Miljöförvaltningen

1(2)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
HÅLLANDE AV DJUR
§3 ”Lokala miljöföreskrifter för Lund” meddelade av
kommunfullmäktige den 19 december 2002
Sökande
Namn

Person/ organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

e-post

Plats för djurhållningen
Postadress (utdelningsadress, postnummer, ortnamn)

Ansökan avser
Nötkreatur Häst

Get

Får

Fastighetsbeteckning

Svin

Pälsdjur som inte
är sällskapsdjur

Fjäderfä som inte
är sällskapsdjur

Orm

Antalet anges i respektive ruta.

Specificering av djurslag

Gödsel- och träckhantering i samband med djurhållningen

Antal meter till närmaste fastighet

Sökandens underskrift
Datum

Namnteckning

Situationsplan (ritning/karta över fastigheten) ska bifogas ansökan. På situationsplanen
ska det framgå var djurhållning sker.
Avgift 966 kronor
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige november 2013 § 230.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-359 50 00

046-359 59 81

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se
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Viktig information om förenklad delgivning
Miljönämnden delger er handlingar i detta ärende med förenklad delgivning enligt nedan.
1. De handlingar som skall delges er skickas i ett vanligt brev till den adress, vilken
miljönämnden fått uppgift om att ni kan nås på.
2. Minst en dag senare skickar miljönämnden ett särskilt meddelande till er om att handlingen i
punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.
3. Ni får alltså två brev från miljönämnden, normalt med en dags mellanrum.
4. Ni behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något
mottagningsbevis till miljönämnden.
5. Ni anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då
meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som ni delges finns angivet
att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att
tvåveckorsperioden har gått ut.

Tänk på detta så länge ärendet pågår!
För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste ni ta del av er post åtminstone en
gång varannan vecka. Om ni inte kan göra det, t.ex. på grund av semesterresa, bör ni anmäla det i
förväg till miljönämnden.
Om ni får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1,
bör ni snarast anmäla detta till miljönämnden.
Anmäl alltid adressändring till miljönämnden.
Ange alltid ärendets diarienummer när ni kontaktar miljönämnden.
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Miljönämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41
E-post: miljoforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som
nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Fastighetsbeteckning, namn, adress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer/organisationsnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av ditt ärende enligt Lokala miljöföreskrifter för Lund.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter
(rättslig förpliktelse)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda
intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan
fysisk person

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
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Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter,
behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Följande får ta del av dina personuppgifter: Handläggare

Tredje land

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land
(land utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter
(foton/filmer) får publiceras på sociala medier kan uppgifterna
komma att överföras till tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att
syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och
regler som gäller för kommunen angående så kallade
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter
hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
•
•
•
•
•

•

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av
dina personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke
kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt
samtycke gäller samtycket till och med den dag som
återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

