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Ansökan om godkännande för
förevisning av djur

* = Obligatorisk uppgift

Osby kommun
283 80 Osby
kommun@osby.se , 0479-52 80 00

3 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66 ) om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur.

Sökande
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations– eller personnummer*

Telefon (även lands- och riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Inera AB 830112 v4 1903

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Fakturaadress och fakturareferens

Anläggning
Namn*

Postort*

Utdelningsadress*

Telefon (även riktnummer)*

Postnummer*

E-postadress

Eventuellt tidigare godkännande av anläggningen eller del därav, Jordbruksverkets eller Länsstyrelsens diarienummer

Föreståndare
Förnamn*

Utdelningsadress*

Efternamn*

Postnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Postort

Utbildning och erfarenhet av djurhållning*

Veterinär
Förnamn*

Utdelningsadress*

Efternamn*

Postnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Postort*
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Ansvarig zoolog
Gäller endast för de djurslag som omfattas av 2-9, 11, 14 och 15 kapitlen i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2019:29 om djurhållning i djurparker m.m.
Förnamn*

Utdelningsadress*

Efternamn*

Postnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Postort*

Uppgifter om rutiner av visning, tillsyn, utfodring m.m.
Rutin vid visning*
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Rutin vid tillsyn*

Rutin för utfodring och vattning*

Rutin för journalföring*

Rutin vid sjuklighet hos djur*

Rutin för djurs säkerhet*

Övriga upplysningar

Djurslag för vilket tillstånd söks*
* Ormar, ödlor och groddjur: Den ungefärliga längden på varje individ måste anges
Art, vetenskapligt och svenskt namn

I förekommande fall identitetsnr.
och/eller namn på individer

Totalantal och könsfördelning
(antal honor respektive hanar)

därav antal
årsungar

Längd (orm,
ödla, groddjur)
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Bilagor
Kort beskrivning av anläggningens karaktär (djurpark, stadspark, djurpark kombinerad med nöjespark, terrarium etc.)
Karta över anläggningens geografiska lägen
Situationsplan med inritade numrerade hägn och angivande av m2-mått för respektive djurslag samt gångvägar för publiken. Ange också kortfattat hägnens
karaktär (naturtyp, nivåskillnader). Ange ev bakhägn eller andra reservutrymmen för djur.
Detaljerad planritning samt beskrivning av bl.a. markmaterial, ventilation, vatten, avlopp, uppvärmning, gödselhantering och belysning. Sektionsplan på
byggnader. Detta gäller samtliga byggnader för djur inom anläggningen (även eventuellt vindskydd). Ange m2-mått och i förekommande fall även höjdmått för
varje djurslag.
Utrymmen för foderberedning och -lagring.
Översiktlig beskrivning av hur djuren förvaras under tid som anläggningen inte är öppen för besökare (särskild vinterförvaring).
Dammanläggning, där djur hålls, inom parken (ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening).
Protokoll från miljönämnden (motsvarande) som visar att nämnden godkänt anläggningens lokalisering ut miljöskyddssynpunkt.
Fåglar: Ange inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, eventuella sittpinnar). Ange om det finns vägg som är fri från insyn och om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring (krävs endast för vissa fågelarter) och hur stort detta är. Ange om det finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats för fåglar som ej
är stationära i kallt klimat.
Kräl- och groddjur, fiskar: Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet och om det finns vägg som är fri från insyn.
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Avgift
En avgift kommer att tas ut när ansökan inkommit till Länsstyrelsen. Betalas inte avgiften kommer inte ärendet att
behandlas.

Underskrift
Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Osby kommun

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.

