Miljökontoret

Ansökan om att hålla orm inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska
kunna utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till
kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen. För kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi
hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält

Dina uppgifter
Förnamn *

Efternamn *

Personnummer/organisationsnummer *

Adress *

Postnummer *

Ort *

Telefon *

E-postadres *

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Förnamn *

Efternamn *

Telefon *

E-postadress *

Sökande avser att hålla följande ormar
1. Art och antal *

Giftig *

2. Art och antal

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Giftig

3.Art och antal

Giftig

4. Art och antal

Giftig

5. Art och antal

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Ja

Giftig

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Övriga uppgifter
Ormen kommer att hållas i *
Lägenhet
Villa

Radhus
Annat, ange vad:

Uppgifter om antal terrarier, terrariernas storlekar och placering
av dessa *

Avel, försäljning och/eller förmedling kommer att bedrivas *
Ja
Nej
Beskrivning av skötsel, utfodring samt tillsyn *

Förvaringsplats av serum (skall vara tillgängligt dygnet runt) *

Bilagor
Åtgärder som ska vidtas för att förebygga rymning *
Bifogas

Detaljerad beskrivning av terrariets/terrariernas inredning,
temperatur, luftfuktighet, med mera *
Bifogas

Övriga upplysningar, information om säkerhetsanordningar,
eventuellt medlemskap i herpetologisk förening mm. *
Bifogas

Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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