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ANSÖKAN 
om tillstånd för hållande av orm 
inom område med detaljplan 
enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter och 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Sökande 
Namn Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefonnummer Mobilnummer 

E-postadress

Uppgifter om fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetsadress (om annan än sökandes) 

Fastighetsägarens telefonnummer (om annan än sökande) 

Typ av fastighet 

Enfamiljshus Flerfamiljshus Fritidshus

Annat, nämligen ……………………………………………………………………………….… 

Fastighets-/markägare(om annan än sökande) är tillfrågad Ja Nej 

Eventuella synpunkter från fastighets-/markägare …………………..…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ormart 
Namn Giftig Ej giftig Antal Längd 

Fortsättning på nästa sida. 

Enligt 4 § lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön i Oxelösunds 
kommun krävs särskilt tillstånd för att hålla 
orm inom område med detaljplan. Det gäller 
både giftiga och inte giftiga ormar. 
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Terrariets konstruktion 
Material golv Material väggar Material tak 

Längd 
cm 

Bredd 
cm

Höjd 
cm

Glastjocklek (framsida): 

mm

Ventilationsöppning 

cm3

Övriga upplysningar (Skydd mot rymning, märkning etc.) 

Underskrift 

………………………………………………………………………………………………………… 
Datum Namn

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se nästa sida för mer information.



Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, fastighet, 
personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, epost-adress. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna hantera (administrera, handlägga och besluta) 
hälsoskyddsärenden. Hälsoskyddsärenden kan innefatta ansökan, anmälan, tillsyn, 
rådgivning och fakturering. 

Vi har fått dina personuppgifter från dig, alternativt kan dina personuppgifter komma från 
fastighetsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Uppger du inte de efterfrågade personuppgifterna i ansökan, anmälan eller 
vid övriga hälsoskyddsärenden kan vi inte behandla ditt ärende. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten, journalister, företag, 
myndigheter och anställda inom Oxelösunds kommun. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun, 
Organisationsnummer: 212 000-0324, adress: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på telefon: 0155-38000 eller e-post: kommun@oxelosund.se. Du når vårt 
dataskyddsombud på telefon: 0157-43 00 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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