Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator. Skriv ut
blanketten och skicka den underskrivna blanketten till
Miljöförvaltningen (sida 2).

ANSÖKAN OM DJURHÅLLNING INOM
DETALJPLANELAGT OMRÅDE
2019-12-23

Miljöförvaltningen

Kommunala föreskrifter
För hållande av djur gäller följande kommunala föreskrifter för Landskrona Stad

1§ Inom område med detaljplan gäller förbud att utan särskilt tillstånd av miljönämnden hålla get, svin, hönsfåglar
eller orm. Sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor för att vid djurhållning förhindra uppkomsten av olägenhet
för människors hälsa.
För att miljönämnden ska kunna göra en bedömning om det är lämpligt att hålla djur inom detaljplan måste den här
ansökan med bilagor skickas in. När vi mottagit ansökan gör vi en prövning och meddelar sedan ett beslut.

Sökande
Namn

Personnr.

Utdelningsadress

Postadress

Fastighetsbeteckning

Telefon

e-post

Djurens vistelseadress om annan än ovan

Ansökan avser följande djurarter:
Antal

Ras

Hönsfåglar
Get
Svin
Antal

Svenskt namn

Latinskt namn

Giftorm

Orm

Ja

Nej

Orm

Ja

Nej

Orm

Ja

Nej

Orm

Ja

Nej

Orm

Ja

Nej
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Miljöförvaltningen

Bilagor
*Översiktsritning med gödselhantering

*Medgivande av grannar

Övrigt

Övrigt

Översiktsritningen ska innehålla en skiss på hur bur/inhägnad/stall utformas. Avstånd till grannar och bostadshus ska
anges. För hönsfåglar är det viktigt att om matning görs utomhus ska det ske under tak för att minimera risken för
smittspridning av sjukdomar. Beskrivning av gödselhanteringen ska anges (förvaring, undvikande av lukt m.m.).
Medgivande från grannar kan bifogas med underskrifter eller ett godkännande via epost där det framgår namn och
adress.
* = Obligatoriska uppgifter.

Övriga upplysningar

I enlighet med av kommunfullmäktige i Landskrona fastställd taxa kommer ni att debiteras an avgift på 2805 kr för handläggningen av
ansökan. Ifylld och undertecknad blankett skickas till:
Miljöförvaltningen,
Landskrona stad
261 80 Landskrona

Underskrift
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga
Datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter
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