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ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT HÅLLA
DJUR INOM DETALJPLANELAGT OMRÅDE

Miljökontoret
Box 206, 597 25 Åtvidaberg
0120-830 00, miljo@atvidaberg.se

Ansökan enligt 2 § lokala föreskrifter
till skydd för människors hälsa

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser hålla:
• Nötkreatur, häst, get, får eller svin
• Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
• Giftig orm
Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.
Sökande
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadressen)

Postnummer och ort

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Fastighet där djurhållning ska ske
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Besöksadress

Postnummer och ort

Ansökan avser hållande av följande djurslag
Antal djur

Djurart (latinskt namn ska anges för orm)

Djurhållning kommer att ske
Inomhus i:

☐ hyreslägenhet/bostadsrätt

☐ radhus

☐ friliggande villa

Utomhus:
Storlek på inhägnaden (m2):
Övriga upplysningar:

Tomtens storlek (m2):

☐ annan lokal:
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Vid ormhållning
Antal burar/terrarium:

I vilka utrymmen kommer burar/terrarium vara placerade?

Vilka skydd/försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att undvika rymning?

Foderlagring/foderhantering i samband med djurhållningen
Beskriv kortfattat hur och var foder lagras och hanteras:

Gödsel-/träckhantering i samband med djurhållningen:
Beskriv kortfattat hur och var gödsel/träck kommer att lagras och hanteras:

Sökandes underskrift
Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Till ansökan ska följande bifogas:
Karta över tomt, där följande är inritat:
• plats för djurhållningen
• foderutrymmen
• gödsellagring
• var utfodring sker
• avstånd till grannar
• utrymme för hönshus/djurstall/terrarier
Grannemedgivande, ett för varje grannfastighet (se särskild blankett)
Avgift
Avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Information om behandling av personuppgifter
Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som lämnas i blankett
behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden
är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer information på www.atvidaberg.se om hur
du gör begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta miljökontoret enligt
följande: Åtvidabergs kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg, e-post: miljo@atvidaberg.se,
telefonnummer: 0120-830 00.
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