Ansökan om tillstånd för hållande av djur inom
detaljplanelagt område
Enligt Staffanstorps kommuns lokala
hälsoskyddsföreskrifter, 2 §

Sökande

Namn:

Telefonnummer (även arbete och mobil):

Utdelningsadress:

Postnummer och ort:

Organisationsnr./personnr.:

Mail:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare om annan än sökande

Namn:

Telefonnummer (även arbete och mobil):

Utdelningsdress:

Postnummer och ort:

Uppgifter om djur och djurhållning
Djurslag:

Antal:

Hur ska uppkommen gödsel tas omhand?

Kan djuren innebära någon forma av störning? Ex störande ljud för grannar, lukt eller liknande? Hur kommer
eventuell störning att hanteras?

Övriga upplysningar

Dessa bilagor bifogas:
Ritningar över stall/boplats för djuren
Ritning över rastgård/hage eller liknande där djuren kommer att vistas
Situationsplan över fastigheten och läget av närliggande fastigheter
Markering på situationsplan där stall, rasthage/rastgård samt förvaring av ev gödsel kommer att vara
Följande ska alltid bifogas:
Skriftligt tillstånd från grannar 100 meter, räknat från där djuren är tänkta att vistas.

Din underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(2016/679). På Staffanstorps kommuns hemsida kan du läsa mer om hur Staffanstorp hanterar personuppgifter.
Anmälan skickas till:
Miljöenheten, Staffanstorp kommun
245 80 STAFFANSTORP
Avgift för handläggning debiteras enligt av Kommunfullmäktige i Staffanstorp fastställd taxa, se
www.staffanstorp.se eller kontakta miljöenheten, 046-25 11 00(vx).

Information
Enligt Staffanstorp kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter så krävs det tillstånd av
Stadsbyggnadsnämnden för viss djurhållning inom område med detaljplan. Tillstånd krävs för följande
djurslag:

o Nötkreatur, häst, get, får eller svin (inklusive minigris)
o Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (dvs. höns kräver tillstånd)
o Giftorm
Tillstånd ges inte för tupp inom detaljplanelagt område.
Anledningen till att det krävs tillstånd är för att det finns risk för störning eller olägenhet när man
håller dessa typer av djur inom tätbebyggt område. Störningar kan uppstå i form av lukt, flugor,
ljud med mera. De flesta av dessa djur är främst tänkta att ha ”ute på landet” och bosätter man sig
där så har man i regel en annan acceptans för de störningar som kan uppstå.
Man ansöker om tillstånd hos Stadsbyggnadsnämnden som gör en bedömning av om det är
lämpligt eller inte. Glöm inte att det krävs skriftligt godkännande från alla grannar inom 100
meter, även om det bara är tänkt ha ett par höns.
Vid tillstånd fattas ett beslut om tillåtelse för djurhållningen och vanligen beslutas det även om
villkor för hur djurhållningen behöver ske, ex var och hur gödselhanteringen ska ske.
Notera att avgift för handläggning tas ut även om det blir ett avslag i ärendet.

