
 
ANSÖKAN om tillstånd att hålla orm inom 
område med detaljplan 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se

Sökande 
Sökandens namn Org. Nummer /Personnr 

  
Adress Postadress 

  
Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   
E-post 

 

Plats där djuren förvaras 
Adress där orm kommer att hållas Postadress  

  
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  
Typ av lokal 

  lägenhet  villa  radhus  annat: ________________ 

Arter och antal 
Vilken/vilka arter hålls? (även latinskt namn) Antal Giftig 

   Ja  Nej 

   Ja  Nej 

   Ja  Nej 

   Ja  Nej 

   Ja  Nej 

   Ja  Nej 

Uppgifter om förvaringsutrymmen 
Är terrariet försett med skylt med korrekt artnamn? 

  Ja  Nej 
Hålls terrariet låst när inte skötsel och hantering av djuren sker? 

  Ja  Nej 
Är terrariet försett med varningsskylt om giftigt djur? 

  Ja  Nej 
Är terrariet rymningssäkert? 

  Ja  Nej 
Är lokalen rymningssäker? 

  Ja  Nej 
Ange antal terrarier, uppgifter om deras storlekar samt placering av dessa: 
 

 
 

Var god vänd ! 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

Sökandens kunskap 
Sökandens grundkunskaper och erfarenhet: 

 

Beskrivning av ormhållningen 
Beskriv med egna ord vilka rutiner du har gällande skötsel, utfodring och tillsyn m.m. för ormhållningen 

 
 

Undertecknad ansöker härmed om tillstånd att få hålla djur inom område med detaljplan, enligt 3§ lokala 
föreskrifterna för att skydda människors hälsa samt miljön i Alvesta kommun 
Ort och datum: 

 

Sökandes underskrift: Namnförtydligande: 

  

För handläggning av ansökan debiteras en avgift motsvarande en timmes handläggning, enligt taxa fastställd av 
Nämnden för Myndighetsutövning.  
 
 
Ansökan skickas till:  Bygg & Miljö 

Alvesta kommun 
342 80 ALVESTA 
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