
Ansökan avser

Ange antal

Till ansökan ska bifogas i 2 exemplar:
1. Tomtkarta över fastigheten, där stallet, rastgården, gödselstaden, egen och grannens eventuella vattentäkter framgår.
2. Ritning över stallets utformning och inredning.
3. Skriftligt medgivande från närmaste grannar samt eventuell samfällighetsförening eller dylikt, att djurhållningen godtas.
4. Kontrakt för mottagning av gödsel
Tillståndsprövning debiteras enligt fastställd taxa. Se Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund www.smohf.se

Nötkreatur Häst Get Får Svin Pälsdjur Fjäderfä, som inte är sällskapsdjur

Finns bygglov för ny/tillbyggnad av stall
Ja Nej

Söks bygglov för ny/tillbyggnad av stall?
Ja Nej

Fastighetens storlek
m2, varav ca m

2  kommer att tas i anspråk för djurhållningen
Typ av inhägnad

Vattenförsörjning
Egen brunn Kommunalt vatten Fri tillgång till vatten Vattnas: ggr/dag

Vilken typ av ventilerat och uppvärmningsbart utrymme finns för sjukbox och utrustning

Foderförvarning

Gödselhantering
Container: m3 Platta: m3 Strömedel:

Mottagare av gödsel (5-års kontrakt)

Övrigta upplysningar

Sökande
Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon, bostad

Telefon, dagtid

Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Syfte med djurhållningen

Fastighetsbeteckning

Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Ansökan om att hålla djur 
inom planlagt område

Ansökan enligt 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och lokala 
föreskrifter i Tyresö, Haninge och Nynäshamn kommun

     Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5   08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att databehandlas. Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert och snabbt 
sätt kunna hantera dina ärenden. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har du rätt att på skriftlig begäran, en gång per år, få 
information om dina personuppgifter som behandlas. Upptäcker du felaktigheter har du rätt att begära rättelse.  
Personuppgiftsansvarig är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.

Sökandes underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande

Ort och datum
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