
Godkänner du kommunicering via sms? 
Godkänner du kommunicering och 
delgivning av beslut via epost? 
Tänk på att epost kan hamna I skräppost 

1(1) 

Bygg och Miljö Box 4 814 31 Skutskär 
bygg.miljo@alvkarleby.se 026- 830 00 

ANSÖKAN 
Hållande av djur, utom orm, inom detaljplan 

Sökandes namn Telefon dagtid 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

E-post Personnummer/Organisationsnummer 

Fastighetsbeteckning (fastighet/er som ska nyttjas för djurhållningen) 

Fastighetsägarens namn Fastighetsägarens telefon dagtid 

Fastighetsägarens utdelningsadress Postnummer Ort 

Räkningsmottagare 

Sökande Fastighetsägare 

Djurhållning 
Ansökan avser hållande av 

Nötkreatur, häst, get, får eller svin Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
Djurslag Antal 

Djurstall 

Plats för antal djur: st 

Djurslag 

Ligghall/vindskydd 

Plats för antal djur: st 

Djurslag 

Hägn 

Typ av stängsel: 

Kommunicering 

Namnunderskrift 

Bilagor 

• Bifoga en situationsplan över fastigheten där djuren ska hållas, med hägn, stall etc. inritat.

• Bifoga beskrivning av hur gödsel ska omhändertas, hur foderförvaring ska ske m.m.

Avgift 
Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Denna ansökan tidsdebiteras 
utifrån fastställd timtaxa 

Namnförtydligande Datum och namnunderskrift 
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Ja  Nej Ja                      Nej 

Namn- och adressuppgifter



Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, 
samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel). 

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är 
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en 
rättslig förpliktelse). 

Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare. 
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud 
dataskyddsombud@alvkarleby.se 

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot 
behandlingen av personuppgifterna. 

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. 
Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. 
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut: 
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
• För att lämna information till annan myndighet.
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
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