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Ansökan om tillstånd
för djurhållning i
detaljplanerat område
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SKICKA TILL
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
MILJÖAVDELNINGEN
186 86 VALLENTU NA

Enligt Vallentuna kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att
hålla nötkreatur, häst, get, svin samt pälsdjur eller fjädefä som inte är
sällskapsdjur inom område med detaljplan. Syftet med tillståndet är att motverka
sanitär olägenhet i form av lukt, ljud eller skadedjur.

Plats för djurhållningen (bifoga karta i skala 1:100 eller 1:400)
FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHET, ADRESS

POSTADRESS

Sökande
NAMN

PERSON/ORG NR

POSTADRESS

POSTNUMMER

E-POST

TELEFON ARBETE

ORT

Beskrivning
DJURSLAG

ANTAL VUXNA
DJUR

VARAV
AVELSHONOR

BERÄKNAT ANTAL
KULLAR/ÅR

Beskrivning av djurhållningen:

Förvaring och omhändertagande av avfall m.m.
Förvaring av foder, strö m.m: ...............................................................
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Gödsel, förbrukat strö m.m: .................................................................
Rengörings- och diskvatten: .................................................................
Annat avfall: .......................................................................................

Andra skyddsåtgärder för att motverka olägenheter
Lukt: .................................................................................................
Ljud: .................................................................................................
Skadedjur: .........................................................................................
Andra olägeheter: ...............................................................................

Samtycke om behandling av personuppgifter
Vad är en personuppgift
Information som direkt eller indirekt
kan hänföras till dig som person är
personuppgifter enligt
personuppgiftslagen och
dataskyddsförordningen. Det är
viktigt för Vallentuna kommun att
dina personuppgifter hanteras på ett
tryggt och korrekt sätt.
Samtycke till användandet av
dina personuppgifter
För att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska
kunna handlägga ditt ärende behöver
du lämna ditt samtycke till att
nämnden får hantera dina
personuppgifter.
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Hur länge är samtycket giltigt
Detta samtycke gäller under den tid ditt ärende
pågår. När ditt ärende har avslutats, tas dina
personuppgifter bort ur vårt system.
Återkalla samtycke
Du har alltid rätt att återkalla samtycket när som
helst.
Kontakta personuppgifter@vallentuna.se om
du vill återkalla ditt samtycke eller få dina
personuppgifter som finns hos kommunen
raderade.
Du kan läsa mer om Vallentuna kommuns
hantering av personuppgifter på
Vallentuna.se www.vallentuna.se/personuppg
ifter

SID 3/4

Samtycke
Genom att kryssa i nedanstående ruta samtycker du till att uppgifter om
dig registreras och hanteras i samband med handläggningen av ditt
ärende.
☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras i kommunens
ärendehanteringssystem.

Underskrift (sökande)

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Information om Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan.
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Instruktioner
1. En fastighetskarta i skala 1:100 eller 1:400 där man markerar läget för
djurhållningen ska bifogas till anmälan. På kartan ska avstånd till de
närmaste grannarna framgå.
2. Sökande är den eller de personer som ansvarar för djurens skötsel.
Det kan vara fler än en person.
3. Djurslag anges med art. Även ras bör framgå om möjligt. Antalet
vuxna djur anges som antalet vuxna djur som maximalt avses att
hållas samtidigt. Med avelsdjur avses djur på vilka man avser minst en
gång per år använda för avel. Antal kullar per år avser det totala
antalet kullar för alla djur. En skiss med beskrivning över
djurhållningen bifogas.
4. Beskriv hur ni avser att förvara avfall, foder, strö m.m. Brister i
förvaringen av foder kan leda till att råttor eller andra skadedjur dras
till området. Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta
till problem med lukt och flugor. Möjligheten till eget omhändertagande
genom kompostering i isolerad kompost bör övervägas.
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5. Beskriv här andra skyddsåtgärder ni avser att vidta för att undvika
olägenheter. Det kan ju vara renhållningsrutiner, ströbyten, insektsnät,
ventilation, mörkläggning m.m. beroende på djurslag, omfattning och
vilka olägenheter som kan uppstå. Kontakta miljöavdelningen för en
närmare diskussion om ni är osäker på vilka skyddsåtgärder som kan
vara relevanta.
Använd gärna separat papper för kompletterande uppgifter.
Avgift
För handläggning och tillsyn har kommunen rätt att ta ut en timavgift
enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område 2009-11-09 KF § 80, samt enligt senste beslut om
ändring av timtaxa 2017-12-11 KF § 180.
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