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Ansökan om tillstånd att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

Enligt 39 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och  
2 § Örebro kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter 

 

 
Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av 
dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljöavdelningen, Örebro kommun 
Box 33400 Östra Bangatan 7 A, vån 4 Tel 019-21 10 00 servicecenter miljoavdelningen@orebro.se 
701 35  Örebro Örebro  www.orebro.se 
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Ansökan avser: 
 Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
 Giftorm 

Sökande 
Namn Personnummer 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      

Anvisningar 

Ansökningsblanketten ska fyllas i fullständigt. Till ansökan ska alltid bifogas en skalenlig ritning över fastigheten, 
byggnaden eller rummet där djuren ska hållas (lämplig skala 1:100 eller 1:50). Ritningen ska utvisa var djuren ska 
hållas, utrymmen för vistelse och skötsel samt eventuella andra uppgifter som är relevanta för nämndens prövning 
av ansökan. 

Uppgifter om hållning av nötkreatur, häst, get, får eller svin 
Fastighet där djuren ska hållas Adress och ev. lägenhetsnummer Flerbostadshus  

             Ja  Nej 
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            

Uppgifter om hållning pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
Fastighet där djuren ska hållas Adress och ev. lägenhetsnummer Flerbostadshus  

             Ja  Nej 
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 
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Forts nästa sida  
 

Uppgifter om hållning av giftorm 
Fastighet där djuren ska hållas Adress och ev. lägenhetsnummer Flerbostadshus  

             Ja  Nej 
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Art, ras eller variant Antal 

            
Uppgifter om lokalen där terrarier med giftormar förvaras   
Dörren till rummet/lokalen kan låsas så att obehöriga ej har tillträde: 
Dörren till rummet/lokalen är försedd med utvändig varningskylt för giftig orm: 
Fönster, ventiler och motsvarande öppningar är stängda eller försedda med nät: 
Ange eventuella ytterligare åtgärder som vidtagits för att rymningssäkra lokalen: 
      

 Ja 
 Ja 
 Ja 

 Nej 
 Nej 
 Nej 

Uppgifter om terrarium där giftormar hålls   
Ventilationsöppningar är täckta med rymningssäkert nät eller liknande: 
Terrarium är märkt med antalet ormar, samt vetenskapligt och svenskt namn: 
Terrarium är märkt med varningsskylt för giftig orm: 
Ange eventuella ytterligare åtgärder som vidtagits för att rymningssäkra terrariet: 
      

 Ja 
 Ja 
 Ja 

 Nej 
 Nej 
 Nej 

 
  
 Kommunikation 
 � Jag godkänner kommunikation via e-post  
 
 (Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post) 
 

 

Sökandes underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 
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Blanketten sänds till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljöavdelningen, Örebro kommun 
Box 33400 
701 35 Örebro 
 
Eller  
miljoavdelningen@orebro.se 

Avgift för handläggning tas ut enligt av 
Kommunfullmäktige fastställd taxa (2018). 

Information om taxa 

Nötkreatur, häst, get, får eller svin:  3 060 kr 
Pälsdjur eller fjäderfä som ej är sällskapsdjur: 3 060 kr 
Giftorm: Timavgift (1020 kr/timme)  
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