Ansökan om tillstånd att hålla djur inom
område med detaljplan
i enlighet med 3 § i lokala föreskrifter för Båstads kommun
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Sökande
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Telefon mobil

E‐postadess

Fastighetsuppgifter
Fastighetsägare (om annan än ovan)
Fastighetens adress (om annan än ovan)
Fastighetsbeteckning:
Typ av fastighet:

Enfamiljshus

Flerfamiljshus

Jordbruksfastighet Fritidshus

Ansökan avser
Giftorm

Nötkreatur

Fjäderfä

Häst

Get

Pälsdjur

Får

Svin

Specificering av djurslag och antal:

Beskrivning av inhysning, gödselhantering, åtgärder för att förebygga störningar för kringboende etc.

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 00 vx
Plusgiro: 11 11 11 -1
Org.nummer: 212000-0944
samhallsbyggnad@bastad.se
www.bastad.se
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Följande ska bifogas:
 Ritningar och andra uppgifter, tex avstånd till närmaste granne, som behövs
för att bedöma ärendet

Information
Enligt lokala föreskrifter för Båstads kommun för att skydda människors hälsa och miljön, 3 §
krävs det tillstånd av myndighetsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin, päls‐
djur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt giftorm inom område med detaljplan.

Grannyttrande

Vid planerad hållning av nötkreatur, häst, get, får, svin och pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur samt giftorm inom detaljplanelagt område kommer grannarnas synpunkter in‐
hämtas av verksamheten för miljö och bygg (gäller grannar bosatta upp till 100 m från den pla‐
nerade djurhållningen).

Avgift

Myndighetsnämnden tar ut en avgift för handläggning enligt taxa som fastställts av kommun‐
fullmäktige. Avgiften är timbaserad vilket innebär att vi tar betalt för den tiden som vi handläg‐
ger er ansökan.
Förenklad delgivning
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information om detta
hittar du på vår hemsida www.bastad.se
Behandling av personuppgifter
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter, hittar du på
www.bastad.se/kommun-och-politik/kundcenter-2/hantering-av-personuppgifter.
Blanketten skickas till: Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad
eller mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se

