer att uppstå. Bifoga beräkning över behovet av
lagringskapacitet

Beskrivning av hur gödseln kommer att tas omhand efter lagring. Hur stort är behovet av spridningsareal och var ska gödseln
spridas. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ev. mottagare

Övriga uppgifter
Övrigt som kan vara av betydelse för ärendet

Till ansökan ska bifogas:
Situationsplan där stallbyggnad/lokal för förvaring framgår. Av situationsplanen ska det även framgå
vilka avstånd som finns till grannar, var vattendrag/vattentäkter finns och var rast-/beteshagar är
belägna.
Namn och adress till angränsande grannar.
Ev. synpunkter från grannar och/eller fastighetsägare/markägare.
Beräkning över behovet av lagringskapacitet för gödsel.
Ev. beräkning över behovet av spridningsareal för gödsel.

Datum och sökandens underskrift

Namnförtydligande

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en timavgift för prövningen av ansökan (enl. Kf beslut §59/17).
Lokala hälsoskyddsföreskrifter, (Kf.beslut § 64, 2017-06-14)
§3 Det krävs tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden för att hålla
1.nötkreatur, häst, get, får eller svin
2.pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3.giftorm
inom område med detaljplan.
Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.
Information om behandling av personuppgifter med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas i denna
ansökan/anmälan kommer att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter
sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte
längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns
hemsida; www.sjobo.se

