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Djurhållning inom detaljplanelagt område 
 
 
 
Djurhållning inom detaljplan 
För att få hålla vissa djur inom detaljplanelagt område i Sävsjö kommun måste du ansöka om tillstånd 
hos myndighetsnämnden genom  myndighetsförvaltningens miljöavdelning.  
För att ta reda på om ditt område är detaljplanelagt kan du kontakta myndighetsförvaltningen.  
Blanketten du ska fylla i heter ”Ansökan djurhållning inom detaljplanelagt område” och finns att hitta på 
Sävsjö kommuns hemsida på savsjo.se under flik självservice & blanketter.  
Du kan också hämta blanketten på myndighetsförvaltningens besöksadress. 
 
Det här ska du tänka på 
Myndighetsförvaltningen har tillsyn över att djurhållningen inte kan innebära olägenhet för människors 
hälsa.  
Med olägenhet menas ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan 
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.  
Ansvaret för djurskyddet, det vill säga djurets välbefinnande, ligger hos Länsstyrelsen och det är de som 
utövar tillsyn över det. 
 
De djur du måste ansöka tillstånd för att hålla är häst, nötkreatur, får, get, svin (inkl. minigris), 
orm samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. 
Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt är det viktigt att du hör med hyresvärden/styrelsen om det 
krävs godkännande från dem för att hålla djuret. 
Även fast du inte behöver ansöka om tillstånd till alla slags djur är du som djurägare alltid ansvarig 
för att dina djur inte stör omgivande människor och kan riskera att bli en olägenhet för människors 
hälsa. 
 
Giftormar 
Ska du hålla en giftorm är det en del saker du måste tänka på.  
Dörren till rummet/lokalen där giftormen ska hållas ska gå att låsa så att obehöriga inte har tillträdde, 
samt vara försedd med en utvändig varningskylt om att giftorm finns.  
Fönster till rummet/lokalen ska vara stängda eller försedda med nät och ventiler och liknande ska också 
vara försedda med nät.  
Terrariet ska vara rymningssäkert och försett med nät för eventuella ventilationshål. 
Terrariet ska också vara märkt med antal ormar, svenskt namn och fullständigt vetenskapligt namn.  
Det ska dessutom finnas en varningsskylt om giftorm på terrariet. 
 
Minigris 
Myndighetsförvaltningen avråder från att ha minigris i en lägenhet, bl.a. eftersom minigrisar ofta blir 
väldigt stora.  
Ska du trots det ha en minigris i en lägenhet krävs det vissa rutiner för att det inte ska riskera att bli en 
olägenhet för grannarnas hälsa. Du behöver till exempel ha rutiner för hur du ska hantera gödslet.  
När grisen blir större kommer en kattlåda inte att vara tillräcklig.  
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Ur djurskyddssynpunkt måste du också ta hänsyn till att grisens klövar inte är anpassade för hårda golv. 
Du bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen i god tid innan du planerar att skaffa minigris. 
 
Får, getter, hästar, nötkreatur och svin 
Djuren ska hållas utan att det riskerar att bli en olägenhet för närboende.  
Det är viktigt att ta hänsyn till spridning av allergener (allergiframkallade ämnen) så därför bör avstån-
det till grannarna vara minst 200 meter.  
Allergener från häst är extra starka så ska du hålla häst kan ett ännu större avstånd ibland vara nödvän-
digt.  
Om djuren ska hållas i närheten av en förskola, skola eller liknande måste du ta särskild hänsyn till 
detta.  
Du måste också ha goda rutiner för hanteringen av gödslet. 
 
Höns och övriga fjäderfä 
Inom detaljplanelagt område brukar myndighetsnämnden vanligtvis inte ge tillstånd till tupp på grund 
av risken för störningar för dina grannar.  
Ska du hålla höns och fjäderfä måste du ha goda rutiner för mathanteringen så att mat inte sprids ut och 
riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur. 
Det beror på fastighetens storlek och läge hur många höns och övriga fjäderfä du kan få tillstånd att 
hålla. 


