ANSÖKAN
om tillstånd för hållande av orm
inom område för detaljplan
enligt 3 § lokala hälsoskyddsföreskrifter och förordning
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sökande
Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Plats där djuren hålls
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Adress

Postadress

Typ av lokal
Lägenhet

Villa

Radhus

Annat:_______________________________

Arter och antal
Vilken/Vilka arter (även latinskt namn)

Antal

Giftig
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:

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879

Sökandes kunskap
Sökandens grundkunskaper och erfarenhet

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

Upplysning
Avgift 1 159 kronor enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt
verksamhetssystem. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som
finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden.

.......................................................................
Datum

..................................................................................................................................................
Sökandens underskrift

.................................................................................................................................................
Namnförtydligande

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY

Riktlinjer för hållande av orm inom område med detaljplan i Ljungby kommun
Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa samt miljön i Ljungby kommun,
3 §, krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla orm inom område med detaljplan.
Tillståndsplikten gäller oavsett om ormen är giftig eller inte och gäller även de som redan har
orm.
Syftet med tillståndskravet är att förhindra olycksfall men även att ta hänsyn till den oro och
rädsla som många människor känner för ormar. Hållande av orm får inte heller medföra att
personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice, ska riskera att utan
förvarning påträffa en orm vars farlighet är okänd.
Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om sökanden kan anses lämplig att hålla
orm samt att den anläggning där ormarna hålls är lämplig ur säkerhets- och
djurskyddssynpunkt.
Följande villkor ska vara uppfyllda vid hållande av ogiftig orm:






Ormar får inte förevisas på allmän plats.
Terrariet ska vara rymningssäkert.
Om du bor i flerfamiljshus ska fastighetsägaren informeras om ormhållningen.
I vissa fall, till exempel vid ormhållning i flerbostadshus, krävs att lokalen där terrariet
förvaras är rymningssäkert. Detta innebär att bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar
och dylikt ska ha nätspärr eller annan anordning som omöjliggör för djuren att ta sig ut.
Varje terrarium ska även vara märkt med ormens svenska och latinska namn samt
upplysningen om ”ogiftig orm”

Förutom villkoren för ogiftig orm ska även följande villkor vara uppfyllda vid hållande
av giftig orm:







Terrariet ska hållas låst.
Hållande av giftorm får endast ske i särskilt utrymme i bostaden. Detta utrymme får inte ha
annat användningsområde än förvaring av terrarier och ska hållas låst då ormhållaren inte
befinner sig där. Bästa alternativet för förvaring av terrarier med giftorm är en lokal i
byggnad för annat ändamål än bostäder.
Bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt ska ha nätspärr eller annan anordning
som omöjliggör för djuren att ta sig ut. Fönster i utrymmen som förvarar terrarier ska hållas
stängda.
Varje terrarium ska även vara märkt med ormens svenska och latinska namn (endast en art
per terrarium) samt upplysning om ”giftig orm”.
På dörr till utrymme med terrarier ska finnas skylt med texten:
VARNING GIFTORM
OBEHÖRIGA ÄGA EJ TILLTRÄDE
BETT KAN MEDFÖRA FARA

