Ansökan om tillstånd att hålla orm
inom område med detaljplan
Enligt 8 § Hässleholms kommuns lokala
hälsoskyddsföreskrifter
Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Sökande

Namn

Adress
Postnr

Ort

Person-/Organisationsnummer

E-post

Telefon/mobil

2. Fastighet där ormhållning ska bedrivas

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetsägares adress (om annan än sökande)

Fastighetsägarens telefonnr (om annan än sökande)

Lägenhet

Radhus

Fristående villa

Bostadens storlek (m2)

Annat: ________________________________

Antal rum

Ange vilket eller vilka rum som nyttjas för ormhållning

Fastighetsägaren (om annan än sökande) är informerad

Ja

Nej

Eventuella synpunkter från fastighetsägare:

3. Ansökan avser ormarter och antal

Svenskt populärnamn

Latinskt namn

Antal

4. Vid hållande av ogiftig orm

Antal terrarier för ogiftig orm

Finns låsanordning på samtliga terrarier?

Längd som fullvuxen

Storlek på rum för ogiftig orm
Ja

Nej

Är terrariet rymningssäkert för aktuell ormart?
Beskriv skydd mot rymning via avlopp, ventiler och dylikt

Vilken typ av låsanordning?
Ja

Nej

Giftig
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

5. Vid hållande av giftorm

Antal terrarier för giftorm

Storlek på rum för giftorm

Finns låsanordning på samtliga terrarier?

Ja

Nej

Är terrariet rymningssäkert för aktuell ormart?

Vilken typ av låsanordning?
Ja

Nej

Beskriv skydd mot rymning via avlopp, ventiler och dylikt

Beskriv varningsskyltar, märkning av terrarier m.m.

6. Sökandes kunskap och erfarenhet

Beskriv sökandes grundkunskaper och erfarenheter av ormar och ormhållning

7. Övriga upplysningar

Upplysningar

Enligt 8 § Hässleholms kommuns Kommunala hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd av miljö- och
stadsbyggnadsnämnden för att inom området med detaljplan hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm
Avgift

Avgift för handläggning av ansökan 2021 är 3 141 kr för ogiftig orm och 4 188 kr för giftorm. Avgiften tas ut
även om ansökan avslås. Avgiften ändras årligen utifrån prisbasbeloppet.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa
mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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