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ANSÖKAN 
APPLICATION 
Datum Date 

Tjänstedirektivet 
933 81 ARVIDSJAUR 
0960-155 00, kommun@arvidsjaur.se 

Ansökan om djurhållning av 
sällskapsdjur inom detaljplanelagt område 
Application for keeping animals within an 
area covered by detailed planning 

= Obligatoriskt fält 
Obligatory field 

Sänds till (kommunen) To be sent to (municipality) 

Fastighetsuppgifter Information about the property/premises 
Förnamn Property owner: Given name Efternamn Last name 

Organisations-/Personnummer Reg. Corporate No. /National Identity No. 

Fastighetsbeteckning Designation of property 

Fastighetsadress Address of property 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postal address (street, box, etc.) 

Postnummer Post code Postort Town or city 

Telefon dagtid (även lands- och   Phone daytime (incl. national + area code) Telefon kvällstid (även lands- och riktnr) Phone evening (incl. national + area code) 

Land Country E-postadress E-mail

Boendeform 
Hyreshus 

Type of housing 
En- eller tvåbostadshus 

Rental property Apartment building single or double unit dwelling 
Grupphus/Rad- och kedjehus 
Group housing complex/ Row house and Linked house 

Djur Animals 

Orm 
Snakes 

Höns 
Domestic fowl 

Häst 
Horses 

Pälsdjur 
Furred animals 
Annat djur 
Other animals 

Artbeteckning Species designation Antal 
Number 

Antal höns 
No. of hens 

Antal tuppar 
No. of cocks 

Antal 
Number 

Antal 
Number 
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Ägare: Förnamn Owner: Given name Efternamn Last name 

Organisations-/Personnummer Reg. Corporate No. /National Identity No. 

Bilagor 

Underskrift 

Appendices 
 
 
 
 
 

 
Signature 

Skötselrutiner - rengöring, utfodringsintervall m m 
Care routines - cleaning, feeding intervals etc 
Gödselhantering - hur lagras ev gödsel, hur länge lagras gödseln, vart sprids den m m 
Dung management - how is dung stored, for how long, where is it spread etc 
Skiss över utrymmen där djur skall hållas där mått anges 
Simple drawing of the accommodation in which animals are to be kept, with measurements 
Namn och adress på närboende som berörs 
Name and address of neighbours who are affected 

Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt 
ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd av 
myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna 
regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska 
dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen 
(ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av datasystem (så 
kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om 
personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU 
så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som 
kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  
Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, 
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta 
eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill 
invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. 
Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. 
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller 
Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens 
behandling av personuppgifter.

How we use your personal data

In order to handle your request we collect and process 
personal data. The processing is governed by the General 
Data Protection Regulation (GDPR). Processing occurs on 
legal bases: to exercise public authority and to comply with 
Swedish law.

Personal data is disclosed to the Municipal Executive 
Committee (ICT Unit and Unit for Finances). Personal data is 
also disclosed to providers of ICT systems (Personal Data 
Assistants or PDA’s). The processing of data by PDA’s is 
regulated in PDA-agreements. Should personal data be 
transferred to a country outside the EU, the PDA guarantees 
a security level compliant with the GDPR.

Personal data is stored for as long as is necessary for the 
purpose of the processing. Data Controller is the 
Environment, Building and Public Health Committee. Contact 
the Director of Urban Planning and Infrastructure, Åsa 
Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 if 
you have any questions or wish to exercise your rights under 
the GDPR. You can also contact our Data Protection Officer 
at dataskyddsombud@arvidsjaur.se, or by mail to 
Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Contact the Swedish Data Protection Authority should you 
wish to make a complaint about how the Municipality of 
Arvidsjaur processes your personal data.
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