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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Ansökan avser:
Nötkreatur, häst, get, får eller svin
Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
Giftorm

Skickas till:
Kristinehamns kommun
5B Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
681 84 Kristinehamn

Avgift för handläggning av ansökan kommer att tas ut enligt
fastställd taxa.
Ansökan ska vara inlämnad minst 3 veckor innan djuren införskaffas.
Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon

Mobil

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn

Kontaktperson

Gatuadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon

Mobil

Uppgifter om djurhållningen (nöt, häst, get, får, svin, fjäderfä eller pälsdjur)
Fastighetsbeteckning:

Adress och lägenhetsnummer:

Flerbostadshus:

Ja

Nej

Antal:

Djurslag:
Beskriv de utrymmen där djuren kommer att hållas (stallar, burar, hagar, terrarier, hönshus eller hönsgård osv)

Beskriv utfodring, gödsel- och avfallshantering

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
5 B. Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

E-post

Organisationsnr

miljo@kristinehamn.se
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30

212000-1868
Telefon
0550-880 00 vx

Fax
0550-382 52

Bankgiro
110-0213

PlusGiro
111 00-5
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Uppgifter om hållning av giftorm
Fastighetsbeteckning:

Adress och lägenhetsnummer:

Flerbostadshus:

Ja

Nej

Antal:

Typ av orm:
Beskriv de utrymmen där ormen/ormarna kommer att hållas

Uppgifter om lokalen där terrarier med giftormar förvaras

Dörren till rummet/lokalen kan låsas så att obehöriga ej har tillträde

Ja

Nej

Dörren till rummet/lokalen är försedd med utvändig varningsskylt för giftig orm

Ja

Nej

Fönster, ventiler och motsvarande öppningar är stängda eller försedda med nät

Ja

Nej

Ventilationsöppningar är täckta med rymningssäkert nät eller liknande

Ja

Nej

Terrariet är märkt med antalet ormar, samt vetenskapligt och svenskt namn

Ja

Nej

Terrariet är märkt med varningsskylt för giftig orm

Ja

Nej

Ange eventuella ytterligare åtgärder som vidtagits för att rymningssäkra lokalen:

Uppgifter om terrarium där giftormar hålls

Ange eventuella ytterligare åtgärder som vidtagits för att rymningssäkra terrariet:

Handlingar som ska bifogas
Ritning som visar var djuren kommer att hållas. Avstånd till närmaste grannar, placering av stallar samt förvaring av gödsel ska markeras
tydligt.
Yttrande från fastighetsägaren (om annan än sökande)
Grannyttrande från ägare till närliggande fastigheter (ej flerbostadshus)

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Namnförtydligande
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GRANNSAMRÅD –
DJUR I TÄTORT

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Grannar och i förekommande fall fastighetsägare som
kan beröras av den planerade djurhållningen ska informeras
samt beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.

Skickas till:
Miljö- och stadsbyggnadsfövaltningen
5 B Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

Rörande ansökan om djurhållning i tätort
Sökande

Fastighetsbeteckning

Adress

1. Härmed intygar jag att jag tagit del av ansökan med bifogad ritning
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Telefonnummer (inkl riktnummer)

Eventuella synpunkter:

Datum

Namnteckning

2. Härmed intygar jag att jag tagit del av ansökan med bifogad ritning
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Telefonnummer (inkl riktnummer)

Eventuella synpunkter:

Datum

Namnteckning
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