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ANSÖKAN OM DJURHÅLLNING INOM OMRÅDE  
MED DETALJPLAN. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan avser följande djurarter: 
 

  Nötkreatur Antal…………………. Sort……………………………………………………  
 

  Häst Antal…………………. Sort……………………………………………………         
 

  Get Antal…………………. Sort……………………………………………………         
 

  Får Antal…………………. Sort……………………………………………………         
 

  Svin Antal…………………. Sort……………………………………………………        
 

  Pälsdjur Antal…………………. Sort……………………………………………………         
      (ej sällskapsdjur) 
 

  Fjäderfä (ej sällskapsdjur) enligt nedan: 
 
          Höna Antal…………………. Sort……………………………………………………      
 
          Tupp Antal…………………. Sort……………………………………………………          

 
          Gås Antal…………………. Sort……………………………………………………          

 
          Kalkon Antal…………………. Sort……………………………………………………          

 
          Struts Antal…………………. Sort……………………………………………………          

 
          Fasan Antal…………………. Sort……………………………………………………          

 
          Duva Antal…………………. Sort……………………………………………………          

 
          ……………………    Antal…………………. Sort……………………………………………………     

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vara kommun 
§ 3 Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan hålla: 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

3. reptil 

Namn Personnr Telefon  

Utdelningsadress Postadress E-post 

Fastighetsbeteckning 
 

 

 

 

Djurens vistelseadress om annan än ovan 
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       Reptil 

 
              Antal          Fullständigt svenskt och latinskt namn                                   Giftig reptil? 

 
              …….          ……………………………………………………….            Ja   Nej  
 
              …….          ……………………………………………………….            Ja   Nej  
 
              …….          ……………………………………………………….            Ja   Nej  

 
              …….          ……………………………………………………….            Ja   Nej  

 
              …….          ……………………………………………………….            Ja   Nej  

 
Reptilhållningen kommer att ske i: 
 

 Hyreslägenhet  Bostadsrätt  Radhus  Friliggande villa  Annat: ……………………………………... 
 
 

Beskrivning av gödselhanteringen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Beskrivning av foderhanteringen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Andra skyddsåtgärder för att motverka olägenheter: 
 
Lukt:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ev. andra olägenheter (t.ex. rädsla):  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Samtliga grannars namnunderskrifter: 
 
Härmed intygar jag att jag i dagsläget inte har någonting emot att min granne på fastigheten  
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……………………………………håller ovanstående djurslag. Jag har informerats om vilken sorts djur och vilket antal 
som kommer att hållas. 
 
Namn  Namnförtydligande  Fastighet 
 
………………………………… ………………………………. …………………………... 
 
………………………………… ………………………………. …………………………... 
 
………………………………… ………………………………. …………………………... 
 
………………………………… ………………………………. …………………………... 
 
………………………………… ………………………………. …………………………... 
 
………………………………… ………………………………. …………………………... 

 
Övriga upplysningar: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
Karta med ovannämnda fastigheter utmärkta ska skickas in till miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med denna 
blankett.  
 
För prövning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
 
Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga. 
 
    
……………………………………..… ………………………………………….. 
Ort och datum   Namnunderskrift 
 
   ………………………………………….. 
   Namnförtydligande 
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