ANSÖKAN om tillstånd för att hålla orm inom detaljplan
För att inom detaljplanelagda områden få hålla orm krävs tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna

1 SÖKANDE
Fastighetsbeteckning (där djurhållningen bedrivs)

Namn

Personnr/organisationsnummer

Adress

Postnr och ort

Telefonnummer

E-post

Flerbostadshus

Radhus

Mobilnummer

Annat:…………………..

Fristående villa

Fastighetsägare om annan än sökande
Namn och tel.……

.

2 ARTER OCH ANTAL
Svenskt populärnamn

Latinskt namn

Antal

Giftig
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Räcker utrymmet ej till, bifoga lösblad.

3 VID HÅLLANDE AV OGIFTIG ORM
Antal terrarier för ogiftig orm

Totalt antal rum som nyttjas för hållande av orm

Finns låsanordning på samtliga terrarier?

Typ av låsanordning

Ja

Nej
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Beskrivning av skydd mot rymning via avlopp, ventiler och dylikt

Information om behandling av personuppgifter
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala
kommun behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett
kommer att registreras i bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av
inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö
Sala-Heby

4 VID HÅLLANDE AV GIFTORM
Förvaringsplats av serum
Antal terrarier för giftorm

Storlek på rum för giftorm

Finns låsanordning på samtliga terrarier?

Ja

Typ av låsanordning

Nej

Beskrivning av skydd mot rymning via avlopp, ventiler och dylikt

Sökandes grundkunskaper och erfarenheter av ormar och ormhållning

5 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AVGIFT
Avgift för handläggning av denna ansökan kommer att tas ut i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Fastighetsägare och närboende grannar som kan beröras av djurhållning inom detaljplanelagt
område ska ges tillfälle att yttra sig.

Information om behandling av personuppgifter
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala
kommun behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett
kommer att registreras i bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av
inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö
Sala-Heby

6 UNDERSKRIFT
Sökandes underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Ansvarig ställföreträdare

Ort och datum

Målsmans underskrift om sökande är omyndig

Ort och datum

Bygg och miljö Sala-Heby
Box 304,
733 25 SALA
Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Tfn: 0224-74 70 00
E-post: byggmiljo@sala.se

Information om ormhållning
För att hålla orm inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd i Sala och Heby kommuner.
Tillståndskravet baserar sig på kommunernas lokala hälsoskyddsföreskrifter och finns för att
förebygga olycksfall och även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.
I tillståndsprövningen tas det i beaktande om utformningen av terrarium och omgivande
utrymmen där orm hålls kan anses vara lämpligt för att förhindra att ormen lämnar sin
tilldelade boplats. Kraven i tillstånden är även till för att skydda personal såsom polis eller
räddningstjänst om dessa måste gå in i lokalerna vid en eventuell akut situation och även för
personer som ska utföra fastighetsservice.
Alla medborgare som äger, föder upp och handlar med djur (även på hobbybasis) är
skyldiga att vara medvetna om huruvida de arter man hanterar är hotade av internationell
handel. Om arten du ägnar dig åt finns med på någon av listorna så måste du garantera dig
själv om att vara uppdaterad om gällande regler. Jordbruksverket kan ge dig mer
information (www.jordbruksverket.se).
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För hållande av orm finns lagkrav i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och
hobby (DFS 2005:8). Bland annat ställs det krav på terrariets konstruktion och för giftormar
finns krav på att terrariet ska vara låst under vissa perioder, skyltningskrav och att terrariet
förvaras i en rymningssäker lokal med bland annat skyddande material för öppningar

Information om behandling av personuppgifter
Sala kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om hur Sala
kommun behandlar personuppgifter hittas på www.sala.se/integritetspolicy. Uppgifterna som lämna på denna blankett
kommer att registreras i bygg och miljö Sala-Heby:s dataregister. Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av
inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras, lämnas efter skriftlig begäran till bygg och miljö
Sala-Heby

