Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter
för djurhållning inom detaljplan eller sammanhållen
bebyggelse
Fysisk planering
Svartuddsvägen 1
94185 Piteå
Tel: 0911-69 60 00

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Sökande
Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Personnummer/Organisationsnummer*
Postnummer*

Ort*

Kontaktperson
Telefon

E-postadress

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning där djurhållning bedrivs*

Adress där djurhållning bedrivs

Fastighetsägare/markägare (om annan än sökande)
Adress

Telefon
Postnummer

Ort

Typ av fastighet

Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Annat:

Fritidshus

Fastighetsägare/markägare (om annan än sökande) är tillfrågad

Ja

Nej

Eventuella synpunkter från fastighetsägare/markägare

Uppgifter om djurslag
Nötkreatur

Antal:

Gris

Antal:

Häst

Antal:

Fjäderfä

Antal:

Get

Antal:

Minigris

Antal:

Får

Antal:

Pälsdjur, ej sällskapsdjur Antal:

Djurägare (om annan än sökande)
Adress

Telefon
Postnummer

Stallbyggnad och djurhållning

SAM-FP017

Beskrivning av stall/lokal för förvaring

Foderförvaring
Vatten (var tas det ifrån och hur ges det till djuren)

1

Ort

Minigris
Bifoga redogörelse över följande

Hur ska grisen hållas, i par eller grupp alternativt hur ofta den får vistas med människor
Kommer uppfödning att ske
Klövverkning
Storlek på förvaringsutrymme
Miljö som sysselsätter och berikar grisen så att den kan bete sig naturligt
Möjlighet att vistas utomhus under sommaren.
Omgivningshygien
Lagringsförhållanden för gödsel samt omhändertagande av gödsel efter lagring

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid tillståndsprövning

Bilagor som ska bifogas ansökan
Situationsplan där avstånd till närmaste granne framgår, vattendrag/vattentäkt samt var ev rast/beteshagar är belägna.
Skalenlig ritning över stallbyggnad och inredning.
Underteckna här
Ort och datum
Underskrift*

Information
Enligt 3 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun (KF 2000-04-17 § 32) krävs särskilt tillstånd för att hålla djur inom
område med detaljplan. De djur som omfattas tillståndsplikt är nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som
inte är sällskapsdjur. Tillstånd krävs inte för jordbruksfastighet med djurhållning.
Lämna in din ansökan
När ansökan/anmälan är fullständigt ifylld och du har ställt i ordning bilagorna lämnar du in dina handlingar. Du kan välja att skicka
in din ansökan till fysiskplanering@pitea.se eller via post till Piteå kommun, Fysisk planering, 941 85 Piteå.
Handläggningsavgift
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om,
eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om
dataskyddsförordningen hittar du på www.pitea.se/personuppgifter.
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