E-postformulär
Namn
Sara Marklund

Adress
Kempevägen 10

Postnummer
87161

Ort
Härnösand

Telefon
0611-555007

E-postadress
Sara_ero@hotmail.com

Datum
20170602

Rubrik på medborgarförslaget
Ta bort tillståndsansökan för att ha ett mindre antal hönan i tätbebyggt område

Här skriver du ditt förslag
Förslaget går ut på att möjliggöra att ha ett mindre antal höns i tätbebyggt område utan att söka tillstånd,
alternativt att ta bort kostnaden för ansökan som avser hönshållning upp till 6 st höns.
I Härnösands kommun måste man ansöka om tillstånd för höns, även om man bara ska ha några stycken.
Priset som kommunen tar ut för att hantera ansökan är normalt 3 296 kronor.

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).
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E-postformulär
Större och mer tätbebyggda kommuner så som Göteborg har sedan ett flertal år tagit bort tillståndsansökan för
ett mindre antal höns och ingriper i stället med krav om det blir en olägenhet. I exempelvis Örnsköldsvik är
tillståndsansökan gratis om tillståndet avser förre än 6 hönor
4-6 höns är normalt sätt ett lämpligt antal för storleken på en villatomt.
Att ha höns i den egna villaträdgården är något som bidrar till ett hållbart samhälle och ökar möjligheten till
självförsörjning för medborgarna.
Ett begränsat antal höns är något som normalt inte föranleder några olägenheter. Tillståndsprövningen med
tillhörande kostnader utgör ett hinder som får till följd att många som annars skulle kunna tänka sig att ha höns
inte går vidare med sina planer.
Jag ifrågasätter nyttan av tillståndsprövningen. Om kommunen vill säkerställa sin tillsynsmöjlighet borde en
enkel anmälan om hönsägande fylla syftet.
Som jämförelse så krävs inget tillstånd för att ha exempelvis fyra kaniner i sin villaträdgård.
Tillståndsprövningen innebär för kommunen en onödig handläggning och där de begränsade resurserna istället
kan läggas på annat.
Härnösands kommun borde följa trenden i samhället och förenkla för medborgarna att bidra till ett hållbart
samhälle.

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.
Ja
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