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Sökande 

Fastighetsbeteckning 

Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postadress och ort E-post 

Svar önskas i första hand till: 

 E-post  Postadress  Annan adress: 

Djurhållning 

Fastighetsbeteckning där djurhållningen ska ske Adress 

Fastighetsägare Postadress och ort 

 Enbostadshus  Flerbostadshus  Annat: 

Ansökan avser hållande av följande

Djurslag: Antal: 

Djurslag: Antal: 

Djurslag: Antal: 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan. 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 
adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och 
tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se

Beskrivning av stallar/utrymmen 

Beskrivning av stall, inhägnad, hage, ska djuren gå ute dygnet runt osv. Ritning eller skiss ska bifogas 

Gödsel, foder och strö 

Beskrivning av hantering, lagring, användning och eventuell mottagare av gödsel. Beskrivning av lagring, hantering av foder inkl 
foderplats. Beskrivning av lagring och hantering av strö. 
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Beskrivning av rengöring/ skötsel 

Beskrivning av den planerade rutinen för rengöring av stallar och utrymmen. 

Övrigt 

Grannyttrande 

Har ni gett grannar (inom 50m) möjlighet att lämna synpunkter?  Ja , blankett-/er bifogas  Nej 

Handlingar att bifoga 

 Situationsplan (obligatorisk) som visar: 

 Fastighetsgränser och fastighetens byggnader

 Planerad placering av stall, inhägnad, hage

 Planerad förvaring av foder, gödsel, strö

 Yttrande från granne/ grannar 

 Annat, ange vad:   

Avgift  
För ansökan om djurhållning inom planlagt område utgår en avgift i enlighet med den av kommunfullmäktige 
fastställda taxan. Avgiften faktureras i efterhand.

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Skicka ifylld blankett tillsammans med bilagor till: 

Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga 
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