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Cat

ANSÖKAN 
APPLICATION
Datum

• ansökningsblankett  
• enkel skiss över kattstall, utrymmen i bostad, rastgårdar  
• uppgifter om eventuella fodervärdar  
• uppgifter om eventuella jourhem  
• kopia på intyg av utbildningar, anställningar etc. inom    
  verksamhetsområdet

Ansökan ska innehålla

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i  större om-  
fattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter för 
förvaring eller utfodring enligt 6 kap. 4 §  djurskyddslagen 
(2018:1192).

Skickas till (länsstyrelsen)

Ansökan om tillstånd avser

The application is to include
• Application form 
• Simple drawing of the animal accommodation in a cattery, 
  private home, cat runs 
• Details of co-owners, if applicable 
• Details of emergency/temporary home, if applicable 
• Copy of certificates for training, employment, etc, in the area 
   of operations

Application for a permit applies for

Application for a permit to keep, breed, transfer, sell or  
receive cats on a commercial basis or on a substantial scale 
for boarding or feeding in accordance with Chapter 6, Section 4 
of the Animal Protection Act (2018:1192).

Date

To be sent to (County Administrative Board

Sökande

Fr o m vilket datum ansöks om tillstånd?
Datum

Pågående verksamhet 
Ongoing operations 

Ny verksamhet 
New operations

Övertagande av verksamhet med tillstånd 
Takeover of operations with a permit

Ändring eller utökning av verksamhet med tillstånd 
Change in or extension of operations with a permit 

Date
Date as from which the application for a permit applies? 

The applicant
Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc)

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

E-postadress

Namn på den som företräder juridisk person

Kontaktperson

Fysisk person som är ansvarig för djurhållningen

Verksamhetens utdelningsadress om annan än ovan

Fastighetsbeteckning

Company (sole proprietorship, limited company, partnership, etc.)

Reg. Corporate No. /National Identity No.Organisations-/Personnummer

Owner: Given nameÄgare: Förnamn Last name

Postal address (street, box, etc.)   

Post codePostnummer Postort Town or city

Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

E-mail

Property designation

Name of person representing a legal entity

Contact person

Physical person in charge of animals

Postal address of operations, if different from above       

Property owner, if different from the applicant

Utdelningsadress (gata, box etc) Postal address (street, box, etc.)   

Fastighetsägare om annan än sökande

Postort Town or cityPost codePostnummer

Pågående verksamhet som kommer att utökas till tillståndspliktig verksamhet 
Ongoing operations that will be extended to operations with a permit

= Obligatoriskt fält 
   Obligatory field

Land Country

Fax (incl. national + area code)Telefax (även lands- och riktnr)

Telefon (även lands- och riktnr) Phone (incl. national + area code)

Telefon (även lands- och riktnr) Phone (incl. national + area code)

Telefon (även lands- och riktnr) Phone (incl. national + area code)

Tjänstedirektivet
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2. Uppfödning av 3 kullar eller fler per år 
    Breeding 3 or more litters per year 

4. Försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning 
    Sale of 3 or more cats per year from another breeder

5. Förvaring eller utfodring av 4 katter eller fler 
    Boarding or feeding 4 or more cats

Tillstånd söks för följande 

6. Upplåtelse av 3 eller fler katter per år 
    Transactions involving 3 or more cats per year 

1. Hållande av 10 eller fler katter (över 12 mån ålder) 
    Keeping 10 or more cats (more than 12 months of age)  

(Keeping own or other persons'  
cats without payment e.g. co-ownership) 

(Including litters from co-ownersh)

3. Försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år från egen uppfödning 
    Sale of cats from 3 or more litters per year bred by applicant

Med upplåtande menas en verksamhet som innebär att 
man, mot ersättning lånar ut katter, t.ex. uthyrning

Verksamheten är yrkesmässig

Verksamheten är yrkesmässig 
Operations are of a commercial/professional nature

Uppgifter om katters  
förvaring och övriga utrymmen

I bostaden med möjlighet till utevistelse   
In a private home with access to outdoor runs   
I bostaden utan möjlighet till utevistelse   
In a private home without access to outdoor runs   

I kattstall med boxar med direkt anslutning till rastgård 
In a cattery with boxes leading directly to a cat run        

I kattstall med boxar med tillgång till rastgård 
In a cattery with boxes and access to a cat run    

I kattstall med boxar utan tillgång till rastgård 
In a cat kennel with boxes without access to cat runs   

Utomhus i kattgård med tillgång till koja 
Outdoor cat run with access to an outdoor cat house

Utomhus i kattgård utan tillgång till koja 
Outdoor cat run without access to an outdoor cat house

Annat 
Other

Boxar 
No of boxes

Kojor 
No of outdoor cat houses

Rastgårdar 
No of cat runs

Uppgifter som visar att sökande 
är lämplig att bedriva verksamhet

Antal katter 
No. of cats

Antal katter 
No. of cats

Antal kullar/år 
No. of cats/yr

Antal katter 
No. of cats

Antal kattplatser 
No. of cat places

Antal   No. of Antal     No. of Antal     No. of

Utbildning

Erfarenhet

Ange vad

Application for a permit for the following:
(Avser hållande av egna eller andras katter utan 
att ta emot ersättning, t.ex. katt på foder)

(Även kullar från katt som är ute på foder räknas in)

Verksamhet där man samtidigt och regelbundet antingen tar emot 4 st eller 
fler av andras katter mot ersättning eller tar emot katter i syfte att förmedla 
dem. Här ingår t.ex. kattpensionat, kattdagis och omplaceringshem.
Operation in which the applicant, simultaneously or on a regular basis, either 
accepts 4 or more cats owned by other parties for payment, or accepts cats 
in transactions e.g. boarding cattery, cat day care and replacement homes.

Transactions are defined as loaning 
cats for payment e.g. hiring out cats

Information about facilities 
for keeping cats and other facilities

State which

Information indicating that the applicant is 
suitable for the conduct of operations

Training/Education

Experience

Commerical operations

Both physical persons and legal entities may conduct commercial operations. This assumes that 
operations are of a certain scope and duration, and that there is an objectively determined profit  
motive and that they are of an independent character.

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.

Tjänstedirektivet
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Underskrift
Sökandes underskrift

Information

Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den
som yrkesmässigt eller i större  omfattning håller, föder upp,  
upplåter eller säljer katt eller tar emot katt för förvaring eller 
utfodring. Frågor om tillstånd prövas av den avdelning på läns- 
styrelsen 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 djurskydds- 
synpunkt.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.

Övrigt

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 
utföres.

Datum

Namnförtydligande

Date
Signature

Applicant's signature

Clarification of name

Information

Chapter 6, Section 4 of the Animal Protection Act (2018:1192) 
stipulates that a permit is required for a person who, on a 
commercial basis or to on a substantial scale, keeps, feeds, 
supplies or sells cats, or who accepts cats for boarding or feeding. 
Questions concerning such permits are reviewed by the 
department of the County Administrative Board responsible for 
supervision under the Animal Protection Act. In this connection, 
special consideration is to be given to the question of whether the 
applicant can be considered to be suitable for the conduct of such 
operations, and also the suitability of the facilities in which 
operations are to be conducted from an animal protection 
viewpoint. Prior to the granting of a permit, operations must be 
inspected by the County Administrative Board's animal  
protection inspector.

The Swedish Board of Agriculture regulation (SJVFS 2019:27) 
 concerning permit requirements in accordance with Chapter 6, 
Section 4 of the Animal Protection Act (2018:1192) for keeping 
horses, dogs, cats and other pets may be accessed on www.sjv.se, 
where additional information is also available. If you have further 
questions,you can contact the animal 
protection inspector in your county.

Further information

A permit may be subject to time constraints and certain conditions 
(e.g. as regards the extent of operations). The County Administra- 
tive Board is responsible for ongoing supervision in accordance 
with the Animal Protection Act. Regular checks are carried out.

The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation. 
 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Tjänstedirektivet
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APPLICATION
• ansökningsblankett 
• enkel skiss över kattstall, utrymmen i bostad, rastgårdar 
• uppgifter om eventuella fodervärdar 
• uppgifter om eventuella jourhem 
• kopia på intyg av utbildningar, anställningar etc. inom   
  verksamhetsområdet
Ansökan ska innehålla
Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i  större om- 
fattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter för förvaring eller utfodring enligt 6 kap. 4 §  djurskyddslagen (2018:1192).
Ansökan om tillstånd avser
The application is to include
• Application form• Simple drawing of the animal accommodation in a cattery,
  private home, cat runs• Details of co-owners, if applicable
• Details of emergency/temporary home, if applicable
• Copy of certificates for training, employment, etc, in the area
   of operations
Application for a permit applies for
Application for a permit to keep, breed, transfer, sell or 
receive cats on a commercial basis or on a substantial scale
for boarding or feeding in accordance with Chapter 6, Section 4
of the Animal Protection Act (2018:1192).
Date
To be sent to (County Administrative Board
Sökande
Fr o m vilket datum ansöks om tillstånd?
Datum
Pågående verksamhet
Ongoing operations 
Ny verksamhet
New operations
Övertagande av verksamhet med tillstånd
Takeover of operations with a permit
Ändring eller utökning av verksamhet med tillstånd
Change in or extension of operations with a permit 
Date
Date as from which the application for a permit applies? 
The applicant
Company (sole proprietorship, limited company, partnership, etc.)
Reg. Corporate No. /National Identity No.
C:\IDsolutions_Kommentus\IDlib_Kommentus_3_0\IDlib_bilder\star_1.gif
Owner: Given name
Last name
Postal address (street, box, etc.)                                            
Post code
Town or city
Phone (incl. national + area code)
E-mail
Property designation
Name of person representing a legal entity
Contact person
Physical person in charge of animals
Postal address of operations, if different from above       
Property owner, if different from the applicant
Postal address (street, box, etc.)                                            
Town or city
Post code
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Pågående verksamhet som kommer att utökas till tillståndspliktig verksamhet
Ongoing operations that will be extended to operations with a permit
C:\IDsolutions_Kommentus\IDlib_Kommentus_3_0\IDlib_bilder\star_1.gif
= Obligatoriskt fält
   Obligatory field
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Country
Fax (incl. national + area code)
Phone (incl. national + area code)
Phone (incl. national + area code)
Phone (incl. national + area code)
2. Uppfödning av 3 kullar eller fler per år
    Breeding 3 or more litters per year 
4. Försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
    Sale of 3 or more cats per year from another breeder
5. Förvaring eller utfodring av 4 katter eller fler
    Boarding or feeding 4 or more cats
Tillstånd söks för följande 
6. Upplåtelse av 3 eller fler katter per år
    Transactions involving 3 or more cats per year 
1. Hållande av 10 eller fler katter (över 12 mån ålder)
    Keeping 10 or more cats (more than 12 months of age)          
(Keeping own or other persons' 
cats without payment e.g. co-ownership) 
(Including litters from co-ownersh)
3. Försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år från egen uppfödning
    Sale of cats from 3 or more litters per year bred by applicant
Med upplåtande menas en verksamhet som innebär att man, mot ersättning lånar ut katter, t.ex. uthyrning
Verksamheten är yrkesmässig
Verksamheten är yrkesmässig
Operations are of a commercial/professional nature
Uppgifter om katters 
förvaring och övriga utrymmen
I bostaden med möjlighet till utevistelse  
In a private home with access to outdoor runs   
I bostaden utan möjlighet till utevistelse  
In a private home without access to outdoor runs   
I kattstall med boxar med direkt anslutning till rastgård
In a cattery with boxes leading directly to a cat run        
I kattstall med boxar med tillgång till rastgård
In a cattery with boxes and access to a cat run    
I kattstall med boxar utan tillgång till rastgård
In a cat kennel with boxes without access to cat runs   
Utomhus i kattgård med tillgång till koja
Outdoor cat run with access to an outdoor cat house
Utomhus i kattgård utan tillgång till koja
Outdoor cat run without access to an outdoor cat house
Annat
Other
Boxar
No of boxes
Kojor
No of outdoor cat houses
Rastgårdar
No of cat runs
Uppgifter som visar att sökande
är lämplig att bedriva verksamhet
Application for a permit for the following:
(Avser hållande av egna eller andras katter utan att ta emot ersättning, t.ex. katt på foder)
(Även kullar från katt som är ute på foder räknas in)
Verksamhet där man samtidigt och regelbundet antingen tar emot 4 st eller
fler av andras katter mot ersättning eller tar emot katter i syfte att förmedla
dem. Här ingår t.ex. kattpensionat, kattdagis och omplaceringshem.
Operation in which the applicant, simultaneously or on a regular basis, either
accepts 4 or more cats         owned by other parties for payment, or accepts cats
in transactions e.g. boarding cattery, cat day care and replacement homes.
Transactions are defined as loaning
cats for payment e.g. hiring out cats
Information about facilities
for keeping cats and other facilities
State which
Information indicating that the applicant is
suitable for the conduct of operations
Training/Education
Experience
Commerical operations
Both physical persons and legal entities may conduct commercial operations. This assumes that
operations are of a certain scope and duration, and that there is an objectively determined profit 
motive and that they are of an independent character.
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.
Underskrift
Sökandes underskrift
Information
Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den
som yrkesmässigt eller i större  omfattning håller, föder upp, 
upplåter eller säljer katt eller tar emot katt för förvaring eller
utfodring. Frågor om tillstånd prövas av den avdelning på läns-
styrelsen 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 djurskydds-
synpunkt.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.
Övrigt
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
utföres.
Date
Signature
Applicant's signature
Clarification of name
Information
Chapter 6, Section 4 of the Animal Protection Act (2018:1192) stipulates that a permit is required for a person who, on a commercial basis or to on a substantial scale, keeps, feeds, supplies or sells cats, or who accepts cats for boarding or feeding. Questions concerning such permits are reviewed by the department of the County Administrative Board responsible for supervision under the Animal Protection Act. In this connection, special consideration is to be given to the question of whether the applicant can be considered to be suitable for the conduct of such operations, and also the suitability of the facilities in which operations are to be conducted from an animal protection viewpoint. Prior to the granting of a permit, operations must be inspected by the County Administrative Board's animal 
protection inspector.
The Swedish Board of Agriculture regulation (SJVFS 2019:27)
 concerning permit requirements in accordance with Chapter 6, Section 4 of the Animal Protection Act (2018:1192) for keeping horses, dogs, cats and other pets may be accessed on www.sjv.se, where additional information is also available. If you have further questions,you can contact the animal
protection inspector in your county.
Further information
A permit may be subject to time constraints and certain conditions
(e.g. as regards the extent of operations). The County Administra-
tive Board is responsible for ongoing supervision in accordance
with the Animal Protection Act. Regular checks are carried out.
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation.
 
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
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