
  ANSÖKAN  
 VILHELMINA KOMMUN om tillstånd att hålla nöt, häst, get, får, pälsdjur eller 

 Miljö- och byggnadsnämnden  fjäderfä som inte är sällskapsdjur enligt 4 § lokala föreskrifter för 
Vilhelmina kommun 

   
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, fax, e-post 
Vilhelmina kommun Kommunhuset Tel.  0940 - 140 71, 140 72 
Miljö- och byggnadsnämnden Torget 6 Fax  0940 – 134 42 
912 81 VILHELMINA Vilhelmina E-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se 

 

Sökanden 

 
Plats för djurhållning 
Gatuadress för djurhållning, om annan än sökande 
  

 Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsägare, namn 

 
Telefonnummer 

 
 
Djur 
Djurslag 

 
Antal djur 

 
Beskrivning av hur djuret/djuren ska hållas 

Beskrivning av skötsel, utfodring samt tillsyn 

 

Beskrivning av renhållning samt gödselhantering. Förvaras exempelvis gödsel så att luktproblem inte uppstår? 

Djurhållningen är: 

□  Permanent □  Tillfällig under perioden……………………………………………………… 

 

Namn 
 

 Utdelningsadress (gata, box etc) 

 
Person-/organisationsnummer 

Postnummer och ort 

 
Telefonnummer, dagtid 

E-post Telefonnummer, mobil 



   
 

 

Finns dricksvattenbrunn inom 200 m från fastigheten? 

 □  Ja □  Nej 
 Är grannarna tillfrågade? 

 
□  Ja (bifoga yttrandeblanketter) 
 
□  Nej (ange varför) 
 

 

Övriga upplysningar 

 

 
Till ansökan bifogas: 
 Situationsplan med avstånd till närmaste grannar 
 Yttrandeblankett från berörda grannar 

 
Underskrift 
Lämnade uppgifter är riktiga. 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
Ort  Datum 
 

………………………………………………  ……………………………………………… 
Underskrift (behörig företrädare)  Namnförtydligande 

 
Ärendet kommer inte att handläggas innan alla handlingar är kompletta. 
 
Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, för handläggning av 
ärendet. Denna ansökan debiteras 1050 kr. . Fakturan skickas separat. 
 
Anmälan med bilagor skickas till:  
Miljö- och byggnadsnämnden  
Vilhelmina kommun 
Torget 6 
912 81 Vilhelmina 
 

 

 

 

 

 Hantering av personuppgifter: 

 Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i 
ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.  



   
 

 

Blankett för yttrande över djurhållning 
 

Bakgrund 
Enligt Vilhelmina kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (4 §) krävs tillstånd för att hålla 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin  
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

Närboende grannar som kan beröras av djurhållning inom detaljplanelagt område ges tillfälle att yttra sig. När du yttrar 
dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar. Miljökontoret bedömer sedan lämpligheten av 
djurhållningen inom detaljplanen i varje enskilt fall. Observera att du endast har yttranderätt och ingen vetorätt över 
djurhållningen. Miljökontoret fattar därefter, på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden, beslut i ärendet. 

 

Yttrande 
 Undertecknad har tagit del av ansökningshandlingarna för djurhållning inom detaljplanelagt område men har för närvarande 

inget att yttra. 
 

 Undertecknad har tagit del av ansökningshandlingarna och anser att nedanstående ska beaktas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrift 
 

 

Namn  Ort och datum 

   

Namnförtydligande  Telefon dagtid 

Adress  E-post 

Hantering av personuppgifter: 

 Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas 
i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.  


