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Tillstånd för ormhållning
I Mjölby behöver du enligt de lokala föreskrifterna söka tillstånd om du inom
detaljplanelagt område har eller planerar att skaffa giftorm. De lokala föreskrifterna
är meddelade med stöd av miljöbalken och tillstånd söks hos miljönämnden.
Syftet med tillståndskravet är att förhindra olycksfall och att motverka den oro som
många människor känner för ormar. För att motverka risker och oro ställs krav på
hög säkerhet, även för hållande av icke giftig orm, i syfte att förhindra att ormen
kan lämna sin förvaringslokal. Hållande av orm får heller inte medföra att personer
som ingriper i olyckssituationer eller utför fastighetsservice ska riskera att träffa på
lösa ormar.
Om tillståndet
För handläggning av tillståndsansökan tas en fast avgift ut, vilken för närvarande är
820 kr.
Miljönämnden kan återkalla tillståndet om villkor bryts.
Hållande av giftormar
Tillstånd att hålla giftorm kan ges om miljönämnden anser att djurhållaren och
förvaringsutrymmena är lämpliga. Vissa giftormar är dock inte lämpliga att ha i
bostadshus. Tillståndet förenas ofta med villkor. Individuell bedömning görs vid
varje tillståndsansökan om vilka säkerhetsåtgärder som behövs i det enskilda fallet.
Miljökontoret anser att följande punkter vanligtvis behöver uppfyllas, för att
tillstånd ska kunna ges:
 Terrariet hålls låst.
 Förvaring av orm sker i särskilt utrymme i bostaden som inte har annat
användningsområde än förvaring av terrarier och som hålls låst då ormhållaren
inte befinner sig där. Utrymmet hålls omöblerat eller sparsamt möblerat.
 Bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt är spärrade med väl
förankrade nät eller motsvarande. Fönster i utrymmet som förvarar terrarier ska
hållas stängda.
 Varje terrarium är märkt med artens latinska och svenska namn. Varje terrarium
innehåller endast en art.
 På dörr till utrymme med terrarier finns en skylt med texten: ”Varning giftorm.
Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara”.
 Andra försiktighetsåtgärder vidtas som är nödvändiga
Bästa alternativ för förvaring av terrarier med giftorm är en lokal i byggnad för
annat ändamål än bostäder. Förvaringsrummet bör då ha någon form av sluss.
Endast myndig person kan ges tillstånd att hålla giftorm.

Om en giftorm lyckats rymma ska polis omgående kontaktas. Telefon 114 14 eller
112. Miljökontoret ska informeras snarast om händelsen och grannar ska varnas.
Transport och överlåtelse
Giftorm bör endast föras bort från förvaringsplatsen i samband med överlåtelse
eller då ormhållaren själv transporterar ormarna mellan två platser.
Ormarna ska överlämnas/transporteras i rymningssäker behållare, tydligt märkt
med uppgift om innehåll och som inte lämnas utan tillsyn.
Om orm säljs behöver den nya ormägaren söka ett eget tillstånd.
Övrigt
Miljökontoret rekommenderar att du som ormägare är medlem i en herpetologisk
förening.
Miljökontoret har möjlighet att genomföra både anmälda och oanmälda
inspektioner.
Ett tillstånd enligt miljöbalken befriar inte djurhållaren att söka eventuella andra
tillstånd, till exempel enligt djurskyddslagen. Har du frågor som rör djurskydd,
kontakta Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 013-19 60 00 (växel).
Om du har frågor, kontakta:
Miljökontoret, telefon 0142-850 00

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret.
Tel. 0142-850 00 (växel)
Hemsida: www.mjolby.se

