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Ansökan enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) om
godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur
Nytt tillstånd □ Avgift enligt föreskrift L 117
Förnya befintligt tillstånd/tidsbegränsningen löper ut □ Endast ansökningsavgift
Komplettering med djurart □ Avgift enligt föreskrift L 117
Organisationsnummer:___________________________________________________
Sökande:______________________________________________________________
Adress:_______________________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________________
Anläggningens namn:____________________________________________________
Adress:_______________________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________________
Ev. tidigare godkännande av anläggningen, eller del därav, Jordbruksverkets eller
Länsstyrelsens diarienummer:_____________________________________________
Föreståndare:__________________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________________
Utbildning och erfarenhet av djurhållning:___________________________________
Veterinär:_____________________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________________
Zoolog/djuransvarig:____________________________________________________
Telefonnummer:________________________________________________________
Tillsynen i djurparken (vilka sköter och hur ofta): _____________________________
POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00
TELEFAX
0498-21 72 89

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEB
www.lansstyrelsen.se/gotland

ANSÖKAN
Sida 2/4

Art, vetenskapligt namn
och svenskt namn

Tillstånd söks för följande djurslag:
identitetsnummer
Totalantal och
och/eller namn på
könsfördelning:
individer
antal hanar/antal
honor

Längd
(orm, ödla och
groddjur)1

1Ormar, ödlor och groddjur: den ungefärliga längden på varje individ måste anges.

...............................................................................................
Ort och datum
...............................................................................................
Sökandes underskrift

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00
TELEFAX
0498-21 72 89

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEB
www.lansstyrelsen.se/gotland

ANSÖKAN
Sida 3/4

Till ansökan skall bifogas:
 Beskrivning, i korta ordalag, av anläggningens karaktär (djurpark, stadspark,
djurpark kombinerad med nöjespark, terrarium, eller dylikt).
 Karta som visar anläggningens geografiska läge.
 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 eventuella bakhägn eller
andra reservutrymmen för djur.
 Detaljerad planritning samt beskrivning av bland annat markmaterial,
ventilation, vattenavlopp, uppvärmning, gödselhantering och belysning.
Sektionsplan på byggnader. Detta gäller samtliga byggnader för djur inom
anläggningen (även eventuella vindskydd). Ange m2-mått och i förekommande
fall även höjdmått för varje djurslag.
 Ange utrymme för foderberedning och lagring.
 Dammanläggning, där djur hålls, inom parken: ange mått och uppgift om
genomflöde och/eller vattenrening.
 Fåglar: ange inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser och
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 inte 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.
Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld och samtliga handlingar måste
bifogas. Samtliga insända ritningar skall vara skalenliga.
Ansökan ska skickas till:
Länsstyrelsen i Gotlands län, Landsbygdsenheten/Djurskydd, 621 85 Visby.

Djurskyddsförordningen (1988:539):
37 § En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för
offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av Länsstyrelsen. Detsamma
gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse.
För att hålla vilt i hägn krävs särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.
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AVGIFTER
Enligt 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:38, saknr L 117) om
avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen, uttas en avgift för
prövning och godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur.
3 § Den som ansöker om godkännande av anläggning för offentlig förevisning enligt
37 § djurskyddsförordningen ska betala en ansökningsavgift om 2 000 kr. 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 kr per timme.
I samband med ansökan ska ansökningsavgiften om 2000 kr inbetalas till
Länsstyrelsens bankgiro 5051-6756. När ansökningsavgiften är betald tas ärendet upp
till prövning.
Förutom ansökningsavgiften ska en avgift enligt någon av punkterna 1-4 betalas. Även
avgift för ytterligare besiktning kan bli aktuell. Dessa avgifter betalas när
Länsstyrelsen har avgjort ärendet, och faktureras i efterhand.
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