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ANSÖKAN
APPLICATION
Datum

Date

= Obligatoriskt fält
Obligatory field

Box 59, 364 21 ÅSEDA
0474-470 00, mbn@uppvidinge.se

Sänds till (kommunen) To be sent to (municipality)
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Ansökan om djurhållning av
Sällskapsdjur inom detaljplanelagt område
Application for keeping animals within an
area covered by detailed planning

Fastighetsuppgifter

Information about the property/premises

Förnamn

Property owner: Given name

Organisations-/Personnummer

Reg. Corporate No. /National Identity No.

Fastighetsbeteckning

Designation of property

Fastighetsadress

Address of property

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postal address (street, box, etc.)

Postnummer

Postort

Post code

Telefon dagtid (även lands- och

Country

Boendeform

Type of housing

Last name

Town or city

Phone daytime (incl. national + area code)

Land

Efternamn

Telefon kvällstid (även lands- och riktnr) Phone evening (incl. national + area code)

E-postadress

E-mail

En- eller tvåbostadshus
Hyreshus
Apartment building single or double unit dwelling
Rental property
Grupphus/Rad- och kedjehus
Group housing complex/ Row house and Linked house

Djur

Animals
Artbeteckning

Orm
Snakes
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Höns
Domestic fowl
Häst
Horses
Pälsdjur
Furred animals
Annat djur
Other animals

Species designation

Antal
Number
Antal höns
No. of hens
Antal
Number
Antal
Number

Antal tuppar
No. of cocks
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Ägare: Förnamn

Owner: Given name

Efternamn

Organisations-/Personnummer

Reg. Corporate No. /National Identity No.

Bilagor

Appendices

Last name

Skötselrutiner - rengöring, utfodringsintervall m m
Care routines - cleaning, feeding intervals etc
Gödselhantering - hur lagras ev gödsel, hur länge lagras gödseln, vart sprids den m m
Dung management - how is dung stored, for how long, where is it spread etc
Skiss över utrymmen där djur skall hållas där mått anges
Simple drawing of the accommodation in which animals are to be kept, with measurements
Namn och adress på närboende som berörs
Name and address of neighbours who are affected

Avgift / Fee
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning vilken antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2008, § 54.
The Environment- and building committee will charge you a fee adopted by the municipality council on May 27th 2008 § 54.

Övrigt

Miljö- och byggnadsnämnden handlägger tillståndsärenden gällande djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
Lokala föreskrifter för Uppvidinge kommun för att skydda människors hälsa och miljö § 2, fastställda av kommunfullmäktige 25 mars 2002 § 35.
Personuppgifter som samlas in för handläggning arkiveras av miljö-och byggnadsnämnden. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig samt
att begära rättelse över felaktiga uppgifter. Klagomål på miljö- och byggnadsnämndens hantering av personuppgifter lämnas till Datainspektionen
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Underskrift

Signature

