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Ansökan om tillstånd att hålla djur 
inom detaljplanerat område 
Fastighet 
 

 flerbostadshus 
 

 enbostadshus 
 

 annat …………..………………………………. 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Fastighetsägarens telefon (dagtid) 

 
Sökande 
Namn Organisations- eller personnummer 

Adress Telefon (bostad) 
 

Postadress Telefon (arbete) 

 
Vilket djur gäller ansökan? 
 

 gris, antal  ……………………………………….. 
 

 höns, antal ………………………………………. 
 

 häst, antal ……………………………………….. 
 

 nöt, antal ………………………………………… 

 
 get, antal ………………………………………………. 

 
 får, antal ………………………………………………. 

 
annat …………………………………………………… 

 
      antal …………………………………………….. 
 

 
Hur ska djurhållning och gödselhantering skötas? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Övriga upplysningar 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
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Du bör informera dina grannar om ovanstående. Se till att få deras underskrift. 

Jag har blivit informerad om ovannämnda verksamhet: 

Datum Namn Gatuadress 

Avgift för handläggning tas ut enligt Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt  
miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige. 
_________________________________________________________________________________________ 

De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande 
dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende. 
Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för 
att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, 551 89  Jönköping. miljo@jonkoping.se.  Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att 
vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Underskrift 

………………………………………… ……………………………………………………………… 
Ort och datum Underskrift 

…………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

Skicka ifylld blankett med bilagor till 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 

551 89  Jönköping 

Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping.  Telefon 036-10 50 00  E-post: miljo@jonkoping.se 
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