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Ansökan om hållande av djur inom 
planlagt område 
 
- enligt 2 § i Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd för Stenungsunds kommun   

Handlingarna skickas till:  
Stenungsunds kommun    
Verksamhet Bygg Miljö       
444 82 Stenungsund       

 

 
 
 
Personuppgifter sökande / djurägare 

Förnamn och efternamn 

Adress, postnummer och ort 

Telefonnummer dagtid Personnummer 

 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress  

Fastighetsägare Telefonnummer 

Fastighetsägarens adress 

 

Anläggningen 
Vilket slags djur Antal djur 

Anläggningens storlek (yta i m²) Bifoga en ritning. 

Anläggningens placering med avstånd till närmsta bostadshus och eventuell komplementbyggnad. Bifoga en karta. 

Inredning och material i anläggningen, som till exempel… 

 

 

Hur ska foder och gödsel hanteras 

 

Övriga upplysningar om anläggningen 

 

 
                                                     Vänligen vänd på sidan    
 

Handlingar som du ska bifoga i ansökan:  

- Ritning över anläggningen, skalenlig (ange skala) 

- Karta över anläggningens placering i förhållande till   
byggnader, vattentäkter och vattendrag, inom en radie på 
150 meter 

- eventuellt medgivande från berörda grannar 
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Entreprenör (om du anlitar någon för byggnation etc)  Telefonnummer till entreprenör 

Anläggningen beräknas vara färdig 

 
Övriga upplysningar 

 
 Kommunalt vatten               Enskilt vatten 

 

Avstånd till egen och grannars vattentäkter 

Uppgifter om berörda grannars medgivande (bifoga skriftligt intyg) 
 

 Medgivande finns               Medgivande finns inte  
 

 
 

Sökandens underskrift 
Ort och datum 

Namnunderskrift  
 
 
Namnförtydligande 

 
Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR) samt Lag 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, 
som kan komma lämnas ut till allmänheten. 

Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med 
stöd av artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den typ av behandling av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig 
del av myndighetsutövning. Läs mer på www.stenungsund.se 
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Information 
I vår handläggning prövar vi din ansökan mot Miljöbalkens lagstiftning. Vi prövar 
djurhållningens lämplighet i förhållande till människors hälsa. 
 
Alla djurhållare har även skyldighet att följa Djurskyddslagen. Du kan behöva söka tillstånd för 
att bedriva vissa verksamheter med djur, som till exempel kennel, pensionatsverksamhet eller 
ridskola. De här tillstånden ansöker du om hos länsstyrelsen. För mer information kontakta 
länsstyrelsens veterinärverksamhet. 
 
Om jag har frågor? 
Kontakta verksamhet Bygg Miljö, miljo@stenungsund.se. Övriga kontaktuppgifter på 
www.stenungsund.se  


