ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR DJURHÅLLNING INOM OMRÅDE MED
DETALJPLAN ELLER OMRÅDESBESTÄMMELSER
ANSÖKAN OM HÅLLANDE AV GIFTORM INOM SÖDERHAMNS KOMMUN
ANSÖKAN SKICKAS TILL:
SÖDERHAMNS KOMMUN

Bygg- och miljöförvaltningen

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN

826 80 SÖDERHAMN

Sökande
Namn

Telefon, bostad

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Person-/org.nr

Fastighet

Fastighetsägare
Namn:

Telefon, bostad:

Utdelningsadress (gata, box etc.):

Telefon dagtid:

Postnummer och ort:

Ansökan avser
Nötkreatur

Häst

Svin
Giftorm

Pälsdjur

Fjäderfä, som inte är sällskapsdjur

Får/Get

Ange antal djur per djurslag:

Syfte med djurhållningen (sällskap, försäljning, produktion
etc:)

Beskriv fastighetens läge:

Avstånd till närmaste granne:

Vattenförsörjning:

Grannar inom 100 meter från verksamheten har
informerats:

Ja

Nej

Avlopp:

Egen brunn
Kommunalt vatten
Beskriv hur gödseln från djurhållningen kommer att tas omhand

Övriga uppgifter som kan vara av värde för bygg- och miljöförvaltningens bedömning:

Underskrift
Ort och datum

Postadress
Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress
Kungsgatan 6
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Underskrift

Telefon
0270/750 00

Bankgiro
192-3473

E-post
bygg.miljonamnden@soderhamn.se
Org. nr
212000-2353
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Till ansökan ska bifogas:
1. Situationsplan där eventuella stall, rastgårdar, förvaring av giftorm, lagringsplats för gödsel, hagar, egen och grannes vattentäkter
framgår.
2. Ritning över stallets eller djurutrymmenas utformning, mått ska anges.
Avgift:
För prövning av ansökan debiteras avgift enligt fastställd taxa enligt kommunfullmäktiges beslut.
Bygg- och miljöförvaltningen kommer att informera närboende om er ansökan och inhämta eventuella yttranden.
Information om behandling av personuppgifter.
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för
att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om
vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfhalsingland.se.
För mer information se www.soderhamn.se

