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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se. 
Sökande 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning E-post

Telefon Mobil 

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer) 

Ansökan gäller följande djurart 

Nötkreatur 
Antal Sort 

Häst 
Antal Sort 

Get 
Antal Sort 

Får 
Antal Sort 

Svin
Antal Sort 

Pälsdjur (inte sällskapsdjur)
Antal Sort 

Fjäderfä (inte sällskapsdjur)
Antal Sort 

Höna
Antal Sort 

Tupp
Antal Sort 

Gås
Antal Sort 

Kalkon
Antal Sort 

Struts
Antal Sort 

Fasan
Antal Sort 

Duva
Antal Sort 

Djurpensionat, t ex hund- eller kattdagis
Antal Sort 

Annat, nämligen: 
Antal Sort 

Om ansökan gäller en orm 
Giftorm? 

Ja  Nej 
Antal Fullständigt svenskt och latinskt namn 

Giftorm? 
Ja  Nej 

Antal Fullständigt svenskt och latinskt namn 

Giftorm? 
Ja  Nej 

Antal Fullständigt svenskt och latinskt namn 

mailto:miljo.bygg@hultsfred.se


Ansökan eller anmälan om  
djurhållning inom detaljplan 

2 (3) 

Version 2, 2021-11-25 

Uppgifter om förvaringsutrymmen 
Kort beskrivning av stallar eller utrymmen för djurets eller djurens förvaring. Bifoga ritning eller skiss. 

Beskrivning av gödselhanteringen 
Beskriv gödselhanteringen. 

Underskrift från alla gränsgrannar om att de godkänner djurhållningen och har fått information 
om djurhållningen 
Namnteckning Namnförtydligande Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande Fastighet 

Namnteckning Namnförtydligande Fastighet 

Att bifoga 

Karta med ovannämnda fastigheter med fastighetsbeteckningar utsatta 

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 
Du behöver ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen för att hålla: 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. giftiga djurarter

inom område med detaljplan eller områden med fördjupad översiktsplan som har märkts ut på 
kartbilaga 1–8 i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Vi kan inte 
ge tillstånd för djurhållning på mark som är angiven som allmän platsmark enligt detaljplanen. 

Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få ha ormar som inte är 
giftiga inom område med detaljplan eller område med fördjupad översiktsplan som har märkts 
ut på kartbilagorna i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. 



   
 

Ansökan eller anmälan om  
djurhållning inom detaljplan 
 

3 (3) 

 

 
Version 2, 2021-11-25 
 

Vid större djurhållning, uppfödning eller yrkesmässig verksamhet med hundar, katter, hästar 
eller andra sällskapsdjur kan du behöva tillstånd av länsstyrelsen. Vid frågor om tillstånd kon-
taktar du Länsstyrelsen i Kalmar län, lst.se/kalmar. 
 
Avgift 
Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om djurhållning. Avgiften tas ut 
enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäk-
tige. Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller 
www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.    
 
Information om behandling av personuppgifter 
 
Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 
 
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område.  
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  
 
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att bevaras.  
 
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 
 
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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