
 
 

  
 

Ansökan om djurhållning inom 
detaljplanelagt område  
 

1 (2)  

Sökande/person 
Namn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Kontaktperson 
  

Telefon  

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
 

 
Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja ☐ Nej 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 
Typ av bostad 

☐ Permanenthus 
 

☐ Fritidshus 
 
Beskrivning av djurhållning 
Typ av djur 

☐ Nötkreatur 
☐ Häst 
☐ Get 
☐ Får 

 

☐ Svin 
☐ Pälsdjur som inte är sällskapsdjur 
☐ Fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
☐ Annat (bifoga beskrivning) 
 

Antal djur  

 
Mankhöjd om ansökan gäller häst 

 
Djurens förvaring 

☐ Stallbyggnad 
☐ Hydda 
☐ Ligghall/Vindskydd 
 

 

☐ Annat (bifoga beskrivning) 
 

Finns rasthage/beteshage i anslutning till förvaringsplatsen? 

☐ Ja 
 

☐ Nej 
Hur förvaras och hanteras gödsel? 
 

 
 
 
Hur förvaras och hanteras foder? 
 

 
 
 
Övriga upplysningar 
 

 
 
 
 
  



  2 (2) 

Bilagor som bifogas 
 
☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000) som visar placering av stall, ligghall, 
beteshagar eller liknande. 
 
☐ Bilaga 2, Beskrivning av djurhållningen 
 
 
Information  
 

Ansökan ska göras innan man påbörjar djurhållning.  
 
Mer information finns på vår hemsida uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på  
telefon: 0522 – 69 60 00. 
 
Avgift  
Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida: uddevalla.se. 
Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag. 
 
Personuppgifter 
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 
uddevalla.se/personuppgifter. 
 
 

Ansökan enligt  
4 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 
 

 
Godkännande 
 

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för 
handläggning (fylls i av den som är sökande). 
 
 
 
Blanketten skickas till 
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se  
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
 

Blanketten uppdaterad 2018-12-18 
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