
 

 
 

    
 

        

 
      

  
      

      

           

 

 
       

 

 

  

  

 

 
 

 

             
         

          

Ansökan om tillstånd för hållande 
av djur enligt lokala föreskrifter 

Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

Sökande 
Namn 

Utdelningsadress (gata, box etc) 

Postnummer Ortsnamn 

Telefon Mobil 

Fastighet 
Typ av fastighet 

Enfamiljshus Flerfamiljshus Fritidshus Jordbruksfastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Avstånd till omkringliggande bostadshus eller annan byggnad för människor 

Djurhållning 
Ansökan avser tillstånd att hålla djur av följande slag 

nöt häst get får svin 

pälsdjur som inte är sällskapsdjur fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Närmare specificering av djurslag (ange även antal och kön) 

Anordning för uppsamling och bortforsling av gödsel och urin (ange även hur ofta) 

Övriga upplysningar 

Med ansökan medskickar ni bilagorna: 
1. Karta med markerat område som djuren har tillgång till
2. Intyg från närboende grannar (inga invändningar/vilka invändningar mot djurhållningen)
3. Intyg från fastighetsägare (vid annan ägare än sökande)

Ort och datum 

Namnteckning (behörig firmatecknare) Namnförtydligande 

Information 
Enligt lokala föreskrifter enligt miljöbalken krävs tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. 

Avgift 
Avgift för handläggning av tillståndsansökan tas ut enligt kommunfullmäktige antagen taxa. 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

Personnummer

E-post
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Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din ansökan har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som 
sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt 
ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära 
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/
www.ulricehamn.se
mailto:miljo@ulricehamn.se

	Ansökan om tillstånd för hållande av djur enligt lokala föreskrifter    Sökande
	Med ansökan medskickar ni bilagorna:
	Information
	Ansökan skickas till:

	Tom sida

	Sökande: 
	Utdelningsadress gata box etc: 
	Postnummer: 
	Ortsnamn: 
	Telefon: 
	Ev mobiltelefon: 
	Jordbruksfastighet: 
	Fastighetsbeteckning: 
	nöt: Off
	häst: Off
	get: Off
	får: Off
	svin: Off
	pälsdjur som inte är sällskapsdjur: Off
	fjäderfä som inte är: Off
	Närmare specificering av djurslag ange även antal och kön: 
	Anordning för uppsamling och bortforsling av gödsel och urin ange även hur ofta: 
	Övriga upplysningar: 
	3 Intyg från fastighetsägare vid annan ägare än sökande: 
	Namnteckning behörig firmatecknare: 
	Namnförtydligande: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Avstånd: 
	Personnummer: 
	E-post: 


