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Bakgrund 

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får kommunen, om det 

behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa, föreskriva att 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller 

3. orm 

inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan särskilt 

tillstånd av den kommunala nämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda 

villkor. 

(SFS nr: 1998:899 39 §) 

Vanliga anledningar till att närboende klagar på djurhållning är problem med flugor, 

lukt, felaktigt gödselhantering, störande ljud, allergiska besvär samt djuren går för 

nära bostaden  

De områden som i dag är planlagda är tätorterna dvs. Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö 

Bruk, Långsand, Gårdskär samt Marma.  

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om följande handläggnings rutiner för 

handläggning av ansökan om att ha djur (avser inte orm) :  

 

Inga NYA tillstånd beviljas i Skutskärs tätort mellan järnvägen och Dalälven (inkl den 

del som är planlagt på Rotskär). Inom övriga områden skall bedömning göras i varje 

enskilt ärende, men om det finns skola eller dagis inom 300 m avslås ansökan. 

 

Handläggningsrutiner 

Den som vill ha djur inom övriga planlagda områden skall ansöka om detta hos 

samhällsbyggnadsnämnden. 

I ansökan skall den sökande ange: 

- namn, adress och telefonnummer 

- placering av stall, rastgård, hage och/eller bete anges på en karta 

- gödselhantering 

- tillgång till vatten 

- vilka åtgärder som sökande planerar, för att minska olägenheter för närboende. 

 

Bygg- och miljökontoret kommer att begära in närboendes yttrande på ansökan 

Bedömning 

Utifrån de synpunkter som grannar har framfört och om djurhållningen är lämplig ur miljö- 

och djurskyddssynpunkt bedömer nämnden om man kan ge tillstånd. 
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Tillstånd ges första gången på ett år. Sökande kan på begäran få tillståndet förlängt under 

förutsättning att ingen har framfört befogat klagomål över djurhållningen. Tillståndet är 

personligt och kan således inte följa med fastigheten vid en försäljning. 

 

Avgift för tillstånd och tillsyn debiteras enligt kommunens taxa. 

 


