Djurhållning inom område med detaljplan
-Ansökan

Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att hålla nedanstående djurslag inom område med detaljplan.
1. Nötkreatur, Häst, Get, Får eller Svin,
2. Pälsdjur eller Fjäderfä som inte är sällskapsdjur. På varje fastighet får dock hållas maximalt fem
höns utan tillstånd, dock ej tupp.
3. Orm

Sökande
Sökandes namn

Organisationsnr/Personnr

Utdelningsadress och Postadress

E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

Kommun

Ansökan gäller
Nötkreatur, Häst, Get, Får eller Svin, ange art och antal

Pälsdjur eller Fjäderfä, ange art och antal

Orm
Antal Svenskt och latinskt namn

Giftig

Antal Svenskt och latinskt namn

Giftig

Antal Svenskt och latinskt namn

Ja
Nej
Giftig

Antal Svenskt och latinskt namn

Ja
Nej
Giftig

Antal Svenskt och latinskt namn

Ja
Nej
Giftig

Antal Svenskt och latinskt namn

Ja
Nej
Giftig

Ja

Nej

Ja

Nej

Anläggning där djuren kommer hållas
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsadress om annan än sökanden
Lägenhet

Radhus

Postadress
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Telefon

Villa

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Uthus/Ekonomibyggnad

Telefon kontaktcenter
0510 - 77 00 00

Mobiltelefon
Annan lokal (ange vad)

E-Post
miljohalsa@lidkoping.se
Internet www.lidkoping.se

Anläggning för Nötkreatur, Häst, Get, Får, Svin, Pälsdjur eller Fjäderfä
Beskrivning av syfte för djurhållningen (sällskap, ridning, äggproduktion, köttproduktion, etc.)

Beskrivning av utrymme för djurhållning (stallets yta, yta för hagar/rastgård, typ av inhägnad, m.m.)

Beskrivning om hur gödselhantering sköts (hur ofta sker utgödsling, var lagras gödsel, yta för gödsellagring, vad används gödseln till, m.m.)

Beskrivning av skyddsåtgärder för motverka olägenheter för grannar från t.ex. lukt, buller, flugor, m.m.

En karta i skala 1:500 ska bifogas med ansökan där gränser och kringliggande byggnader syns. Samt placering av stall,
hagar/rastgårdar och gödsellagring.

Anläggning för Orm
Bostaden/lokalens yta

Antal rum

Storlek på rum med terrarium
m2

m2

Antal terrarier och dess storlek

Beskrivning av sökandes kunskaper om hantering av de ansökta ormarterna. (utbildningar, tidigare erfarenheter, referenser, intyg, etc.)

Beskrivning av djurhållningen. Beskriv med egna ord vilka rutiner m.m. du har för ormhållningen. (hanteras ormar utanför terrariet,
rymningsskydd, m.m.)

En ritning ska bifogas med ansökan som visar husets/lägenhetens planlösning samt var terrarier är placerade

Datum

Underskrift

Avgift för handläggning av ansökan: 1930 kronor (gäller 2019).

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun
för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell
dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina
personuppgifter https://lidkoping.se/dataskydd

Information
- Djurhållning inom område
med detaljplan

TILLSTÅND FÖR ORMHÅLLNING
Tillståndskrav för hållande av orm enligt kommunen lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Föreskrifterna är givna enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Syftet med tillståndskravet är att minska risken olycksfall och smitta, samt att motverka den oro som
människor i allmänhet hyser för ormar. För att motverka denna oro ställs stränga krav på säkerhet, även
för hållande av ogiftig orm, i syfte att förhindra att orm kan lämna sin förvaringslokal.
Hållande av orm får heller inte medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra
fastighetsservice, ska riskera att utan förvarning påträffa orm vars farlighet det kan råda osäkerhet
om.
Vid tillståndsprövning skall särskild hänsyn tas till om sökanden kan anses lämplig att hålla orm,
samt att den anläggning där ormarna hålls är lämplig både ur säkerhets- och hälsoskyddssynpunkt.
Hållande av ogiftiga ormar
Tillstånd att hålla ogiftig orm kan ges om miljö- och byggnämnden anser djurhållaren vara lämplig.
Terrarium skall vara rymningssäkra och märkta med ormens latinska och svenska namn, samt
upplysningen om ”ogiftig orm”.
Hållande av giftormar
Tillstånd att hålla giftorm kan ges om miljö- och byggnämnden anser djurhållaren vara lämplig.
Tillståndsbevis ska anslås väl synligt i anslutning till utrymmet för förvaring av ormarna.
Hållande av giftorm bör endast ske i särskilt utrymme i bostaden. Detta utrymme bör inte ha annat
användningsområde än förvaring av terrarier och bör hållas låst då ormhållaren inte befinner sig där.
Utrymmet ska hållas omöblerat eller endast sparsamt möblerat (inga gömställen).
Bästa alternativ för förvaring av terrarier med giftorm är en lokal i byggnad för annat ändamål än
bostäder. Förvaringsrummet bör ha någon form av sluss.
Bostadens ventilationsöppningar, golvbrunnar o.d. ska ha väl förankrade nätspärrar. Fönster i
utrymmet som förvarar terrarier ska hållas stängda.
Varje terrarium ska vara märkt med artens latinska och svenska namn (endast en art per terrarium) samt en
varningsskylt med upplysning om att terrariet innehåller giftormar.
Ormarna får endast bortföras från förvaringsplatsen i samband med överlåtelse eller då ormhållaren
själv transporterar ormarna mellan två platser. Ormarna ska transporteras i rymningssäker behållare,
tydligt märkt med uppgift om innehåll och som inte lämnas utan tillsyn.

Postadress
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon kontaktcenter
0510 - 77 00 00

E-Post
miljohalsa@lidkoping.se
Internet www.lidkoping.se

INFORMATION OM SALMONELLA HOS REPTILER
Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Typiska symptom för
salmonella hos människa är akut diarré, magsmärtor och feber.
Reptiler kan bära salmonellabakterier i sin tarmkanal, utan att själva bli sjuka. Hantera därför alla
Reptiler som smittbärare. Smittan sprids med djurets avföring och via smittat vatten.
Smittrisker undviks genom god hygien. Var noga med att tvätta händerna efter hantering av
reptil och terrarium. Rengör och desinficera terrarium (med t.ex. klorhexidinsprit) och annan
utrustning tillhörande reptilhanteringen noggrant.
Rengöring av terrarium och andra föremål som varit i kontakt med reptilen ska rengöras på annat ställe än
i köket, där salmonellabakterier lätt kan överföras till livsmedlen. Håll alltid livsmedel och reptiler
åtskilda!
Skötsel av reptiler bör utföras av ett begränsat antal personer med nödvändiga kunskaper.

Anmälan gällande:
skickas till:

Lidköping och Götene
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Grästorp
Grästorps kommun
Miljö- och byggkontoret
467 80 GRÄSTORP

