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Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område 

Anmälningsdatum:       

Sökande 
För- och efternamn Personnummer 
            
Utdelningsadress Telefon dagtid 
            
Postadress Telefon kvällstid 
            
E-postadress Mobiltelefon 
            
Faktureringsmottagare och adress (om annan än ovan) 
      
Adress om djuren ska hållas på annan plats än ovanstående 
      
Boendeform 

 Hyreslägenhet/bostadsrätt  En- eller tvåbostadshus  Grupp-/rad eller kedjehus 

Orm 
Artbeteckning 
      
Antal 
      

Höns 
Rasbeteckning 
      
Antal 
Höns:        Tuppar:       

Häst 
Rasbeteckning 
      
Antal 
      

Övriga pälsdjur 
Artbeteckning och eventuell ras 
      
Antal 
      

Annat djur 
Artbeteckning 
      
Antal 
      
 
  

Personuppgifterna registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information om hur 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar dina personuppgifter, se Arboga kommuns eller Kungsörs kommuns webbplats. 
 
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 
Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 www.arboga.se 
www.kungsor.se 

703-3707 222000-2881 

miljo.bygg@vmmf.se 
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Bilagor som ska ingå i anmälan  
För samtliga: 

 Skiss över utrymmen där djur ska hållas, ange mått 

 Skötselrutomer – rengöring, utfodringsintervall m.m. 

 Namn och adress på närboende som berörs 

För häst och höns ska det även bifogas: 

 Gödselhantering – hur lagras ev. gödsel, hur länge lagras gödseln, var sprids den m.m. 

 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 
            
Underskrift 
 

Blanketten skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga  

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

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. 
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