Skickas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Ansökan om tillstånd för djurhållning (fjäderfä)
Enligt lokala föreskrifter om skydd för människors hälsa och miljö

Sökanden
Sökandens namn/verksamhet

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon, mobiltelefon

Postnummer och ort

E-post

Om företag, förening eller annan anläggning eller omyndig person söker tillstånd ska ansvarig, ställföreträdare eller
målsman utses. Vid eventuellt byte ska detta anmälas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Ställföreträdare/målsman

Person-/organisationsnummer

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Telefon, mobiltelefon

Postnummer och ort

E-post

Beskrivning av verksamheten
Djurhållningen kommer att ske på:
 Villatomt

 Radhustomt

 Annan fastighet

Fastighetens adress (om annan än sökandens)

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Telefon, mobiltelefon

 Annat:

Ansökan avser följande arter/raser:
Ansökan avser antal

 hönor:

stycken

 tuppar:

stycken

Inom tätbebyggt område är det olämpligt att hålla tupp.
Fjäderfän kommer att vistas på fastigheten under  Hela året

 Del av år, ange period:

Fjäderfäna kommer att vistas i följande utrymmen:

Behållare för lagring av foder kommer att vara mus-/råttsäkrad och vara nederbördsskyddad  Ja  Nej
Behållare för lagring av gödsel kommer att vara försedd med tät botten och nederbördsskydd  Ja  Nej
Den gödsel som uppstår kommer att lagras och spridas på fastigheten  Ja  Nej
Avstånd (i meter) från lagringsplats för gödsel till närmsta grannes bostad:
Den gödsel som uppstår kommer att lagras på fastigheten under kortare tid och sedan köras bort  Ja  Nej
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Om ja, till vilken mottagare kommer gödseln att köras:

Handläggning av ärendet påbörjas när ansökan är komplett.
Följande ska bifogas ansökan:
 Situationsplan över fastigheten som tydligt visar placering av fjäderfänas vistelseutrymmen samt
lagringsplats för gödsel.
 Produktinfoblad eller foto på behållaren för lagring av gödsel.
 Grannyttrande från de närmsta grannarna.
Tänk på att fjäderfäna ska hållas inom inhägnat område för att inte störa de närboende. Olägenhet enligt
miljöbalken får inte uppstå för närboende genom exempelvis ljud- och luktstörningar. Hantering av gödsel
ska ske så att olägenhet inte uppstår för närboende eller miljön. Det finns djurskyddsföreskrifter om hur
djuren ska skötas och förvaras, dessa hittar du hos Jordbruksverket. För mer information se
www.jordbruksverket.se

Underskrift av sökanden
………………………………………..
Datum

………………………………...……..….
Namnteckning

………………………………………..…
Namnförtydligande

Avgift för handläggningen uttas enligt Lidingö stads taxor och avgifter. Se www.lidingo.se.
Ovanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.
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