MILJÖKONTORET

Ansökan om att hålla orm inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
Enligt 4 § Upplands Väsby kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
* 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

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Giftig

3.Art och antal

Giftig

4. Art och antal

Giftig

5. Art och antal

Giftig

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) *
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MILJÖKONTORET
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

Viktig information
Om ansökan godkänns kommer en kopia av beslutet att skickas till fastighetsägaren.
Uppgifter att bifoga till din ansökan
1. Åtgärder som ska vidtas för att förebygga rymning.
2. Detaljerad beskrivning av terrariets/terrariernas inredning, temperatur, luftfuktighet, med mera.
3. Övriga upplysningar, information om säkerhetsanordningar, eventuellt medlemskap i herpetologisk förening mm.
Information om debitering
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga ansökan enligt gällande miljötaxa som finns tillgänglig på Upplands Väsby
kommuns webbsida: www.upplandsvasby.se.
Det går även bra att ringa VäsbyDirekt för information om kostnaden för anmälan: 08-590 970 00.
Utdrag ur Uplands Väsby kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Djurhållning
4§
Det krävs tillstånd av miljönämnden inom område med detaljplan för att hålla
1.nötkreatur, häst, get, får eller svin
2.pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3.orm
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
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