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Vilken/vilka arter 

ANSÖKAN 
Tillstånd att hålla orm inom detaljplan 

Namn- och adressuppgifter 
Fastighetsbeteckning (fastighet där orm ska hållas) 

Sökandes namn Sökandes telefonnummer dagtid 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

E-postadress

Fastighetsägarens namn Fastighetsägarens telefonnummer dagtid 

Adress där djuren hålls om det är på annan än den sökandes 

Lokal / plats / utrymme med mera 
Vilken/vilka arter 

forts. nästa sida  

Avser ansökan giftorm 

Ja Nej 

Antal Antal terrarier Antal låsbara terrarium Storlek på terrarier 

Är bostadens ventilation, fönster och dylikt rymningssäkra 

Ja Nej 
Foder och vatten (typ och förvaring, eventuell egen uppfödning av foderdjur?) 

Ormhållningen kommer att ske i 

Lägenhet Radhus Friliggande hus Annan lokal 
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Bygg och Miljö   Box 4 814 31 Skutskär 
Bygg.miljo@alvkarleby.se    026-830 00 

mailto:Bygg.miljo@alvkarleby.se
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 Kommunicering 

 Underskrift 

 Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, 
samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel). 

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är 
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra 
en rättslig förpliktelse). 

Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare. 
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud 
dataskyddsombud@alvkarleby.se 

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva 
att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandlingen av personuppgifterna. 

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika 
situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut: 
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän

handling.
• För att lämna information till annan myndighet.
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Datum och underskrift Namnförtydligande 

Godkänner du kommunicering och 
delgivning av beslut via epost? 
Tänk på att epost kan hamna I skräppost 

Godkänner du 
kommunicering via sms? 

Ja  Nej Ja  Nej 
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