Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt
område
Enligt 4 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö,
2020-11-30 § 130
* = obligatorisk uppgift

Fastighetsuppgifter för djurhållningen
Fastighetsbeteckning*

Besöksadress*

Postnummer och postort*

Typ av
bostad*

En-eller tvåbostadshus

Grupp-, rad- eller kedjehus

Lägenhet

Annat (ange vad):
Lägenhet

Boendeform*

En-eller tvåbostadshus

Grupp-, rad- eller kedjehus

Djur*
Typ*

Orm

Höns**

Häst

Pälsdjur

Annat (ange vad):
Artbeteckning*

Antal*

**Ange antal tuppar samt antal hönor

Följande bilagor ska bifogas:
Skötselrutiner – rengöring, utfordringsintervall m.m.
Gödselhantering – hur lagras ev. gödsel, hur länge lagras gödseln, var sprids den m.m.
Skiss över utrymmen där djur ska hållas, mått anges
Namn och adress på närboende som berörs
Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering.
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har
rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webb / E-post

Box 74
28522 Markaryd

Drottninggatan 11
285 31 Markaryd

0433 – 72 000

www.markaryd.se
ks@markaryd.se

Organisations nr.
212000-0654

Giro
Plusgiro: 348 24-3
Bankgiro: 279-5706

Sökandes kontaktuppgifter
Namn*

Personnummer*

Postadress*

Postnummer och postort*

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Underskrift
Sökandes underskrift*

Namnförtydligande*

Datum*
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett
beslut.
Skickas till:
Markaryds kommun
Miljö- och byggenheten
Box 74, 285 22 Markaryd
mbn@markaryd.se, 0433-720 00

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering.
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har
rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens
hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webb / E-post

Box 74
28522 Markaryd

Drottninggatan 11
285 31 Markaryd

0433 – 72 000

www.markaryd.se
ks@markaryd.se

Organisations nr.
212000-0654

Giro
Plusgiro: 348 24-3
Bankgiro: 279-5706

