
 

 

 

Ludvika kommun 
Hemsida 

www.ludvika.se 
E-post 

samhallsbyggnad@ludvika.se 
Organisationsnr 

212000-2270 

Postadress 

771 82 Ludvika 
Besöksadress 

Carlavägen 24 

771 30 Ludvika 

Telefon 

0240-860 00 
Fax 

0240-810 26 
Bankgiro 

467-5088 

 

 

Verksamhetsområde miljö och bygg 

ANSÖKAN  

om tillstånd att hålla djur inom område 

med detaljplan 

Sida 
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Blankettanvisning 

Enligt 3 § i lokala hälsoskydddsföreskrifter för Ludvika 

kommun (20 FS 1990:3) 

Skickas till: 

Ludvika kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsområde miljö och bygg 

771 82 Ludvika 
 

Sökande 
Namn 

 

Person- eller organisationsnummer 

 
Gatuadress 

 

E-postadress 

 
Postnummer och -ort 

 

Telefonnummer dagtid 

 

Mobilnummer 

 
Kontaktperson 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

 

Postnummer och ort för faktureringsadress 

 
Fakturareferens (t.ex. XX-nummer, ID-nummer) 

 

Kontaktperson för faktura 

 
Behörighet/tillstånd dnr Giltighetsdatum, t.o.m. 

Fastighetsägare ( om annan än sökanden) 
Namn Person- eller organisationsnummer 

 

Kontaktperson 

Gatuadress Postnummer och -ort 

Telefonnummer 

 

E-postadress 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

 lägenhet  radhus   friliggande hus   annat:___________________________ 

 

 

 
 

Djurhållning 

Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
Djurslag 

 

Antal Djurslag 

 

Antal 

Djurslag 

 

Antal Djurslag 

 

Antal 

Djurslag 

 

Antal Djurslag Antal 

Gödselhantering 

 gödselplatta _________m2  container    Annat: ___________________  

 
Gödsel sprids på 

 egen mark   kontrakterad mark eller mottagare  

  Namn på fastighet:_______________________ 
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Beskiv hur foder förvaras 

 

 

 

 
Beskriv stall och stängsel som kommer att användas och rutiner för hur utevistelse ordnas 

 

 

 

 

 

Pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
Djurslag 

 

Antal Djurslag 

 

Antal 

Djurslag 

 

Antal Djurslag 

 

Antal 

Beskriv gödselhanteringen (förvaring, omhändertagande/spridning) 

 

 
 
Beskriv hur foder förvaras 

 

 

 

 
Beskriv inhysningsutrymme och rasthagar som kommer att användas 

 

 

 

 
Om ni har tuppar, ange antal 

 

Orm 
Svenskt populärnamn 

 

Latinskt namn Antal 

 

Längd som fullvuxen 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Beskriv foderhantering och utfodringsrutiner (typ och förvaring, eventuell egen uppfödning av foderdjur, hantering vid utfodringstillfället) 

 

 
 
Finns låsarnordning på terrarierna? 

 
 Ja  Nej   Om ja, vilken typ av låsanordning: ______________________ 

 

Dörren till rummet/lokalen kan låsas så att obehöriga ej har tillträde?           ja    nej          

Dörren till rummet/lokalen är försedd med utvändig varningsskylt för giftorm?     ja    nej   

Fönster, ventiler och motsvarande öppningar är stängda eller försedda med nät?       ja    nej   

Ventilationsöppningar i terrariet är täckta med rymningssäkert nät eller liknande?    ja    nej   

Terrarium är märkt med antal ormar, samt vetenskapligt och svenskt namn?             ja    nej   

Terrarium är märkt med varningsskylt för giftig orm?                                                ja    nej   
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Beskriv övriga skyddsåtgärder för att förhindra att ormarna rymmer: 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 
Vilka olägenheter eller störningar skulle kunna uppkomma för närboende? (Ex. buller, lukt, flugor, allergi):  

 

 

 

 

 

 

 
Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska störningar enligt ovan:  

Beskriv sökandes grundkunskaper och erfarenheter av aktuell djurhållning:  

 

 

 

 

 

Underskrift 
Ort och datum 

 

Namnteckning 

 Namnförtydligande 

 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 

2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök 

www.ludvika.se/gdpr 
.  

En miljö- och hölsoskyddsinspektör kommer eventuellt att boka in ett platsbesök innan tillstånd medges.  

 

Bifogade handlingar 

- Situationsplan eller ritning över fastigheten, byggnaden eller rummet där djurhållningen kommer att 

ske. Ritningen ska visa var djuren kommer att hållas, utrymmen för vistelse och skötsel, lagring av foder 

och gödsel samt andra uppgifter som är relevanta för prövningen av ansökan, ex. närhet till andra 

bostäder, vattentäkter m.m. Ritningen ska vara skalenlig eller ha angivna avstånd. 

 

Avgift Avgift för prövning av ansökan tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

 

 

 

http://www.ludvika.se/gdpr
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