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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se

Sökande 
Namn Fastighetsbeteckning 

Adress Fastighetens adress (om annan än sökandes) 

Postnr Postort Postnr Postort 

Personnr/Organisations nr Fastighetsägarens namn (om annan än sökande) 

Telefon Fastighetsägarens adress (om annan än sökandes) 

E-post Postnr  Postort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 
Namn Kontaktperson för fakturering 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

Aktuell djurhållning 

      Fjäderfä (inte sällskapsdjur)  Typ/ras:  Antal: 

       Innefattar eventuell ansökan om hönshållning även tupp?                 Ja     Nej 

       Nötkreatur  Typ/ras:  Antal: 

       Häst  Typ/ras:  Antal: 

       Get  Typ/ras:  Antal: 

       Får  Typ/ras:  Antal: 

       Svin  Typ/ras:  Antal: 

       Pälsdjur (inte sällskapsdjur)  Typ/ras:  Antal: 

       Orm – inte giftig  Svensk/latinskt namn:  Antal: 

       Orm – giftig  Svensk/latinskt namn:  Antal: 

Beskrivning av gödselhantering 

Beskrivning av foderhantering 

Ansökan om djurhållning 
inom område med detaljplan 
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Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 

642 81 Flen Sveavägen 1 
Flen 

0157-430000 5854-6045 flenskommun@flen.se

Åtgärder för att förhindra att andra människor utsätts för olägenheter av djurhållningen 

Övriga upplysningar 

Information 
Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för omkringboende. För att få ha vissa 
djurslag inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller för hållande 
av nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm. Det viktigaste vid 
tillståndsprövningen är att djurhållningen inte ska orsaka störningar och besvär för grannar. Innan tillstånd ges 
behöver grannarna höras. Det finns djurskyddsföreskrifter om hur djuren ska skötas och förvaras, dessa hittar 
du hos Jordbruksverket. 

Avgift 
För handläggning utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns ”Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde”. Faktura skickas separat. Om man av någon anledning 
vill dra tillbaka sin anmälan måste man meddela detta till samhällsbyggnadsförvaltningen, annars kommer vi ta 
ut en avgift för nedlagd tid i ärendet. 

Blanketten skickas till: samhallsbyggnad@flen.se alternativt till 
Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN 

Bilagor som ska bifogas 
 Situationsplan/karta över tänkt lokalisering av, och utrymmen för, planerad djurhållning med markerade

fastighetsgränser. Situationsplanen ska vara skalenlig. Skala 1:300 – 1:500 är att föredra.

Underskrift sökande 
Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Behandling av personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, 
telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende enligt miljöbalken. 
Vi får dina uppgifter från denna blankett. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter 
kommer att sparas. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna 
utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi  kan  även  komma  att  dela  dina  personuppgifter med 
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett 
land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information   om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på via e-post på samhallsbyggnad@flen.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på svitlana.jelisic@flen.se. Om du 
har klagomål på vår  behandling  av dina  personuppgifter  har  du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
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Granneyttrande 
Härmed intygar jag att jag har tagit del av denna ansökan om djurhållning inom område med detaljplan 

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Namnteckning Namnteckning 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

Fastighetsbeteckning Telefon Fastighetsbeteckning Telefon 

       Jag har inget att erinra      Jag har inget att erinra 

       Jag har följande att erinra: 
Vid längre yttrande bifoga bilaga

     Jag har följande att erinra: 
Vid längre yttrande bifoga bilaga

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Namnteckning Namnteckning 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

Fastighetsbeteckning Telefon Fastighetsbeteckning Telefon 

       Jag har inget att erinra      Jag har inget att erinra 

       Jag har följande att erinra: 
Vid längre yttrande bifoga bilaga

     Jag har följande att erinra: 
Vid längre yttrande bifoga bilaga

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Namnteckning Namnteckning 

Adress (utdelningsadress, postnr och postort) Adress (utdelningsadress, postnr och postort) 

Fastighetsbeteckning Telefon Fastighetsbeteckning Telefon 

       Jag har inget att erinra      Jag har inget att erinra 

       Jag har följande att erinra: 
Vid längre yttrande bifoga bilaga

     Jag har följande att erinra: 
Vid längre yttrande bifoga bilaga
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