Ansökan om tillstånd för djurhållning
Enligt 4§ Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Ur Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, 4§
Tillstånd krävs för att hålla
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm
Inom område med detaljplan
Sökande
Namn

Utdelningsadress

Personnummer

Postnummer

Telefon

Ort
E-post

Fastighetsägare (om annan än ovan)

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

☐ Enbostadshus

☐ Flerbostadshus

Ansökan avser (för ansökan om tillstånd för orm, se längre ner)
☐ Nötkreatur
☐ Get
☐ Häst
Antal:

Antal:

Antal:

Fastighetsägare

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är
sällskapsdjur (till exempel höns)

☐ Annan lokal
☐ Får

☐ Svin/minigris

Antal:

Antal

Djurslag

Antal

☐
Beskriv, hantering av gödsel/spillning, stallar och utrymmen för djurets/djurens förvaring

Är berörda grannar tillfrågade?

☐ Ja

☐ Nej

Är grannar positiva?

☐ Ja

Planerat datum för start

☐ Nej

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
MILJÖENHETEN

TELEFON
FAX
E-POST

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 (växel)
0303-190 35
kommun@kungalv.se
k

l

För att du ska få tillstånd får det inte uppstå olägenheter för människors hälsa. Tillståndet är personligt
och kan återkallas.
Till ansökan ska följande bifogas
 Skalenlig situationsplan (karta) över platsen
 Skalenliga ritningar och övriga uppgifter om skötsel, plats för foderberedning samt utrymmen för
djuren
Observera!


Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt djurskyddslagen från kommunen till länsstyrelsen.
Kontakta alltså länsstyrelsen i frågor som rör djur som behandlas illa eller när det gäller övriga
frågor/tillstånd enligt djurskyddslagen



Grisar, minigrisar, nötkreatur, får och getter ska anmälas till Jordbruksverket. Syftet är att det ska vara
möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom



Alla hästar i EU ska ha hästpass, för mer information kontakta Jordbruksverket

Ansökan avser tillstånd för orm
Om företag, förening eller annan anläggning eller omyndig person söker tillstånd, skall för ormhållningen
ansvarig ställföreträdare eller målsman utses. Vid eventuellt byte skall anmälan göras till Miljö- och
byggnadsnämnden
Ställföreträdare/Målsman

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Ort
E-post

Ormhållning kommer att ske i

☐ Lägenhet

☐ Radhus

Utdelningsadress (Om annan än sökandens)

☐ Friliggande villa

Postnummer

Telefon

☐ Annan lokal

Ort

E-post

Fastighetsägare
Storlek i kvadratmeter

Antal rum

I vilka utrymmen (rum) kommer terrarier att vara placerade

Ansökan avser hållande av följande art/arter och antal

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
MILJÖENHETEN

TELEFON
FAX
E-POST

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 (växel)
0303-190 35
kommun@kungalv.se
k

l

Antal terrarier – storlek – enklare ritning

Beskriv övriga omständigheter, låst utrymme, igensättning av ventiler etc

Till ansökan ska följande bifogas
 Ritning över burar/terrariers placering

Avgift
För handläggning av din anmälan tar miljöenheten ut avgift enligt kommunfullmäktiges taxa. Mer information
om avgiften finns på Kungälvs kommuns webbplats, www.kungalv.se
Underskrift

Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
MILJÖENHETEN

TELEFON
FAX
E-POST

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 (växel)
0303-190 35
kommun@kungalv.se
k

l

Information till den registrerade enligt GDPR
Vid myndighetens handläggning kan upplysningar komma att inhämtas från andra externa aktörer så
som fastighetsregistret.
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om
allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen
(var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna
handlingar), med undantag för de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som
omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att hantera er ansökan/anmälan och
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, registrering och kontroll av
livsmedelsverksamhet enligt livsmedelslagstiftningen. Dina uppgifter kommer att delas inom
kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de
personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också
komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för
behandlingen är nödvändig som ett led i kommunens myndighetsutövning eller för att utföra en
uppgift av allmänt intresse enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas
sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål.
Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och
enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genomavtal.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnadsnämnden, kommun@kungalv.se. Du har rätt till
information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även
begära rättelse, begränsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall
begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@kungalv.se. om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har
du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
datainspektionen@datainspektionen.se.

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
MILJÖENHETEN

TELEFON
FAX
E-POST

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 (växel)
0303-190 35
kommun@kungalv.se
k

l

