
 
 

  
 

 

 

 

 

 
   

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

Sydnärkes 
Miljöförvaltning 

I 

In
er

a 
A

B
 8

30
00

5 
18

05
 

Sid 1 (1) 

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom 
detaljplanelagt område 

* = Obligatorisk uppgift 
Sydnärkes Miljöförvaltning 

695 80 Laxå 

0584 473 400 

Sökande 

Förnamn* 

Efternamn* 

Personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

E-postadress* 

Adress för djurhållningen (om annan än ovanstående) 

Utdelningsadress 

Postnummer 

Postort 

Fakturaadress och fakturareferens 

Boendeform* 
Hyresrätt/bostadsrätt 

En- eller tvåbostadshus, fastighetsbeteckning ………………………………………………. 

Grupp-/rad- eller kedjehus, fastighetsbeteckning ……………………………………………. 

Djur* 

Orm 

Artbeteckning Antal 

Höns 

Antal höns Antal tuppar 

Häst 

Antal 

Pälsdjur 

Antal 

Annat djur: 

Antal 

Annat djur: 

Antal 

Bilagor 
Skötselrutiner - rengöring, utfodringsintervall m.m. 

Gödselhantering - hur lagras ev. gödsel, hur länge lagras gödseln, var sprids den m.m. 

Skiss över utrymmen där djur ska hållas, mått anges 

Namn och adress på närboende som berörs 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrift 

Datum och sökandens underskrift* Namnförtydligande* 



Sydnärkes 
Miljöförvaltning 

Sydnärkes Miljöförvaltning 

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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