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Ansökan om hållande av lantbruksdjur 
i detaljplanerat område 

enligt föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
i Uppsala kommun, beslutade av kommunfullmäktige 26 januari 2004 § 33   

 
 
 

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med 
insamling och behandling är handläggning av ansökan om hållande av lantbruksdjur i detaljplanerat område och den rättsliga grunden för detta är 
myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via 
biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Ulls väg 28 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Sökande 
Namn 

      
Ev. företagsnamn 

      
Personnummer/organisationsnummer 

      
Adress 

      
Telefon dagtid 

      
Postnummer och ort 

      
Mobiltelefon 

      
E-postadress 

      
Huvudansvarig/kontaktperson (om annan än sökanden) 

      
Telefon 

      

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

      
Avstånd till närmaste granne 

      
Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) 

      
Fastighetsägarens telefon 

      
Åtgärder som avses vidtas för att förhindra olägenheter för närboende, t.ex. lukt, flugor, buller, allergener 

      

Djurslag som avses hållas på fastigheten 
Djurslag 

      
Kön 

      
Antal 

      
Djurslag 

      
Kön 

      
Antal 

      
Djurslag 

      
Kön 

      
Antal 

      

Djurutrymmen 
      



2 (2) 

Beskriv hur gödseln kommer att lagras och hur den kommer att tas hand om efter lagringen 

      

Beskriv hur foder kommer att lagras 

      

Uppgifter om stallperiod 
Vilka tidpunkter på dygnet/året är djuren inne respektive ute? 

      

Bifoga 

  En skiss/situationsplan med markering var på fastigheten djurhållningen ska bedrivas. Ex. hönshus med rastgård eller 
 stallbyggnad med hagar. 
 

  En skiss/situationsplan över den aktuella fastigheten och de närliggande fastigheterna upp till ca 100 m avstånd. 
 

 En fullständig ansökan med bilagor resulterar i kortare handläggningstid. 

Information om lagar och regler 

Bestämmelser om djurskydd kan beställas hos Jordbruksverket, telefon 0771-223 223 eller www.sjv.se. Bestämmelser om 
miljöskydd kan beställas hos Naturvårdsverket, telefon 010-698 10 00 eller www.naturvardsverket.se. Föreskrifter om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av Kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 33 finns 
hos miljöförvaltningen telefon 018-727 00 00 eller se www.uppsala.se. 

Avgift för prövning 

När du anmäler att du vill hålla vissa djur inom område och detaljplan, debiteras du en timavgift för den faktiska tidsåtgången 
det tar att handlägga anmälan. En komplett anmälan innebär kortare handläggningstid och därmed en lägre avgift. Taxan är 
fastställd av Kommunfullmäktige. Timavgiften är för närvarande 1150 kr. Avgiften betalas i efterskott. Mer information finns på 
www.uppsala.se. 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av 
Datum 

      
Namnförtydligande 

      
Underskrift 

 
 
 

Blanketten sänds till  
Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Mer information 
Kontakta miljöförvaltningen på telefon 018-727 43 04, måndag till torsdag 9.00 till 11.00, eller via  
e-post: miljoforvaltningen@uppsala.se.  
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