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Postadress Besöksadress Kontaktinformation Organisationsnummer Internet 
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Tierps kommun Centralgatan 7, Tierp E-post: Medborgarservice@tierp.se 
815 80 Tierp 

 
Ansökan om tillstånd att hålla orm inom detaljplanelagt område 
Enligt 1 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tierps kommun 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning (där djurhållningen bedrivs) 

 

Fastighetsägare 

Fastighetsadress 

 

□ Hyres- eller bostadsrätt □ Radhus □ Fristående villa 

□ Annat: ____________________________ 

Sökande 
Namn 

 

Personnr/org.nr 

Postadress Postnr Ort 

 

Telefon dagtid 

 

Mobiltelefon 

 

E-post (om e-postadress anges kommer denna att användas som huvudsakligt kontaktsätt) 

 

Fakturaadress om annan än sökande 
Namn 

 

Personnr/org.nr 

Adress 

 

Postnr Ort 

Kontaktperson/referens 

 

Ansökan avser 
Typ av orm 

Svenskt populärnamn Latinskt namn Antal Giftig 

 

 

  
□ Ja □ Nej 

 

 

  
□ Ja □ Nej 

 

 

  
□ Ja □ Nej 
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För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten 

kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i 

enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du 

kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR 

 

 

 

Vid hållande av ogiftig orm 

Antal terrarier för ogiftig orm: _______________ st. Finns låsanordning på samtliga terrarier? 

Antal rum som nyttjas för hållande av orm: _____ st. □ Nej □ Ja, ange: _________________ 

Beskrivning av skydd mot rymning via avlopp, ventiler och dylikt 

 

 

Vid hållande av giftig orm 

Antal terrarier för giftig orm: _______________ st. Finns låsanordning på samtliga terrarier? 

Antal rum som nyttjas för hållande av orm: _____ st. □ Nej □ Ja, ange: _________________ 

Förvaringsplats av serum: _________________________________________________________________ 

Beskrivning av skydd mot rymning via avlopp, ventiler och dylikt 

 

 

Sökandens grundkunskaper och erfarenheter av ormar och ormhållning 

 

 

 

 

………………………………........       ………………………………........       ………………………………........ 
Sökandes underskrift Namnförtydligande Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om avgift 
Handläggningsavgift av ansökan tas ut enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. 

Blanketten skickas till: 

Tierps kommun 

Medborgarservice 

815 80 Tierp 

E-post: Medborgarservice@tierp.se 

 

http://www.tierp.se/GDPR
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Information om ormhållning 

För att hålla orm i detaljplanelagt område krävs tillstånd från Tierps kommun. Tillståndskravet 

baserar sig på 1 § i Tierps kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter och finns för att förebygga olycksfall och 

även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.  

 

I tillståndsprövningen tas det i beaktande om utformningen terrarium och omgivande utrymmen där orm hålls 

kan anses vara lämpligt förhindra att ormen lämnar sin tilldelade boplats. Kraven i tillstånden är även till för 

att skydda personal från polis eller räddningstjänst om dessa måste gå in i lokalerna i en eventuell akut 

situation och även för personer som ska utföra fastighetsservice. 

 

Alla medborgare som äger, föder upp och handlar med djur (även på hobbybasis) är skyldiga att vara 

medvetna om huruvida de arter man hanterar är hotade av internationell handel. Om arten du ägnar dig åt 

finns med på någon av listorna så måste du garantera dig själv om att vara uppdaterad om gällande regler. 

Jordbruksverket kan ge dig mer information (www.sjv.se). 

 

Orm får endast förvaras i terrarium som är låst och rymningssäkert. I rummet där orm hålls ska 

dörrar, fönster ventiler eller dylikt vara försedda med säkerhetsnät eller annan anordning som omöjliggör att 

ormen kan ta sig ut. I övrigt skall terrariet utformas och ormarna skötas enligt 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och 

försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (DFS 2005:8, saknr. L 80). 

 

Giftorm får endast förvaras i låst terrarium och får endast hållas i särskilt utrymme i bostaden som inte har 

annat användningsområde än just ormhållning. Terrarium med giftormar i ska vara 

tydligt märkt med antal ormar som terrariet inhyser, ormens svenska populärnamn, latinska namn samt 

varningsskylt med texten: ”Varning! Giftorm!”. Rummet ska hållas sparsamt möblerat för att undvika 

eventuella gömställen.  

 

Ventilationsöppningar ska vara täckta med nät eller liknande som omöjliggör att ormen kan komma ut genom 

dem. Nätet ska vara fastsatt ordentligt och vara i sådant material att det inte är bräckligt eller smälter om en 

värmekälla placeras på det. Dörren till rummet ska vara låst när inte ansvarig för ormhållningen vistas där. På 

dörren till rum där giftorm hålls ska det anslås följande varningstext;  

VARNING GIFTORM – BETT MEDFÖR FARA! OBEHÖRIGA ÄGA EJ TILLTRÄDE! 

 

Om en giftorm lyckats rymma ska polis omgående kontaktas! Förflyttning får endast ske i rymningssäker 

behållare som inte får lämnas utan tillsyn. Behållaren skall vara tydligt märkt med uppgifter om innehåll samt 

uppgifter som är av betydelse för behandling av eventuella bett. Oavsett om ormar är giftiga eller inte skall de 

aldrig förvaras fritt i hemmet eller på allmän plats. 

 

 

http://www.sjv.se/

