
 

ANSÖKAN 1 (3)
 

Om tillstånd att hålla djur 
inom område med detaljplan 
enligt 3 § lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 
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Ansökan avser 
 Nötkreatur, häst, får eller svin 

 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

 Giftorm 
 
Sökanden 
Namn: Adress: 

Personnr/Org.nr: Postnummer och ort: 

Telefon dagtid: Faktureringsadress (om annan än postadress): 

Postnummer och ort (faktureringsadress): Fakturareferens: 

E-post: 

 
Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

Fastighetsägare: Telefonnummer till fastighetsägare: 

 Lägenhet          Radhus           Friliggande hus          Annat:_____________________ 

 
Djurhållning 

Nötkreatur, häst, get, får eller svin 

Djurslag: Antal: Djurslag: Antal: 

Djurslag: Antal: Djurslag: Antal: 

Djurslag: Antal: Djurslag: Antal: 

Gödselhantering 
 Gödselplatta ________m2           Container          Annat: ____________________ 

Gödsel sprids på:  Egen mark    Kontrakterad mark eller mottagare 

                                                              Namn, fastighet:____________________________________ 
Beskriv hur foder förvaras: 
 
 
 
 
Beskriv stall och stängsel som kommer att användas och rutiner för hur utevistelse ordnas: 
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Pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur  

Djurslag: Antal: Djurslag: Antal: 

Djurslag: Antal: Djurslag: Antal: 

Beskriv gödselhanteringen (förvaring, omhändertagande/spridning): 
 
 
 
 
Beskriv hur foder förvaras: 
 
 
 
 
Beskriv inhysningsutrymme och rasthagar som kommer att användas: 
 
 
 
 

Orm 

Svenskt populärnamn Latinskt namn Antal Längd som fullvuxen

    

    

    

    

    

    

Beskriv foderhantering och utfodringsrutiner (typ och förvaring, eventuell egen uppfödning av 
foderdjur, hantering vid utfodringstillfället): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finns låsanordning på terrarierna?       
Nej      Ja    Vilken typ av låsanordning?______________________________________ 

Dörren till rummet/lokalen kan låsas så att obehöriga ej har tillträde?   
               

 Ja    Nej 

Dörren till rummet/lokalen är försedd med utvändig varningsskylt för giftorm?   Ja    Nej 

Fönster, ventiler och motsvarande öppningar är stängda eller försedda med nät?     Ja    Nej 

Ventilationsöppningar i terrariet är täckta med rymningssäkert nät eller 
liknande?   

 Ja    Nej 

Terrarium är märkt med antal ormar, samt vetenskapligt och svenskt namn?            Ja    Nej 
Terrarium är märkt med varningsskylt för giftig orm?                                               Ja    Nej 
Beskriv övriga skyddsåtgärder för att förhindra att ormarna rymmer:
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Övrigt 
Vilka olägenheter eller störningar skulle kunna uppkomma för närboende? (Ex. buller, lukt, flugor, 
allergi): 
 
 
 
 
 
 
Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska störningar enligt ovan: 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv sökandes grundkunskaper och erfarenheter av aktuell djurhållning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer eventuellt att boka in ett platsbesök innan tillstånd medges. 
 
Avgift 
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras 
årligen. Ansökan för ormhållning är avgiftsfri. 
 
Bilagor 
Till ansökan ska du bifoga: 

 Situationsplan eller ritning över fastigheten, byggnaden eller rummet där djurhållningen kommer 
att ske. Ritningen ska visa var djuren kommer att hållas, utrymmen för vistelse och skötsel, 
lagring av foder och gödsel samt andra uppgifter som är relevanta för prövningen av ansökan, ex. 
närhet till andra bostäder, vattentäkter m.m. Ritningen ska vara skalenlig eller ha angivna 
avstånd. 

 
Underskrift 
Ort och datum: 

Namnunderskrift: Namnförtydligande: 

 

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlems-
länder från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. 
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.  
 
Ifylld blankett skickas till:  Varbergs kommun  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
432 80 Varberg 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter  
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