Ansökan om att hålla orm inom
område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
enligt 39 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress

Ev. referenskod

Postnummer

Ort

Kontaktperson (namn)
Telefonnummer

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning för platsen för djurhållningen
Fastighetsägarens namn

Ska ormen hållas på sökandes adress

Ja

Nej

Fristående villa

Annat……………………

Om nej, fyll i adressuppgifter där ormen ska hållas

Ska ormen hållas i
Lägenhet

Radhus

Information om ormen
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Längd i vuxen ålder (cm)

Diameter i vuxen ålder (cm)

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Levnadssätt i fritt tillstånd
Marklevande

Trädlevande

Vattenlevande

Lever ormen i fritt tillstånd i
Tempererade områden

Annat……………………………………………………………….

Är ormen giftig?

Ja

Nej

Kommer det förekomma avel, försäljning eller förmedling?

Ja

Nej

Till ansökan ska bifogas
▪

Bilaga 1: Medgivande av hyresvärd att hålla orm

▪

Bilaga 2: Åtgärder som ska vidtas för att förhindra rymning

▪

Bilaga 3: Utförlig ritning av terrarium eller annan förvaringsbehållare samt en beskrivning av
omgivningstemperatur, luftfuktighet och bottenmaterial

Avgift
Avgift för handläggning av ansökan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och
tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller
med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar ha
rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller invända
mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig grund.
Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

