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ANSÖKAN
om tillstånd ATT HÅLLA DJUR INOM
DETALJPLANERAT OMRÅDE

Samhällsserviceförvaltningen
Miljöenheten

enligt 9 kap 11§ Miljöbalken (1998:808) samt 3§
Ljusdals kommuns lokala föreskrifter avseende
skydd av människors hälsa och miljön.

Ljusdals kommun
Miljöenheten
827 80 LJUSDAL
Sökande
Namn

Telefon

Ev. företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnr

Ort

Fastighet som ansökan avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsägarens telefon

Fastighetsbeteckning (om flera)

Fastighetsägare

Fastighetsägarens telefon

Ansökan avser
Nötkreatur, antal:____________

Pälsdjur som inte är sällskapsdjur, antal:________

Häst, antal:____________

Fjäderfä som inte är sällskapsdjur, antal:________

Get, antal:____________

Orm, antal:____________

Får, antal:____________

Annat: __________________________________

Svin, antal:____________
Syfte med djurhållningen (sällskap, försäljning, produktion etc.)

Beskrivning av djurhållningen
Tillgång till totalt antal hektar (ha) mark (betesmark samt rasthagar)

Vilka tidpunkter på året är djuren inne respektive ute

Åtgärder som planeras för att förebygga att olägenhet för närboende uppstår. (Ex. lukt, flugor, buller, allergen).

Uppgifter om vatten och närboende
Vattenförsörjning
Egen brunn
Kommunalt vatten
Postadress
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00

Avstånd till närmaste granne

E-post
miljo@ljusdal.se
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Beskrivning av gödselhantering
Gödselhantering och förvaring (beskriv)

Spridningsmöjligheter
Egen mark. Antal hektar (ha): __________
Avtal med lantbrukare finns. Ange lantbrukare: _______________________________________________

Övrigt
Övriga uppgifter som kan vara av värde för miljöenhetens bedömning

TILL ANMÄLAN BIFOGAS
- karta där stall, rastgårdar, hagar, lagringsplats för gödsel samt eventuella vattentäkter
är utritade.

INFORMATION
För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det
krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de
problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt,
buller, allergi, flugor och smittspridning.
Djurslag som omfattas av ovanstående är:
- nötkreatur, häst, get, får eller svin
- pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
- orm
Tillståndet kan förenas med villkor enligt 39§ förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. För prövning av ansökan tas en avgift ut enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Berörda grannar kommer att kontaktas av miljöenheten och beredas tillfälle att inkomma med
synpunkter angående ansökan.
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Postadress
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00

E-post
miljo@ljusdal.se

