Ansöka om tillstånd för djurhållning
Fjäderfän
Fjäderfän ska hållas inhägnade för att inte störa grannar. Olägenhet enligt miljöbalken får inte uppstå för grannar, till exempel störningar
genom ljud eller lukt. Gödsel ska hanteras så att olägenhet inte uppstår för närboende eller miljön. Jordbruksverket
anger djurskyddsföreskrifter om hur djuren ska skötas etc. För mer information se www.jordbruksverket.se
Följande ska bifogas ansökan, ha dokumenten redo när du startar e-tjänsten:
Situationsplan över fastigheten som tydligt visar placeringen av fjäderfänas vistelseutrymmen samt lagringsplatsen för gödsel.
Produktinfoblad eller foto på behållaren för lagring av gödsel.
Grannyttrande från de närmsta grannarna.

Häst
Hagar får inte placeras i direkt anslutning till fastighetsgräns. När ansökan avser 1-10 hästar bör skyddsavståndet från hage till
fastighetsgräns vara minst 30 meter och minst 50 meter till närmast grannes bostad.
Skyddsavståndet från lagringsplatsen för gödsel till närmast grannes bostad bör vara minst 100 meter. Om ansökan avser fler än 10 hästar
är skyddsavstånden större. Om din verksamhet är yrkesmässig eller är i större omfattning krävs tillstånd från Länsstyrelsen. För mer
information se www. lansstyrelsen.se/stockholm
Följande ska bifogas ansökan, ha dokumenten redo när du startar e-tjänsten:
Situationsplan över fastigheten som tydligt visar placering av hästens/hästarnas vistelseutrymmen, vind- och nederbördsskydd,
lagringsplats för gödsel och ovan nämnda skyddsavstånd.
Produktinfoblad eller foto på behållaren för lagring av gödsel.
Grannyttrande från de närmsta grannarna.

Ormar
Informera dina närmaste grannar om den tänkta verksamheten och bifoga skriftligt yttrande med ansökan.

Om du skickar in anmälan via post ska den sändas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Lidingö stad, Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.Lidingo.se
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Ansöka om tillstånd för djurhållning
* Obligatoriska fält

Ansöka om tillstånd för djurhållning
Genom att jag klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst, eller skriver ut och skickar in underskriven pappersblankett, är jag
medveten om att de personuppgifter jag angett kommer behandlas av Lidingö stad för handläggning av detta ärende. Läs mer på
www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.
Ja

Kontaktuppgifter
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Mobil

Ansöker du för företag, förening eller annan person
Ja
Nej

Företag, förening eller annan
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansökan avser
Djurhållning av
Allmän djurhållning
Häst

Fjäderfä
Orm

Beskrivning av verksamheten
Djurhållningen kommer att ske på egen eller annans fastighet
Egen fastighet
Lidingö stads mark
Annan fastighet

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Telefon

E-post

Allmän djurhållning
Ansökan avser följande arter

Antal

I vilka utrymmen (rum och/eller utomhus) kommer djuren att vistas Burens/rastgårdens utformning och storlek (bifoga gärna ritning)

Lidingö stad, Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.Lidingo.se
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Fjäderfä
Ansökan avser följande arter/raser

Fjäderfäna kommer att vistas i följande utrymmen:

Ansökan avser antal hönor (tuppar ej tillåtna)

Fjäderfän kommer att vistas på fastigheten under
Hela året
Del av året

Om del av året, ange period

Kommer behållare för lagring av foder att vara mus-/råttsäkrad
och vara nederbördsskyddat
Ja
Nej

Kommer behållare för lagring av gödsel att vara försedd med tät
botten och nederbördsskydd
Ja
Nej

Kommer den gödsel som uppstår att lagras och spridas på
fastigheten
Ja
Nej

Avstånd (i meter) från lagringsplats för gödsel till närmsta
grannes bostad

Kommer den gödsel som uppstår att lagras på fastigheten under
kortare tid och sedan köras bort
Ja
Nej

Om ja, till vilken mottagare kommer gödseln att köras

Häst
Antal hästar

Hästen/hästarna kommer att vistas i följande utrymmen

Hästen/hästarna kommer att vistas på fastigheten under
Hela året
Del av året

Om del av året, ange period

Vind- och nederbördsskydd kommer att finnas för
hästen/hästarna
Ja
Nej

Vind- och nederbördsskydd kommer att finnas för
hästens/hästarnas foder
Ja
Nej

Kommer den gödsel som uppstår kommer att lagras och spridas Avstånd (i meter) från lagringsplats för gödsel till närmsta
på fastigheten
grannes bostad
Ja
Nej
Avstånd (i meter) från området där hästen/hästarna kommer att
vistas till närmsta grannes bostad

Kommer den gödsel som uppstår kommer att lagras på
fastigheten under kortare tid och sedan köras bort
Ja
Nej

Om ja, till vilken mottagare kommer gödseln att köras

Kommer behållare för lagring av gödsel kommer att vara försedd
med tät botten och nederbördsskydd
Ja
Nej

Ormar
Ansökan avser följande arter/raser

Ansökan avser antal

Antal terrarier

Storlek på terrarier

Finns det lås på terrarierna
Ja

I vilket utrymme kommer terrarierna att vara placerade
Nej

Lidingö stad, Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
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Bilagor
Övriga upplysningar

Situationsplan

Produktinfoblad eller foto

Grannyttrande

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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