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Ansökan om tillstånd för viss djurhållning inom detaljplan
Enligt 1 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tierps kommun

Fastighet
Fastighetsbeteckning (där djurhållningen bedrivs)

Fastighetsägare

Fastighetsadress

□

Permanentbostad

□

□

Annat: ____________________________

□

Fritidshus

Jordbruksfastighet

Sökande
Namn

Personnr/org.nr

Postadress

Postnr

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort

E-post (om e-postadress anges kommer denna att användas som huvudsakligt kontaktsätt)

Fakturaadress om annan än sökande
Namn

Personnr/org.nr

Adress

Postnr

Ort

Referens

Ansökan avser
Djurslag

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Antal

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktinformation
Organisationsnummer
Telefon:
0293-21 80 88
212000-0266
E-post:
Medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se
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Ansökan avser
Verksamhetsbeskrivning

Bilagor som bifogas
□

Lokalritning där djuren hålls*

□

Situationsplan över hagar och betesmarker*

* = Obligatorisk uppgift

Information


För att hålla nötkreatur, häst, får eller gris inom detaljplanelagd område krävs tillstånd enligt Tierps
kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. Detsamma gäller även för pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur.



Vid beredning av ärendet kan Medborgarservice komma att delge sakägare Er ansökan för yttrande.
Med sakägare avses de som ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kan komma att påverkas av den
planerade verksamheten. Vid t.ex. hästhållning är det närboende inom 200 meter. Det är framförallt
spridning av allergiframkallande ämnen som utgör den största risken för omgivningspåverkan vid
hästhållning.
Djurhållning kan även orsaka störningar som lukt, buller och flugor.

Information om avgift
Handläggningsavgift av ansökan tas ut enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

………………………………........

………………………………........

………………………………........

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Datum

För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten
kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du
kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR

Blanketten skickas till:
Tierps kommun
Medborgarservice
815 80 Tierp
E-post: Medborgarservice@tierp.se

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktinformation
Organisationsnummer
Telefon:
0293-21 80 88
212000-0266
E-post:
Medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se

