
 
Årjängs kommun 

Postadress 
Bygg och Miljö 
Box 906 
672 29 Årjäng 

Besöksadress 
Storgatan 66 
 
 

Telefon 
0573-141 00 vx 

E-post 
miljo@arjang.se 

Organisationsnr 
212000-1835 

Fax 
0573-127 40 

Webbplats 
www.arjang.se 

Bankgiro 
117-3244 

 

 
 
Bygg- och miljönämnden 

 YTTRANDE  

Djurhållning inom 

område med 

detaljplan 

 

Grannyttrande vid djurhållning inom område med detaljplan 

Inom område med detaljplan får inte nötkreatur, häst, get, får eller svin hållas utan 

tillstånd. Detsamma gäller för pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm.  

Bygg- och miljönämnden har nu fått in en ansökan om tillstånd och vill ge dig tillfälle att 

lämna yttrande. Du ges möjlighet att yttra dig eftersom att du är granne eller du bedöms 

kunna bli berörd på annat sätt. När du yttrar dig ska du ha fått tillgång till ritningar där 

inhägnaden/byggnaden till djuren är inritad. Observera att du endast har yttranderätt och 

ingen vetorätt. Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet.  
 

Yttrandet gäller 
 

Fastighet där djuren kommer att hållas: 
 

Beskrivning av inkommen ansökan 

 

 

 

 
 

Uppgifter från granne/berörd 
 

Egen fastighetsbeteckning: 

 
 

 Jag har tagit del av handlingarna men har inget att yttra 
 

 

Jag har följande synpunkter: 

 

Underskrift av samtliga ägare till fastigheten 
Ort och datum 
 
 

Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 

Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
 
 

Yttrandet lämnas till sökanden eller skickas till bygg- och miljökontoret. 

 

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. 

Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot yttrande om tillstånd till 

djurhållning inom område med detaljplan. 
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Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även 

fastighetsregistret). Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 

behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är Årjängs kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de 

dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets 

personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje 

part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 

överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du 

enklast genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt 

dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen.  

  


