
* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva 
tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter 
skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen,195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller 
missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.

Postadress Besöksadress Telefon Telefon (MHK) Org.nr 
195 85 Märsta Södergatan 20, Märsta 08-591 260 00 vx 08-591 266 60

E-post
byggochmiljonamnden@sigtuna.se 212000-0225 
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Blanketter 
Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område 

Skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

195 85 Märsta 

Sökande 
Namn Telefon 

Personnummer E-postadress

Adress 

Postnummer Postort 

Boendeform 
 Hyresrätt/bostadsrät 
 En- eller tvåbostadshus, fastighetsbeteckning:  
 Grupp-/rad- eller kedjehus, fastighetsbeteckning: 

Djur 
Artbeteckning Antal 

Orm 
Antal höns       Antal tuppar 

Höns 
Antal 

Häst 
Antal 

Pälsdjur 
Antal 

Annat djur: 
Antal 

Annat djur: 

Bilagor 
 Skötselrutiner- rengöring, utfodringsintervall mm 
 Gödselhantering- hur lagras ev. gödsel, hur länge lagras gödseln, var sprids den mm 
 Skiss över utrymmen där djur ska hållas (ange mått) 
 Namn och adress på närboende som berörs 
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Avgift 
Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som 
kommunfullmäktige har fastställt.  

Underskrift 
Sökandens underskrift Namnförtydligande Datum 
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