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Information om ormhållning i Järfälla
kommun
Tillstånd
Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter för Järfälla kommun krävs
tillstånd för att hålla orm inom planerat område. Detta krav har
tillkommit mot bakgrund av att många människor känner en stark
rädsla för ormar.
Tillstånd ges till den som förvarar och sköter ormen eller ormarna
på ett betryggande sätt.
Villkor som kan ställas i samband med tillståndet:
• Alla ventilationsöppningar i bostaden ska förses med ett finmaskigt nät.
• Terrariet ska vara rymningssäkert och låsbart.
• Orm får inte vistas utanför terrariet utan tillsyn.
• När terrariet är på plats i bostaden ska anmälan om besiktning
göras till bygg- och miljöförvaltningen.
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Järfälla kommun, miljö- och bygglovsavdelningen, 177 80 Järfälla
Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr. Telefon 580 28500

Giftiga ormar

Ansökan

För innehav av giftiga ormar tillkommer speciella villkor:

”Avgift tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom
miljöbalkens (1998:808) område, antagen av kommunfullmäktige.
Läs mer på www.jarfalla.se - sök på Taxa enligt miljöbalken respektive
strålskyddslagen - eller ring Kundtjänst på 08-580 285 00.”

•

Ormens innehavare ska ha fyllt 18 år.

•

Terrariet ska hållas låst.

•

Varningsskylt som anger att giftiga ormar finns i rummet ska
sitta väl synlig vid ingången.

•

Anslag om var serum finns ska vara uppsatt på lämpligt ställe.
Alla arter av giftormar tillåts inte i bostad. Miljö- och bygglovsavdelningen kan lämna uppgift om vilka särskilt giftiga och
aggressiva arter som normalt inte tillåts.

Skötsel
För utrymmeskrav, skötsel m.m. hänvisas till föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m.
av djur avsedda för hobby och sällskap. Föreskrifterna kan beställas från
Jordbruksverket, tel 0771-223 223, eller laddas ner från webbplatsen
www.sjv.se

Sökandes namn.........................................................................................................
Adress..........................................................................................................................
Postadress..................................................................................................................
Tel..........................................Personnummer............................................................
Lokalen där ormen/ormarna ska förvaras
.......................................................................................................................................

Vi rekommenderar ormägare/blivande ormägare att bli medlem i
en herpetologisk förening.

.......................................................................................................................................

Salmonella

Antal ormar och art(er).............................................................................................

Ormar och andra kräldjur bär ofta på salmonellabakterier. Bakterierna utsöndras med avföringen och förökar sig i fukt och värme.
Salmonella kan drabba människor i form av diarrésjukdom med
feber, huvudvärk och buksmärtor, men kan även ge blodförgiftning.
För att undvika att bli smittad bör man vara noga med hygienen:
•

Tvätta händerna med tvål och vatten efter att ha handskats
med ormen eller terrariet.

•

Rengör inte terrariet eller dess inredning i köket, använd badrum eller tvättstuga, och gör rent efter dig.

Terrarium: bredd.........................cm, höjd......................cm, djup....................cm
Material, baksida........................................................................................................
Väggar....................................................Framsida......................................................
Ovansida...............................................Glastjocklek. .......................................mm

