Malmö stad

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
HÅLLANDE AV DJUR

Miljöförvaltningen

Enligt 4 § lokala miljöföreskrifter för Malmö

Bifoga de ritningar, tekniska beskrivningar eller övriga uppgifter (till exempel avstånd till närmaste fastighet) som
behövs för att bedöma ärendet.
SÖKANDEN
Namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Telefon, mobiltelefonnummer

E-postadress

Fastighetens adress

Postnummer

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

Ort

Ort

Permanent bostad

Enfamiljshus

Fritidshus

Annat

Får

Ange

Flerfamiljshus

Jordbruksfastighet

Ansökan avser tillstånd att hålla djur av följande slag

Nöt

Häst

Get

Svin

Pälsdjur som inte är
sällskapsdjur

Fjäderfä som inte är
sällskapsdjur

Närmare specificering av djurslag

Orm
Antal

Beskriv hur gödsel, urin och foder ska hanteras

BILAGOR
Situationsplan över fastighet. Ange var byggnader och/eller inhägnader (ex. hönshus och hönsgård) ska vara samt avstånd till fastighetsgräns.

Information om förenklad delgivning

I detta ärende kan miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom
att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Första arbetsdagen efter att beslutet har gått
ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen
två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Tänk
på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni
inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet,

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Anmälan skickas till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö.
Behandling av personuppgifter – allmän information
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad
hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
.
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