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Du behöver tillstånd för att ha giftorm  
Precis som alla husdjur ska ormar skötas på ett sådant sätt att de inte 
orsakar problem för dem som bor i närheten. För att få ha giftorm inom 
detaljplanelagt område i Örebro kommun krävs tillstånd från Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen. Kravet finns eftersom 
många människor känner oro och rädsla för ormar.  
 
Genom att ansöka om tillstånd för att ha giftorm kan du också visa att du 
sköter din orm på ett säkert sätt, och Miljöavdelningen får möjlighet att 
lämna råd och information.  
 
Ett tillstånd är förenat med villkor:   

• Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används  
som sovrum eller kök.  

• Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där.  
• Terrariet och rummet ska ha täckta ventiler eller liknande  

som hindrar ormen från att rymma.  
• Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet,  

med uppgift om ormens art.  
Ormen får inte visas upp på allmän plats. 

• Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet samt  
på själva terrariet, med texten: "Varning giftorm".  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på hur en varningsskylt kan se ut. 

 

Varning 
Giftorm! 
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Avgift och blankett  
Vi tar ut en timavgift för tillsynsbesöket och den handläggning som behövs innan du 
får tillståndet (för närvarande är timavgiften 1020 kr). Ansökningsblankett hittar du på 
orebro.se eller så kan du få den skickad till dig genom att kontakta oss.  
 
Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar.  
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