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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV
ANLÄGGNING FÖR OFFENTLIG
FÖREVISNING AV DJUR
Enligt 3. kap 6 §
djurskyddsförordningen (2019:66)

När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en faktura om ansökningsavgiften på 2000
kronor att skickas ut. Övriga avgifter ska betalas när länsstyrelsen har avgjort ärendet.
Detaljerad information och mer instruktioner om hur blanketten ska fyllas i samt vad som
ska bifogas finns längst bak i ansökan.

Uppgifter om anläggningen
Organisationsnummer:
Sökande:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:

Anläggningens namn:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:

Ev. tidigare godkännande av anläggningen, eller del därav, Jordbruksverkets diarienummer:

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010-224 30 00
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Uppgifter om den som är ansvarig för djurhållningen
Föreståndare:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:
Utbildning och erfarenhet av djurhållning:

Uppgifter om veterinär
Ansvarig veterinär:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:

Uppgifter om zoolog (gäller endast för de djurslag som omfattas av 2, 9, 11, 14 och 15 kapitlen i Statens
jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m ; SJVFS 2019:29)

Ansvarig zoolog:1
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:
Utbildning:
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Uppgifter om visning, tillsyn, utfodring med mera
(Det går bra att skriva på separat bilaga om utrymmet inte räcker)
Rutiner vid visning av djur (ange även anläggningens öppettider, ungefärligt besöksantal, finns utrymmen
som medger direktkontakt mellan djur och människa m.m.):

Rutiner för tillsynen av djuren i anläggningen (finns skrivna instruktioner för tillsyn och skötsel av djur?):

Rutiner för utfodring och vattning av djuren i anläggningen (finns individuella foderstater, rutiner vid foderberedning, skrivna instruktioner för utfodring av djur, vattenkälla m.m.?):
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Rutiner för journalföring av djurhållningen:

Rutiner vid sjuklighet hos djur (finns skrivna instruktioner, hur registreras sjuklighet, finns sjukboxar,
isoleringsutrymmen etc.?):

Rutiner för djurens säkerhet (hur förhindras rymningar, finns ytterstängsel, brandsäkerhet mm.?):
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Djurhållning
Fyll i den bilagda tabellen, fortsätt på en bilaga enligt liknande mönster om utrymmet inte räcker till.
Art, vetenskapligt namn
och svenskt namn

1

I förekommande fall,
id-nr och/eller namn på
individer

Totalantal och könsfördelning:
antal hanar/antal honor

Ormar, ödlor och groddjur: den ungefärliga längden på varje individ måste anges.

Underskrift
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

Därav årsungar, Längd (orm, ödla
antal
och groddjur) 1
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Nödvändiga bilagor
En beskrivning, i korta ordalag, av anläggningens inriktning och syfte (djurpark, stadspark, djurpark
kombinerad med nöjespark, terrarium, eller dylikt)
En karta som visar anläggningens geografiska läge.
En 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. Samtliga ritningar skall vara skalenliga.
En 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 ev. vindskydd). Ange m²-mått och i förekommande fall även höjdmått för varje djurslag.
Ange utrymme för foderberedning och -lagring.
En 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.
Fåglar: ange inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, ev. sittpinnar). Ange om det
finns vägg som är fri från insyn. Ange om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring (krävs endast för vissa fågelarter) och hur stort detta är. För fåglar som ej är stationära i kallt klimat:: ange om det
finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats.
Kräl- och groddjur, fiskar: Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns
vägg som är fri från insyn
Protokoll från miljönämnden (motsv.) som visar att nämnden godkänt anläggningens lokalisering från
miljöskyddssynpunkt.

Övriga upplysningar
•
•
•

•
•
•

Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld och nödvändiga handlingar bifogade.
Samtliga insända ritningar ska vara skalenliga.
Enligt 3 kap. 6 § djurskyddsförordningen (2019:66) får en zoologisk trädgård, djurpark eller liknande
an-läggning inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen.
Motsvarande gäller också vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse.
För att hålla vilt i hägn krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.
För mer information om godkännande av offentlig förevisning, se SJVFS 2019:29
Följ rådande hygienbestämmelser

Enligt föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa ärenden ska en ansökningsavgift på 2000 kronor betalas i samband med att ansökan lämnas in. Ärendet
tas annars inte upp till prövning. Därutöver ska sökanden betala avgift enligt någon av punkterna 1-4:
1. Enstaka utrymme och enkelt ärende
4 400 kr
2. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning
7 700 kr
3. Flera utrymmen och större utredning
16 100 kr
4. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning
24 600 kr
I dessa avgifter ingår en besiktning. För ombesiktning eller om ytterligare utredning behöver göras för att
ärendet ska kunna avgöras, debiteras utöver den ordinarie avgiften ett tillägg om 700 kronor per timme.
När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en faktura avseende ansökningsavgiften på 2 000
kronor att skickas ut. Övriga avgifter ska betalas när länsstyrelsen har avgjort ärendet.

Ansökan skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
Veterinärenheten
301 86 HALMSTAD

Ansökan kan gärna sändas in digitalt till halland@lansstyrelsen.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

