
ANSÖKAN
tillstånd att hålla djur inom 

område med detaljplan
Tillstånd till vissa djurslag (nötkreatur, häst, get, 

får, svin, pälsdjur, fjäderfä, som inte är sällskaps-
djur) krävs inom område med detaljplan.Miljö- och byggnadsförvaltningen

Ansökan avser tillstånd att hålla djur av följande slag

Fastighetsägare

Personnummer/Organisationsnummer

Sökande

Kontaktperson

Adress

Postnummer Ort

Telefon

Ansökan gäller

nöt

häst

get

får

svin

pälsdjur som inte är sällskapsdjur fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Djur och lokaler

Antal djur

Boendeform

.................................

Friliggande villa Radhus Hyreslägenhet Annan fastighet: ..........................................

Djurens huvudsakliga förvaring

I bostad I stall Radhus Annat.................................

Beskrivning av djurens utrymme Storlek (m²)

Hur lagras gödseln

Hur tas gödseln omhand

E-post

Är grannar/fastighetsägare tillfrågade
Ja Nej

Avstånd till närmaste bostadshus/stuga (m)

..............................

Fastighetsbeteckning

Ronneby Kommun 
Miljö- & byggnadsförvaltningen 
www.ronneby.se

Tel vxl: 0457-61 80 00 
Tel direkt: 0457-61 81 70 
E-post: mbf@ronneby.se

Adress 
Ronneby kommun 

372 80 Ronneby
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Avstånd mellan eventuell betes-/rasthage och närmaste granne
Planeras rasthage eller beteshage intill bostadsområde

Ja, beteshage NejJa, rasthage
Om ja, vilket avstånd beräknas från stängsel till närmaste bostadshus/stuga (m)

Vilka eventuella åtgärder planeras för att inte olägenheter för människors hälsa ska uppkomma

Närhet till grannar
Är grannar/fastighetsägare tillfrågade

Ja Nej
Är de positiva

Ja Nej
Ange namn och adress på grannarna med fastighetsgräns inom 75 meter från stall och betes-/rasthage

Övrigt

Övrigt

Ronneby Kommun 
Miljö- & byggnadsförvaltningen 
www.ronneby.se

Tel vxl: 0457-61 80 00 
Tel direkt: 0457-61 81 70 
E-post: mbf@ronneby.se

Adress 
Ronneby kommun 

372 80 Ronneby



3

Följande bilagor bifogas i ansökan:

         Bifoga karta över området och märk ut er fastighet.

         Markera ut på kartan det området som ansökan gäller.

         Vid eventuell rast-/beteshage, ska hela hagen ritas in med stor noggrannhet så att man 
         utan tvekan kan bedöma huruvida de ligger i förhållande till bostäder runt om.

Ansökan skickas till: 
Ronneby kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
372 80 Ronneby

Avgift 
För miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning av ärendet tas en avgift ut i enlighet med taxan för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 291/2020 och senast 
indexreglerad att gälla fr.o.m. 2021-01-01.

Ort och datum Namnteckning

Undertecknad söker härmed om tillstånd att få hålla djur inom detaljplan enligt lokala 
föreskrifter för att skydda hälsa samt miljön i Ronneby kommun

Ronneby Kommun
Miljö- & byggnadsförvaltningen
www.ronneby.se

Tel vxl: 0457-61 80 00
Tel direkt: 0457-61 81 70
E-post: mbf@ronneby.se

Adress
Ronneby kommun

372 80 Ronneby
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