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Ansökan om tillstånd avseende
sällskapsdjur (utom hund och katt)

* = Obligatorisk uppgift

Lessebo kommun
365 31 Lessebo
info@lessebo.se, 0478-125 00

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot sällskapsdjur (utom hund och katt) för förvaring
eller utfodring enligt 6 kap 4. djurskyddslagen (2018:1192).
Ansökan ska innehålla
- ansökningsblankett
- enkel skiss över anläggningen där djuren vistas, inklusive bakutrymmen
- kopia på intyg av utbildningar, anställningar etc. inom verksamhetsområdet

Ansökan avser*

Från vilket datum ansöks om tillstånd?*

Pågående verksamhet

Övertagande av verksamhet med tillstånd

Ny verksamhet

Pågående verksamhet som kommer att utökas till tillståndspliktig verksamhet

Ändring eller utökning av verksamhet med tillstånd
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Är verksamheten yrkesmässig?*
Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten
har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.
Ja
Nej

Sökande
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations– eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-post

Postnummer*

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Fakturaadress och fakturareferens

Verksamhetens adress
(om annan än sökandens)

Fastighetsägare
(om annan än sökanden)
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations– eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-post

Postnummer*
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Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)*

Efternamn*

E-postadress

Företrädare för juridisk person
Förnamn*

Efternamn*

Ansvarig för djurhållningen
Förnamn*

Efternamn*

Djur som ansökan avser*
Burfåglar

Kaniner

Fisk

Reptiler

Illrar

Gnagare

Groddjur

Annat, ange vad .....................................................................

Tillstånd söks för följande*
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Antal djur/år

1. Upplåtande av 6 eller fler kaniner eller illrar per år

Med upplåtande menas verksamhet som innebär att man mot
ersättning lånar ut djur, t.ex. uthyrning av sommarkaniner.

2. Upplåtande av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar i
större omfattning

Med upplåtande menas verksamhet som innebär att man mot
ersättning lånar ut djur, uthyrningsverksamhet, som omfattar
6 eller fler förvaringsutrymmen, som burar, akvarier, terrarier
m.m.

Antal
förvaringsutrymmen

Antal djur/år

3. Förvaring eller utfodring av 6 eller fler kaniner eller illrar/år

Verksamhet där man samtidigt och regelbundet antingen tar
emot djur mot ersättning eller tar emot djur i syfte att förmedla
dem. Här ingår t.ex. smådjurspensionat.

4. Förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller
fiskar i större omfattning

Verksamhet där man samtidigt och regelbundet antingen tar
emot 6 st eller fler förvaringsutrymmen mot ersättning som
burar, akvarier, terrarier eller liknande. Här ingår t.ex.
smådjurspensionat.

Antal
förvaringsutrymmen

Antal djur

5. Uppföljning och försäljning av foderdjur

Med foderdjur menas ryggradsdjur som är avsedda att
användas som föda till köttätande djur.

Verksamhet
Verksamheten är*
Zoobutik
Djurgrossist
Annat, ange vad ...................................................................................................
Bedrivs tillståndspliktig verksamhet i annan kommun?*
Ja
Nej
Om ja, ange i vilken/vilka kommuner*

Om ja, ange vilken verksamhet*
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Uppgifter om djurens förvaring och övriga utrymmen*
I bostaden

Utomhus i inhägnad med möjlighet att gå inomhus/söka skydd

I butikslokal

Utomhus i inhägnad utan möjlighet att gå inomhus/söka skydd

I djurstall/speciell byggnad

Annat, ange vad ....................................................................................................................................................

Antal burar*

Antal akvarier*

Antal terrarier*

Uppgifter som visar att sökande är lämplig att bedriva verksamhet
Utbildning*
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Erfarenhet*

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd avgift.

Underskrift
Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Information
Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning, håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur
eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring. Frågor om tillstånd prövas av den avdelning på länsstyrelsen som utövar tillsyn över djurskyddslagen. Vid
tillstånds-prövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten samt att de anläggningar i vilka verksamheten ska
bedrivas är lämpliga ur
djurskyddssynpunkt. Innan tillstånd beviljas ska verksamheten inspekteras av kontrollanten för djurskydd på länsstyrelsen.
Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2019:27) om kravet på tillstånd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga
sällskapsdjur finns på www.sjv.se där även ytterligare information finns. Om frågor ändå kvarstår kan du vända dig till kontrollanten för djurskydd i ditt län.
Ett tillstånd kan tidsbegränsas och förenas med villkor (t.ex. hur omfattande verksamheten får vara). Länsstyrelsen ansvarar för den löpande tillsynen enligt djurskyddslagen. Regelbunden tillsyn utförs.
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Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

