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Blanketten sänds till
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden

Ansökan om tillstånd för hållande av
orm inom område med detaljplan

831 82 Östersund

Sökanden
Namn

Personnummer/org.nr

Adress

Postadress

Tel bostad

Tel arbete

Mobiltel

E-post

Fastigheten
Adress

Postadress

Fastighetsbeteckning

Djur och lokaler
Jag ska ha djuret i:

□ Lägenhet
□ Art:
□ Art:
□ Art:
□ Art:
□ Art:
□ Art:

□ Friliggande villa □ Radhus

Arter

Ar grannarna tillfrågade?

□ Ja

□ Annan fastighet:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:

□ Nej

Ar grannarna positiva?

□ Ja

□ Nej

Har du informerat fastighetsägaren?

□ Ja

□ Nej

Övrigt
Jag ska förvara ormarna eller kräldjuren i för ändamålet avsedda och rymningssäkra terrarier med lås

□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ Nej
□ Nej
□ Nej

Jag har försett de lokaler som jag förvarar terrarierna i med säkerhetsanordningar som till exempel nät för ventiler och ventilationsfönster.

Jag kommer att märka upp terrarierna med djurets artnamn samt farlighetsgrad

Ort och datum

Sökandes underskrift

Med min underskrift samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Vi tar ut en avgift enligt gällande taxa för att behandla din ansökan.
På nästa sida finns uppgifter om handlingar du ska bifoga i din ansökan. Om du behöver hjälp att
fylla i blanketten eller med vilka handlingar du ska bifoga är du välkommen att ringa eller e-posta
oss.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Östersunds kommun
Rådhuset
063-14 30 00 (vx)
063-14 33 00
Miljö- och samhällsnämnden				
831 82 ÖSTERSUND				

E-post			
samhallsbyggnad@ostersund.se
Hemsida			
www.ostersund.se
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Ansökan om tillstånd för hållande av
orm inom område med detaljplan

Blanketten sänds till
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Bifoga följande handlingar:
• Situationsplan över fastigheten. Av planen ska avståndet till närmaste granne framgå.
• Ritning över de rum där djuren hålls, där du ritat in terrarium och övriga utrymmen där djuren ska vistas.
• Schema som beskriver de dagliga rutinerna i t ex utfodring och övrig skötsel.
• Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid prövning av ansökan.

Observera att vår bedömning endast handlar om ifall djuren kan tänkas utgöra en olägenhet ur hälsoskyddssynpunkt. Vi hänvisar till Länsstyrelsen för alla frågor som rör djurskydd
och djurens välmående.

Östersunds kommun 100128

Bestämmelser om djurskydd kan du beställa hos Jordbruksverket, tel 0771-223 223, eller på www.jordbruksverket.se
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