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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ansökan om tillstånd för djurhållning
Enligt § 5 i Sollentuna kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter
Sökande
Namn eller verksamhet

Personnr/organisationsnr

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Kontaktperson

Fastighet
Djurhållningen kommer att ske i

Lägenhet

Radhus

Friliggande villa

Annan lokal

Fastighetsbeteckning

Avstånd till närmaste granne

Fastighetsägarens namn (om annan än sökande)

Fastighetsägarens telefon

Åtgärder för att förhindra olägenheter för närboende

Djurslag som ska hållas på fastigheten
Djurslag

Kön

Antal

Djurutrymmen

Beskriv hur gödsel kommer att lagras och hur den kommer att tas hand om efter lagringen

Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Fax
08-96 64 30

Internet
www.sollentuna.se
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Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Beskriv hur foder kommer att lagras

Uppgifter om stallperiod
Vilka tidpunkter på dygnet/året är djuren inne respektive ute?

Bifoga
En skiss/situationsplan med markering var på fastigheten djurhållningen ska bedrivas. Exempel hönshus med
rastgård eller stallbyggnad med hagar.
En skiss/situationsplan över den aktuella fastigheten och de närliggande fastigheterna upp till ca 100 m avstånd
En komplett ansökan med bilagor resulterar i kortare handläggningstid.

Information om lagar och regler
Bestämmelser om djurskydd kan beställas hos Jordbruksverket, tfn 036-15 50 00 eller www.sjv.se. Bestämmelser om
miljöskydd kan beställas hos Naturvårdsverkeet, tfn 08-698 10 00 eller www.naturvardsverket.se. Sollentuna kommuns
lokala hälsoskyddsföreskrifter finns på www.sollentuna.se.

Avgift för handläggning
Avgift tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område, antagen av
kommunfullmäktige. Läs mer: https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/sfst/

Egenkontroll
Alla som driver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll.
Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till
hälsa, miljö och resurshushållning. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda
människors hälsa och miljön från skada.

Ändring av verksamhet
OBS! Ändring av befintlig verksamhet kan innebära att en ny tillståndsansökan behöver göras. Kontakta därför miljöoch byggnadsnämnden i god tid innan.

Information om behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknande innebär
godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att bereda ärendet och
arkiveras för framtida bruk.

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds via e-post till:

mbn@sollentuna.se

eller skickas in till:

Sollentuna kommun
Miljö- och hälsoskyddsenheten
191 86 Sollentuna

