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Ansökan om tillstånd för att hålla orm inom detaljplanelagt område
Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postadress Telefon hem 

E-postadress Mobil 

Fastighet 
Fastighetsägare Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress Telefon till fastighetsägare 

 Lägenhet    Radhus    Friliggande villa    Annat: 

Uppgifter om ormen/ormarna 
Svenskt populärnamn Latinskt namn Giftig Antal 

1  Ja  Nej 
2  Ja  Nej 
3  Ja  Nej 
4  Ja  Nej 
5  Ja  Nej 

Förvaring och hantering 

Finns låsanordning på samtliga terrarier? Typ av låsanordning Antal terrarier för giftorm Totalt antal terrarier 

 Ja  Nej
Förvaringsplats av serum (vid hållande av giftorm) Uppgifter om rum där terrarier förvaras 

 Bilaga
Beskrivning av skydd mot rymning via avlopp, ventiler och dylikt 

 Bilaga 
Sökandes grundkunskaper och erfarenhet av ormar och ormhållning 

 Bilaga

Underskrift 
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
Mer information finns på www.habo.se. 

Underskriven blankett sänds till 
Håbo kommun 
Miljöenheten
 

746 80 Bålsta
eller till miljoavdelningen@habo.se 

http://www.habo.se/
maria.sandgren
Maskinskriven text
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Information 
Avgift  
För ansökan om tillstånd av orm tar vi ut en ansökningsavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet. Avgiften baseras 
på kommunens taxa för verksamheter inom miljöbalkens (1998:808) område. Handläggningstiden är 2 timmar. 
Timavgiften är för närvarande 1079 kronor. 

Ansök om tillstånd  
Du ansöker om tillstånd hos miljöavdelningen. Tillståndet är förenat med villkor och kan tidsbegränsas. Syftet med 
kraven är att förhindra olycksfall men de är även satta av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för 
ormar. Om tillståndet inte följs kan det komma att dras in.  

Det här gäller för alla slags ormar  
Du får inte visa upp ormen på allmän plats och du ska förvara den i ett terrarium som överensstämmer med 
Jordbruksverkets föreskrifter. Terrariet ska vara låst. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara 
försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen/ormarna från att rymma. Det bör vara ett mindre 
antal personer med rätt kunskap som sköter om ormarna.  

Hos Jordbruksverket hittar du föreskrifter där du kan läsa om villkor för hållande, uppfödning och försäljning av ormar 
som sällskap och hobby. 

Det här gäller för giftormar  
För huggormar och andra giftiga ormar (utom de som finns på listan nedan) gäller dessutom följande regler: 
• Terrariet ska finnas i ett särskilt rum som inte används som sovrum. Det ska vara låst när du som ägare inte vistas

där.
• Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art, vilken behandling som kan

vara aktuell vid bett och – om det är aktuellt – var serum finns att tillgå.
• Du ska sätta upp ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: "Varning giftorm".

Vissa giftormar får du inte ha i bostadshus  
Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift – detta gör dem olämpliga som husdjur. Följande arter 
får du inte ha i bostadshus:  
• Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
• Boomslang (Dispholidus typus)
• Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
• Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
• Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
• Pufform (Bitis arietans)
• Russels huggorm (Vipera russelli)
• Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
• Gabonhuggorm (Bitis gobonica)
• Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
• Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar).

Ytterligare arter kan komma att föras upp på denna lista vartefter de blir aktuella. Ett villkor för att få tillstånd för dessa 
ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.  

Reptiler och salmonella  
Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Reptiler kan ha salmonellabakterier i 
tarmkanalen. Reptilen är i allmänhet inte sjuk men kan ändå sprida smittan till människan som kan få akut diarré, 
magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och med vatten som smittats. Hantera alla reptiler som 
smittbärare. Tvätta händerna ordentligt sedan du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med djuret 
eller terrariet bör rengöras eller desinficeras. 

Annan lagstiftning  
För ormar krävs inte bara tillstånd från kommunen utan även en korrekt hantering av djuret/djuren. 

Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagen och EU-bestämmelser. Bland annat innehåller 
lagstiftningen regler om mått på terrarium och särskilda bestämmelser för giftormar. Terrarierna ska utformas och 
ormarna skötas enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och 
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försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (DFS 2005:8, saknr. L80). 

Läs mer om vilka regler som gäller för ormar på www.jordbruksverket.se. Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt 
djurskyddslagen från kommunen till länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen i Uppsala län för frågor som rör djurskydd. 
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Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen)
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Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan om tillstånd för att hålla orm inom detaljplanelagt område. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun.Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.
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