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Om du bor i ett område som omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och vill ha 
orm, nötkreatur häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur måste du an-
söka om tillstånd hos miljöförvaltningen.   

 
Sökande 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Mobiltelefon Telefon 

E-post 

 
 
Fastighet där djuren ska vara 

Fastighetsbeteckning Djurens adress där de ska vara om annan än ovan 

Djurhållningen kommer att ske i eller utanför: 
 

Lägenhet              Radhus          Friliggande villa         Annan lokal, ange vilken:____________________________               
 

 
 
Ansökan gäller följande djurarter 

Nötkreatur    
Antal Sort 

Häst    
Antal Sort 

Get   
Antal Sort 

Får    
Antal Sort 

 Svin 
Antal Sort 

 Pälsdjur (inte sällskapsdjur)  
Antal Sort 

 Fjäderfä (inte sällskapsdjur) enligt nedan 
  

                         Höna 
Antal Sort 

                         Tupp                     
Antal Sort 

                        Gås                       
Antal Sort 

                       Kalkon                     
Antal Sort 
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                       Struts                   
Antal Sort 

               Fasan                    
Antal Sort 

                  Duva           
Antal Sort 

                    Annat, nämligen:           
Antal Sort 

 Orm enligt nedan (skriv fullständigt svenskt namn och    

 latinskt namn) 

  

           Sort  Antal Är sorten giftig? 

Ja          Nej 

           Sort  Antal Är sorten giftig? 

Ja          Nej 

           Sort  Antal Är sorten giftig? 

Ja          Nej 

           Sort  Antal Är sorten giftig? 

Ja          Nej 

           Sort  Antal Är sorten giftig? 

Ja          Nej 

 
 
Beskriv hur djuren ska förvaras. 

  
 

 
Hur kommer du att hantera gödseln från djuren? 

  
 

 
Hur kommer du att hantera fodret till djuren? 

  
 

 
 
Övrig information som du vill delge oss 
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Du ska bifoga följande till anmälan: 

• Situationsplan över fastigheten. Ange var byggnader och/eller inhägnader (exempelvis hönshus, 
hönsgård) ska vara samt avståndet till fastighetsgränsen.  

 
Övrig information 

• Miljöförvaltningen kommer att ta ut en fast avgift för att handlägga denna ansökan. Hur stor av-
giften är beror på vilket typ av djur du ansöker om. Du kan se den aktuella avgiften på helsing-
borg.se/kommunalaavgifter. Hur mycket miljöförvaltningen får ta betalt framgår av miljönämn-
dens taxa.  

• Miljöförvaltningen kommer eventuellt att ta kontakt med de grannar som kan bli berörda av djur-
hållningen.  

• När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. 
För ytterligare information kontakta oss skriftligen. 
 

 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 
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