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BLANKETT

Ansökan
Hålla orm inom detaljplanelagt
område
Enligt lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön

Administrativa uppgifter
Kontaktperson

Organisations- eller personnummer

Har du skyddad identitet?
Ja

Adress (där djurhållningen kommer ske)

Fastighetsbeteckning (där djurhållningen kommer ske)

Postnummer (där djurhållningen kommer ske)

Telefon

Fakturaadress (om annan än ovan)

E-post

Ansökan avser följande ormar:
Artnamn:

Antal:

Artnamn:

Antal:

Artnamn:

Antal:

Artnamn:

Antal:

Artnamn:

Antal:

Ormhållningen kommer att ske i:
Lägenhet
Radhus

Friliggande villa

Giftig

Ej giftig

Giftig

Ej giftig

Giftig

Ej giftig

Giftig

Ej giftig

Giftig

Ej giftig

Annan lokal

Beskrivning av (ex. skötsel och säkerhet) och syfte med djurhållningen (ex. sällskap eller avel):

•

Med ansökan ska följande bifogas: Modell, produktblad eller annan beskrivning av terrariet.
Miljöenheten ska utifrån beskrivningen kunna läsa ut terrariets storlek, utformning och vilka/vilken art
terrariet lämpar sig för.

Medgivande
Om fastighetsägare är annan än sökande ska denna informeras om djurhållningen och skriva under nedan.
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Fastighetsägare (om annan än sökande):_________________________________

□
□

Fastighetsägaren har blivit informerad och godtar hållandet av orm.
Fastighetsägaren har följande synpunkter:

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Ort och datum: ___________________________________________________
Fastighetsägarens underskrift: _________________________________________

Lagstöd
I enlighet med 39 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får kommunen föreskriva, om
det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, att
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm
inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala
nämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.
2§ i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna meddelas att det krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin
och orm. Tillstånd krävs även för att hålla pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillståndsplikten gäller
inom område med detaljplan.
Förvaring av ormarna
Undertecknad intygar att dörrar, lock, skjutglas eller liknande på terrariet är väl inpassade och säkrade med regler,
haspar eller motsvarande.
Innehåller terrariet giftormar hålls det låst när inte utfodring, rengöring eller annan skötsel och hantering av ormarna
utförs. Terrariet är försett med en skylt som upplyser om att terrariet innehåller giftormar samt anger korrekt
artnamn. Lokalen där giftormarna hålls är rymningssäker och ventiler och liknande öppningar är försedda med nät
eller andra anordningar så att djuren inte kan ta sig ut.
Avgift
För att minimera bygg- och miljönämndens åtgång av skattemedel så är handläggningen belagd med en avgift
enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för 2022 är 1 050 kr per timma.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
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Upplysningar
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). På
www.herrljunga.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter. Du
kan även kontakta Bygg- och miljönämnden som är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.

