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ANSÖKAN OM TYPGODKÄNNANDE AV FÅNGSTREDSKAP 













Blankett för ansökan om typgodkännande av fångstredskap 

Den här blanketten kan du använda för att ansöka om typgodkännande av fångstredskap. Här har vi sammanställt vilken information som behövs. Uppgifterna är viktiga underlag för Naturvårdsverkets beslut. Observera att ärendet kan fördröjas om alla handlingar inte finns med i ansökan. Att ansöka om typgodkännande kostar 2 900 kronor per fångstredskap.
 
Fyll i blanketten, underteckna och skicka in till

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Eller med e-post till registrator@naturvardsverket.se Då ska du först skriva ut, underteckna och skanna in blanketten. 

 Följande bilagor ska alltid bifogas ansökan:

	Foto och ritning av fångstredskapet i sin helhet, även inifrån med gilleranordningens konstruktion. Foton/ritningar ska vara av hög kvalitet.


	En material- och konstruktionsspecifikation enligt nedan bifogade specifikation. Använd fackhandelns vedertagna begrepp i specifikationen. 


	Användarvänlig instruktion om hur fällan ska hanteras och sättas ut för att säkerställa fångstredskapets selektivitet och säkerhet 





Följande ska i förekommande fall bifogas ansökan:

Dokumentation av genomförda tester i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2013:13) om typgodkännande av fångstredskap.

Ni ska dessutom kunna tillhandahålla ett antal exemplar av fångstredskapet.

Sökande
Namn:
     
Person-/organisationsnummer
     
Adress:
     
Postadress:
     
Telefon:
     
E-post:
     

Tillverkare (om annan än sökande)
Namn:
     
Adress:
     
Postadress:
     
Telefon:
     
E-post:
     


Art/arter
Vilken eller vilka arter avser fångstredskapet?
     

Onödigt lidande
På vilket sätt säkerställs det att fångstredskapet inte utsätter vilt för ett onödigt lidande?

     

Selektivitet

Hur säkerställs selektiviteten, det vill säga att endast de arter eller individer inom en art som fångstredskapet är avsett för fångas?

     

Säkerhet
 
Hur har säkerhet för människor och tamdjur omhändertagits?

     

Förhållanden för användning
 Under vilka förhållanden ska fångstredskapet användas? Exempelvis i vilken miljö, biotop, geografisk del av landet etc.

     

Typmärkning  
 Vart på fångstredskapet ska användaren kunna märka den med sitt namn och telefonnummer på ett väderbeständigt sätt?

     







Bilaga – materialspecifikation
Ange vilket material som aktuell del består av. Exempelvis typ av trä, typ av metall eller plyfa. Ange även relevanta mått såsom bredd, längd och tjocklek för angivna material. Specificera även hur sammansättningen är utformad genom att ange mått och material för exempelvis reglar, stänger, skruvar eller spikar.

Långsidor
     
Gavlar 
     
Golv
     
Tak
     
Ingångsöppning
     
Gilleranordning
     



Bilaga - Konstruktionsspecifikation
Specificera kortfattat hur konstruktionen ska utformas i nedan angivna delar. 
Storlek – rektangulära/kvadratiska fångstredskap

Ange total längd, bredd, höjd och antalet kvadratmeter som fångstredskapet upptar i yta

     

Storlek – cirkulära fångstredskap

Ange total längd, bredd, höjd och antalet kvadratmeter som fångstredskapet upptar i yta

     

Sammansättning invändigt

Ange om det i fångstutrymmet förekommer utstående eller vassa delar, exempelvis bultskallar, spjälor, reglar eller balkar. Ifall det förekommer ytor inuti fångstutrymmet som består av metall, ange i sådana fall om dessa ytor är bemålade. 

     

Ventilation

Beskriv ventilationens utformning. 

     

Golvkonstruktion

Ange om golvet är halkfritt och i sådana fall på vilket sätt. 

     




Utformning av ingångsöppning

Beskriv ingångsöppningens utformning, exempelvis fallucka eller fjäderbelastande grindar etc. I det fall fångstredskapet har en fallucka ska tyngd, bredd, längd samt tjocklek särskilt anges. Vidare ska falluckans maximala höjd vid uppgillrad position anges. 

     


Storlek på ingångsöppning

Ange storleken på ingångsöppningen avseende höjd och bredd. Om ingångsöppningen kan regleras, ange minsta möjliga storlek till högsta, både gällande höjd och bredd. Vid reglerbar ingångsöppning, ange om ingångsöppningens storlek kan fixeras och i sådana fall hur. 

     


Avlivningslucka

Om aktuellt, beskriv avlivningsluckans utformning. Ange också om luckan kan anordnas så att den inte kan öppnas inifrån. 

     


Säkerhetslucka

Om aktuellt, beskriv säkerhetsluckans eller nödutgångens utformning.

     


Inspektionslucka

Om aktuellt, beskriv inspektionsluckans utformning. Ange också om luckan kan anordnas så att den kan öppnas inifrån. 

     



     




Ort och datum

Namnteckning


     


Namnförtydligande


