
 
ANSÖKAN om tillstånd till djurhållning  
(ej orm) inom område med detaljplan  

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Sökande 
Sökandens namn Org. Nummer /Personnr 

  
Adress Postadress 

  
Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   
E-post 

 

Plats för djurhållningen 
Adress där djurhållningen kommer att finnas: Postadress 

  
Fastighetsbeteckning  Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  

Uppgifter om djurhållningen 
Ansökan avser hållande av följande djur: Antal djur som kommer att hållas på fastigheten: 

  
Beskrivning av hur djuret/djuren ska hållas (ritningar på utrymmet/lokalen/stallet ska bifogas): 

 
Beskrivning av renhållning och gödselhantering: 

 

Var god vänd ! 



Närboendes inställning 
Är samtliga grannar tillfrågade? 

  Ja  Nej 

Är samtliga grannar positiva? 

  Ja  Nej 

Namnge tillfrågade grannar: 

 

 
 

Undertecknad ansöker härmed om tillstånd att få hålla djur inom område med detaljplan, enligt 3§ lokala 
föreskrifterna för att skydda människors hälsa samt miljön i Alvesta kommun. 
Ort och datum: 

 

Sökandes underskrift: Namnförtydligande: 

  

 

För handläggning av ansökan debiteras en avgift enligt taxa fastställd av Nämnden för Myndighetsutövning.  
 
OBS! Ansökan kan inte behandlas innan den är fullständigt ifylld. Kom ihåg att bifoga ritningar på djurutrymmet. 
 
 
Ansökan skickas till:  Bygg & Miljö 

Alvesta kommun 
342 80 ALVESTA 

 
 
 
 
 
 
 
  

Utdrag ur ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa samt miljön i Alvesta kommun” 
meddelade av kommunfullmäktige 2007-06-12 
 
Med stöd av Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 7 och 10-13 §§ samt Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ meddelar kommunfullmäktige 
följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 

Djurhållning 3 § 
 
Inom område med detaljplan får inte utan tillstånd av Miljönämnden hållas  
nötkreatur, häst, get, får eller svin.  
Detsamma gäller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm. 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 
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