Miljö- och byggkontoret
683 80 Hagfors
Ansökan enligt 1 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Hagfors kommun

DJURHÅLLNING INOM OMRÅDE MED DETALJPLAN
Sökande
Personnummer

Namn

Adress

Postnummer

Telefonnummer, dagtid

Telefonnummer, kväll

Ort

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Allmänt
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Typ av fastighet

Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Fritidshus

Annat

Ansökan avser att hålla djur av följande slag (ange djurslag och antal)
Nöt

Svin

Häst

Annat

Get

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Får

Orm (fyll i informationsrutan för orm på nästa sida)

Till ansökan ska bifogas
 Omgivningsplan med avstånd till närmaste fastighet/fastigheter
 Beskrivning av gödselhanteringen

Övriga upplysningar

ADRESS Dalavägen 12, 683 80 Hagfors TELEFON 0563-185 00 (växel) FAX 0563-148 88 WEBB www.hagfors.se

Orm
Ras (svenskt+ latinskt namn)

Storlek vid ansökan

Beräknad storlek

Förvaringssätt

Låsbart utrymme

Mått

Ja

Nej

Föda

Följande villkor kommer att meddelas i beslutet för hållande av orm inom detaljplan
 Giftormar får ej förekomma
 Ormarna får ej annat än under speciella lokala förutsättningar överstiga en längd av 3 meter
 Terrariet skall vara effektivt tillslutet med lås
 Ventilationskanaler skall vara försedda med väl förankrad, hållbar nätspärr, gäller såväl lokalen som
själva terrariet
 Tillståndet tidsbegränsas eller förses med återtagandeklausul

Avgifter
För handläggning och administrering av ansökan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges ”taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”
(2009-11-24, § 84). Avgiften är för närvarande 1560 kr för ansökan. Vid övrig tillsyn tas 780 kr/timme ut.
Avgiften är momsfri och faktura skickas separat. Vid frågor var vänlig kontakta miljö- och byggkontoret.

Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1998:204)
Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av miljö- och byggnämnden för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse statistik, debitering av avgifter
samt uppdatering av adressuppgifter.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka
personuppgifter om dig som behandlas av miljö- och byggnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta
felaktiga eller missvisande uppgifter.

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten skickas till Hagfors kommun, Miljö- och byggkontoret, 683 80 Hagfors
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