Vg häfta inte ihop. Det
försvårar vår handläggning.

Ansökan om tillstånd enligt 4 § i de Lokala
hälsoskyddföreskrifterna för Stenungsunds kommun
(kommunfullmäktige 2000-06-19 § 112)

Hållande av djur inom planlagt område

Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Stenungsunds kommun

Sökande/Djurägare
Namn

Personnr

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn

Telefon

Fastighetsägarens adress

Anläggningen
Djurslag

Antal djur

Storlek på anläggningen ytmässigt (bifoga ritning)

Anläggningens placering, avstånd till närmsta bostadshus etc (bifoga karta)

Uppgifter om inredning och material i anläggningen

Entreprenör (om någon anlitas för byggnation etc)

Telefon

Hur skall foder och gödsel hanteras

Övriga upplysningar om anläggningen

Övriga upplysningar
Avstånd till egen och grannars vattentäkter

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Uppgifter om berörda grannars medgivande ( bifoga skriftligt intyg)

Finns

Finns ej

Anläggningen beräknas vara färdig

Datum
Postadress
444 82 Stenungsund

Sökandens underskrift
Gatuadress
Strandvägen 15

Hemsida:www.stenungsund.se

Telefon, Vxl
0303-730000

Namnförtydligande
Bankgiro
253-0244

Org nr
Email:
21 20 00-1298 miljo@stenungsund.se

Vg häfta inte ihop. Det
försvårar vår handläggning.

Ansökan om tillstånd enligt 4 § i de Lokala
hälsoskyddföreskrifterna för Stenungsunds kommun
(kommunfullmäktige 2000-06-19 § 112)

Hållande av djur inom planlagt område

Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Stenungsunds kommun

Till ansökan skall bifogas tomtkarta som visar anläggningens läge i förhållande till byggnader,
vattentäkter och vattendrag inom en radie av 150 meter.
Kartor och ritningar skall vara måttsatta eller skalenligt ritade med skalan tydligt angiven.
Handläggning av tillståndet är avgiftsbelagd enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (se
www.stenungsund.se och välj Blanketter).
Kontakta Miljö- och Hälsoskyddsenheten för närmare upplysningar. Telefon: 0303-73 00 00.

Observera!
Denna tillståndsansökan görs enligt Miljöbalkens lagstiftning för att pröva djurhållningens lämplighet i
förhållande till människors hälsa.
Alla djurhållare har även skyldighet att följa Djurskyddslagen. Enligt denna kan en djurhållare också
behöva söka tillstånd för viss verksamhet med djur, till exempel kennel, pensionatsverksamhet eller
ridskola. Djurhållaren kan också vara skyldig att förpröva byggnader av viss storlek ur
djursäkerhetssynpunkt.
För mer information om detta, kontakta Länsstyrelsens Veterinärenhet.

Denna ansökan skall lämnas till:
Miljö- och hälsoskyddsenheten, 444 82 Stenungsund

Förvaltningens anteckningar

Postadress
444 82 Stenungsund

Gatuadress
Strandvägen 15

Hemsida:www.stenungsund.se

Telefon, Vxl
0303-730000

Bankgiro
253-0244

Org nr
Email:
21 20 00-1298 miljo@stenungsund.se

