
 Ansökan om tillstånd för djurhållning 
inom område med detaljplan 

 

Fakturaadress  Besöksadress Telefon Telefon vx Organisationsnr 
Emmaboda Kommun  Rådhusgatan 2 0471-24 90 00 0471-24 90 00 212000-0738 
Box 60 Hemsida E-post  Bankgiro 
361 21 EMMABODA www.emmaboda.se bygg-miljo@emmaboda.se  991-1868 

 Ifylld och underskriven blankett skickas till: 

  

 Bygg- och miljönämnden 
Emmaboda kommun 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

 
 
 

Allmänna uppgifter 
Sökandens namn Organisationsnummer/personnummer 

Gatuadress Telefon dagtid 

Postnummer och ort E-postadress 

Fastighetsbeteckning där åtgärden ska göras Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Uppgifter om planerad djurhållning 

Markera aktuell plats för djurhållningen på en karta som du lämnar med denna ansökan. 

Typ av djur Antal 

Typ av djur Antal 

Typ av djur Antal 

Beskriv hur djuret/djuren ska hållas, exempelvis stall och utevistelse. 

 

 

Beskriv varifrån vatten tas och hur det ges till djuret/djuren. 

 

 

Beskriv storlek och plats för eventuell gödsellagring samt hur gödsel tas omhand efter lagring. 

 

 

  



Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av Bygg- och miljönämnden i Emmaboda 

kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR. 

Övrigt 
Övriga upplysningar 

 

 

 

 

 

 

Information 
För handläggning av anmälan tar bygg- och miljöenheten ut en avgift enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Ur Emmaboda kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

(antagna 2019-10-28): 

3 § 

Inom område med detaljplan krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla; 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. Pälsdjur eller fjäderfä* som inte är sällskapsdjur 

3. Tupp 

4. Orm 

*Tillstånd krävs inte för att hålla maximalt 5 hönor. Erforderligt hönshus samt hönsgård ska 

finnas. Foder ska förvaras skadedjurssäkert. Gödsel som uppkommer av hönshållningen ska 

komposteras på tätt underlag alternativt i latrinkompost. 

Anmälarens underskrift 
Ort och datum 

Anmälarens underskrift Namnförtydligande 
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