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Ansökan om tillstånd att transportera djur 

Djurtransportförordning (EG) nr 1/2005 

Lag om transport av djur 1429/2006 

1. Ärende 

Nytt tillstånd 

Ändring av tillstånd1 

Tillståndshavarens kontaktuppgifter har förändrats 

Byte av förare 

Byte av transportmedel 

Annat, vad? 

Tillstånd till djurtransporter som underskrider 8 timmar 

Bilaga: Utredning om djurtransportmedel för transporter som underskrider 8 timmar 

Tillstånd till långa djurtransporter (över 8 timmar) 

Bilaga: Utredning om djurtransportmedel för transporter som överskrider 8 timmar 

Godkännande av transportmedel för långa transporter 

Jag transporterar (även) djur i/till utlandet 

Verksamheten inleddes Verksamheten är avsedd att inledas 

1Innehållet i ändringen meddelas noggrannare i ifrågavarande punkt på blanketten. Fyll i 

blanketten med sökandens information. 

2. Uppgifter om sökanden 

Sökandens namn eller firma Personbeteckning eller FO-nummer 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Hemkommun 

Ansvarig person Personbeteckning Telefonnummer 
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3. Fakturamottagare (fylls i om annan än den sökande) 

Fakturamottagarens namn FO-nummer 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

4. Djurarter 

Djur som transporteras 

5. Uppgifter om förarna och skötarna och deras utbildning 

Namn Kompetensbevisets 

nummer 

Kompetensbevis 

har bifogats 
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Uppgifter om de transportmedel som ska användas för transporterna ges på en särskild 

bilaga. Det finns särskilda bilageblanketter för transportmedel som underskrider respektive 

överskrider 8 timmar. Om ni har ett intyg på att ett transportmedel avsett för långa 

transporter har godkänts behöver ni inte ge en separat utredning om ifrågavarande fordon. 

6. Denna punkt fylls endast i av den som ansöker om tillstånd för långa 
djurtransporter:
Beskriv här hur du kan spåra placeringen av dina fordon och få kontakt med förarna när 

som helst:

Den som ansöker om tillstånd för långa djurtransporter: foga en fritt formulerad 

beredskapsplan för eventuella nödsituationer under transport. 

7. Underskrift och samtycke till elektronisk behandling 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet per 

e-post. 

Samtycke till delgivning och behandling innebär att även förfrågningar och begäran om 

komplettering i ärendet kan göras elektroniskt. Den sökandes e-postadress ska vara aktuell 

och användas aktivt. 
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8. Bilagor

Om sökanden är ett bolag, en förening eller annan sammanslutning eller en stiftelse,

bifogas en kopia av bolagsavtalet eller bolagsordningen eller föreningens eller 

stiftelsens stadgar samt ett registerutdrag

På bilageblankett: Uppgifter om transportmedlen som ska användas för transporten

Intyg om godkännande av transportmedlen            st 

För långa djurtransporter transportörens beredskapsplan för nödsituationer 

Skicka in ansökan med bilagor i god tid innan verksamheten inleds lämnas in till det 

regionförvaltningsverk inom vars område tillståndssökandens hemkommun finns. Om 

ansökan är bristfällig vi ombes sökanden komplettera den till behövliga delar. Vi tas det ut 

ör regionförvaltningsverkets beslut en prestationsavgift. Avgiften baserar sig på lagen om 

grunderna för avgifter till staten och på inrikesministeriets förordning som utfärdats med 

stöd av den. Regionförvaltningsverket för in de beviljade tillstånden i registret över 

djurtransportörer. Registerbeskrivningen och närmare uppgifter om registret kan fås av 

regionförvaltningsverket. 

Om du skickar anmälan med e-post, rekommenderar vi att använda 

regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse 
åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller övrigt känslig information. 

Skyddad e-post: turvaviesti.avi.fi 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

https://turvaviesti.avi.fi/
https://avi.fi/kontaktuppgifter
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