L ULEÅ K OMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Tillstånd enligt 2 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Luleå kommun med
hänvisning till 39 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser
Sökande
Namn/företag:

Organisationsnummer/Personnummer:

Faktureringsadress:

Fastighetsbeteckning där djurhållning bedrivs:

Postnummer:

Ort:

Kontaktperson:

Adress där djurhållningen bedrivs:

Telefonnummer:

e-postadress:

Mobiltelefonnummer:

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsägare/markägare (om annan än sökanden) namn, adress, telefonnummer:

Typ av fastighet:
Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Fritidshus

Fastighetsägare/markägare (om annat än sökande) är tillfrågad:

Annat, ange vad: …...………………………………………

Ja

Nej

Eventuella synpunkter från fastighets/markägare: ……………………………………………………………………………………………….

Uppgifter om djurslag, antal m.m.
Nötkreatur

Antal: ……

Svin

Antal: ………

Häst

Antal: ……

Fjäderfä (fler än 5 hönor)

Antal: ………

Get

Antal: ……

Sällskapssvin (ej sällskapsdjur)

Antal: ………

Får

Antal: ……

Pälsdjur (ej sällskapsdjur)

Antal: ………

Tupp (tupp kräver tillstånd)
Antal: ………

Djurägare (om annan än sökande) namn, adress, och telefonnummer:

19.5.12.v2

Blanketten fortsätter på nästa sida

Skicka ansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, Luleå
kommun, 971 85 Luleå eller lämna direkt till oss på Rådstugatan 11 i Stadshuset

Stallbyggnad och djurhållning
Beskrivning av stall/lokal för förvaring:

Foderförvaring:
Vatten (var tas det ifrån, hur kommer det att ges till djuren):

Omgivningshygien
Avstånd till närmaste granne från stall respektive hagar:

Avstånd till närmaste vattendrag; vattentäkt:

Lagringsförhållanden för gödsel samt omhändertagande av gödsel efter lagring:

Övrigt
Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid tillståndsprövningen:

INFORMATION
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla:
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin.
2. pälsdjur eller sällskapssvin som inte hålls som sällskapsdjur.
3. fler än 5 st fjäderfän
Vid hållande av tupp fodras alltid tillstånd.
Tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna behövs inte för jordbruksfastighet med djurhållning.
Enligt 2 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Luleå kommun (KF 2017-02-27 § 35)
Avgift
För prövning av ansökan tas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgift kan tas ut även om
ansökan avslås.
För vår tillsynsverksamhet kommer avgift att debiteras vid tillsyn.
Bifoga följande till ansökan:
− situationsplan där avstånd till närmaste granne framgår samt var ev rast/beteshagar är belägna
− skalenlig ritning över stallbyggnad och inredning
Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Datum ……………………..

Namnteckning..…………………………………………………...
Namnförtydligande ………………………………………………

