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ANSÖKAN - tillstånd 
för djurhållning inom område med detaljplan 

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovsnämndens 
ärenden. För information och rättelse i registret vänder man sig till adressen 
intill. Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se

Miljö- och bygglovsnämnden 
Järfälla kommun 
177 80 Järfälla 

Utdrag ur Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 
Djurhållning, §3 
Inom område med detaljplan krävs tillstånd för att hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä (t.ex höns) som inte är sällskapsdjur
3. orm - avgiftsfri
SÖKANDES NAMN ADRESS DÄR DJUREN SKA HÅLLAS (OM ANNAN ÄN SÖKANDENS) 

ADRESS (C/O, GATA/BOX) FASTIGHETSBETECKNING 

POSTADRESS (POSTNUMMER OCH ORT) 

TELEFONNUMMER DAGTID 

PERSONNUMMER/ORG.NUMMER 

VILKET/VILKA DJURSLAG GÄLLER ANSÖKAN ANTAL 

BESKRIVNING AV  UTFODRING,  RENHÅLLNING, GÖDSELHANTERING, SKÖTSEL/TILLSYN 

ÖVRIG INFORMATION 

Fastighetskarta med anläggningen inritad samt ritning/skiss över anläggningen ska bifogas. 

E-POSTADRESS

http://www.jarfalla.se/
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/insynochrattssakerhet/hanteringavpersonuppgifter.4.6835195e1641249152313a94.html


Granne-intyg 

Fastighet OK med 
djuren? Namnteckning Namnförtydligande Tel dagtid 

DATUM SÖKANDENS EGENHÄNDIGA NAMNTECKNING 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Avgift för handläggning av anmälan - (orm undantaget)
Avgift tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område, antagen av 
kommunfullmäktige. Läs mer på www.jarfalla.se - sök på Taxa enligt miljöbalken respektive strålskyddslagen - eller ring 
Servicecenter på 08-580 285 00. 
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