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Information om tillstånd till djurhållning inom tätort 

För att få ha: 
• Nötkreatur, häst, get eller svin
• Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
• Orm

Inom tätort krävs det tillstånd från miljönämnden. Med detta följer villkor som 
gäller för att få ha djuren. För ett tillstånd tar nämnden ut en avgift enligt Taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Syfte med tillståndet 
För att de till att människor inte utsätts för olägenheter har Skellefteå kommun 
beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område eller 
på platser där det finns områdesbestämmelser. 
På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. 
Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och 
smittspridning. 



Bygg- och miljönämnden

Ansökan om tillstånd för viss
djurhållning inom område med detaljplan
 
 

Postadress
Skellefteå kommun
Bygg- och miljökontoret
 
931 85 Skellefteå

Besöksadress
Trädgårdsgatan 7

Telefon
Kundtjänst
0910-73 50 00 
 

Internet:
E-postadress:
kundtjanst@skelleftea.se
Hemsida:
www.skelleftea.se

Fastighet (där djurhållningen bedrivs)
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon Mobiltelefon

Adress Postnummer Ort

Sökande djurägare/djurskötare
Sökandes namn Telefon Mobiltelefon

Utdelningsadress Postnummer Ort

Faktureringsadress (om annan än sökande) Postnummer Ort

Organisationsnummer eller personnummer

Anmälan
Antal djur som berörs

Djurslag Antal

Verksamhetsbeskrivning

Underskrift

Datum Underskrift Namnförtydligande

Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in
personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem.

Till ansökan skall bifogas ritning över lokal(er) där djur hålls och situationsplan över eventuella rastgårdar etc


	Information om tillstånd till djurhållning inom tätort
	Ansökan om tillstånd för vissdjurhållning inom område med detaljplan

	Fastighetsbeteckning: 
	Namn: 
	Telefon: 
	Mobiltelefon: 
	Faktureringsadress: 
	Faktureringspostnummer: 
	Faktureringsort: 
	Ort: 
	Org: 
	nr / Pers: 
	nr: 


	Fastighetsägare: 
	Adress: 
	Fastighetsadress: 
	Postnummer: 
	Fastighetsägarens mobiltelefonnummer: 
	Fastighetsägarens telefonnummer: 
	Fastighetsägarens postnummer: 
	Fastighetsägarens ort: 
	Antal djur som berörs: 
	Djurslag 02: 
	Djurslag 03: 
	Djurslag 04: 
	Djurslag 01: 
	Antal djur 01: 
	Antal djur 02: 
	Antal djur 03: 
	Antal djur 04: 
	Antal djur 05: 
	Djurslag 05: 
	Verksamhetsbeskrivning 02: 
	Verksamhetsbeskrivning 03: 
	Verksamhetsbeskrivning 04: 
	Verksamhetsbeskrivning 05: 
	Verksamhetsbeskrivning 01: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 


