
ANSÖKAN 1(2) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST
kommun@habo.se

Blanketten skapad 2021-12-06/ 
miljöavdelningen 

Ansökan om tillstånd att hålla pälsdjur eller fjäderfä som inte är 
sällskapsdjur inom tätbebyggt område 
enligt Håbo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Sökande      VAR GOD TEXTA 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postadress Telefon hem 

E-postadress Mobil 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Fastighetsadress Telefon till fastighetsägare 

Djurslag 

 Hönor, antal:  Tupp*, antal: 

 Djurslag: Antal: 
 Djurslag: Antal: 
 Djurslag: Antal: 

Inhysning 
 Burar inomhus Antal burar: Yta per djur:  m2 

 Burar utomhus Antal burar: Yta per djur: m2 

 Frigående inomhus Antal utrymmen: Yta per djur:  m2 

 Frigående utomhus Antal utrymmen: Yta per djur: m2 

 Annat:    Antal utrymmen: Yta per djur: m2 
Utevistelse 

 Daglig, kl -  Endast sommartid kl  - 
 Annat: kl  - 

*) Om tillstånd för tupp ges brukar tillståndet vara förenat med villkor, t.ex. mellan vilka tider tuppen får vistas utomhus. 
Detta för att undvika att grannar blir störda.  

Inredning (fjäderfä) 

 Reden  Sittpinnar  Ströbad 
Inredning (pälsdjur) 

Strömedel 

 Halm  Spån  Annat: 
Ventilation 

 Självdrag  Mekanisk ventilation  Annat: 
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Rutiner för rengöring och gödselhantering 
Kortfattad beskrivning av rengöringsrutiner och gödselhantering 

Till ansökan ska bifogas 
Planritning som visar djurlokalens utformning och inredning. Ritningen bör göras i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:10. 

Underskrift 
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Underskriven blankett sänds till 
Håbo kommun 
Miljöenheten
Centrumleden 1
746 80 Bålsta 

eller till e-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgift 
Avgift för handläggningen av ansökan tas ut enligt av 
Kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften motsvarar 3 
timmars handläggningstid. Avgift för handläggning kan tas ut 
även om ansökan återtas.  
Mer information finns på www.habo.se 
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maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan om tillstånd att hålla pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom tätbe-byggt område. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun.Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.
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Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen)
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