
Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Boendeform 

 Friliggande villa  Rad-/parhus  Lägenhet  Annat:…………………………………...

Sökanden 
Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postnummer och ort E-post

Ansökan gäller 

 nöt  häst  får  get  svin som inte är sällskapsdjur 

 pälsdjur som inte är sällskapsdjur  fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Djur och lokaler 
Antal djur 

Djurens huvudsakliga vistelse 

 I stall  I vindskydd  Utomhus  Annat: ………………………………………………………………………… 

Beskrivning av djurens utrymme: 

Storlek (m
2
)

VAR GOD VÄND 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST 

miljo.byggnamnden@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 91 42 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

ANSÖKAN och ANMÄLAN 

Ansökan om tillstånd för hållande av djur som inte är 
sällskapsdjur inom område för detaljplan 

Anmälan om gödselstad inom område för detaljplan 



Gödselhantering 
Hur kommer gödseln att lagras? Beräknad lagringsvolym (anges i m

3
)

Avstånd från lagringsplats till närmsta granne (anges i m) 

Hur kommer gödseln att användas? 

Övrigt: 

Kom ihåg att bifoga: 

 Skalenlig ritning över utrymme där djur vistas.

Information 
För att kunna ta beslut i ärendet behöver du skicka in skalenliga ritningar över de utrymmen som djuren kommer att vistas i. 

Du behöver även skicka in en situationsplan där aktuell byggnad är måttsatt till tomtgräns i minst två riktningar. 

Se exempel nedan 

Avgift 
För handläggning debiteras en avgift enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

……………………………………………………………. 
Ort och datum 

…………………………………………………………………………………………. 
Underskrift 

Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem eller register. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/ Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden. 

Exempel på situationsplan 

SKICKAS TILL: 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 LJUNGBY 

http://www.ljungby.se/

	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsägare om annan än sökanden: 
	Friliggande villa: Off
	Radparhus: Off
	Lägenhet: Off
	undefined: 
	Namn: 
	Personorganisationsnummer: 
	Adress: 
	Telefon dagtid: 
	Postnummer och ort: 
	Epost: 
	nöt: Off
	häst: Off
	får: Off
	get: Off
	svin som inte är sällskapsdjur: Off
	pälsdjur som inte är sällskapsdjur: Off
	fjäderfä som inte är sällskapsdjur: Off
	Antal djur: 
	Annat_2: 
	Beskrivning av djurens utrymme: 
	Storlek m 2: 
	Hur kommer gödseln att lagras: 
	Beräknad lagringsvolym anges i m 3: 
	Avstånd från lagringsplats till närmsta granne anges i m: 
	Hur kommer gödseln att användas: 
	Övrigt: 
	Ort och datum: 
	Stall: Off
	Vind: Off
	Utomhus: Off
	Annat: Off


