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Ansökan om tillstånd för 
hållande av fjäderfä eller 
pälsdjur (ej sällskapsdjur) 
Enligt 3 § hälsoskyddsföreskrifter för Vetlanda kommun 

Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

Ev. lägenhetsnummer Telefon/mobil 

E-postadress Önskar kommunicera via e-post 
Ja Nej 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Gatuadress Postnummer och ort 

Djur och lokaler 
Djurhållning kommer att ske i 

Hyreslägenhet Friliggande villa Radhus Annan fastighet 
Djurslag 

Pälsdjur Antal Ras Fjäderfä Antal Ras 

Pälsdjur Antal Ras Fjäderfä Antal Ras 
Djurens huvudsakliga förvaring 

Utomhus I bostaden I stall Annan förvaring 
Är grannarna tillfrågade? 

Ja Nej 
Är grannarna positiva? 

Ja Nej 
Avstånd till närmaste granne (m) 

Hur sker kvittblivning av träck 

Övrigt 
Jag har tagit del av de djurskyddsföreskrifter som rör min verksamhet 

Ja Nej 
Jag har tagit del av de föreskrifter i miljöbalken som rör min verksamhet 

Ja Nej 

Anlitad veterinär 
Namn Telefon 



 
 
 
 

Bilagor 
• Situationsplan över fastigheten. Av planen ska avståndet till närmaste granne framgå. 
• Skalenlig ritning över stall och övriga utrymmen där djuren ska vistas. 
• Schema som beskriver de dagliga rutinerna som till exempel rastning, utfodring och övrig skötsel. 
• Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid prövning av ansökan. 

Information 
För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Bestämmelser om djurskydd kan beställas hos Jordbruksverket, telefon 0771- 223 223 eller på webbplatsen 
www.jordbruksverket.se 

Skicka din anmälan till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

Information om personuppgiftshantering 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett 
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter 
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt. Läs mer 
https://kommun.vetlanda.se/gdpr 
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