
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Djurskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

 

Dokument kommer att överlämnas till Jordbruksverket 
Anmälningar som inte leder till åtgärder, 
obefogade 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

5      

Ansökan och tillståndsbeslut för 
ridskoleverksamhet, hundkennlar, 
pälsdjursfarmer m.m. samt beslut om återkallat 
tillstånd (16 § DL = Djurskyddslagen) 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

Bevaras  Anteckningar i 
ärende bör 

bevaras 

 5 år efter 
upphörd 

verksamhet 

 

Anteckningar  i ärenden Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

Bevaras      

Avgift i enskilt fall, beslut om Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

10      

Betesdispens, beslut att återkalla (13a § DF = 
Djurskyddsförordningen) 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

5      

Betesdispens, jordbruksverkets beslut om eller 
avslag för kännedom 

Ingår bland 
diarieförda 

handlingar / 
Akt i arkivet 

5      

Betesgång, ansökan och beslut om dispens från 
(13a § DF) 
 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

5 år efter att 
dispenstiden 

löpt ut 

     

Djurplågeri, handlingar rörande utredningar om 
(16 kap 13 § Brottsbalken) 

Ansvarig 
handläggare / 

Bevaras  Anteckningar i 
ärende bör 

 10  



 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Djurskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 
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efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

 

(Inspektionsrapporter, tjänsteanteckningar, 
begäran om åtalsprövning, utredning om djur-
plågeri, domstolsbeslut med anledning av 
utredning om djurplågeri, bevismaterial, foton, 
film m.m..) 

Akt i arkivet bevaras 

Djurskydd, handlingar rörande (26 § DL eller 
18 § HL = Hälsoskyddslagen) 
(Anmälningar, veterinärutlåtanden, inspektions-
rapporter, förslag till föreläggande eller förbud 
jämte erinringar, beslut om föreläggande, för-
bud eller rättelse på annans bekostnad, begäran 
hos domstol om utdömande av vite, domstols-
beslut för kännedom, bevismaterial, foton, film 
m.m.) 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

Bevaras  Anteckningar i 
ärende bör 

bevaras 

 10 år efter det att 
verksamheten 

upphört eller 10 
år efter senast 

vidtagna årgärd 

 

Djurstallar, handlingar rörande förprövning av 
( Kopior av ansökan med ritningsförslag vid 
förprövning av djurstallar, yttranden över 
omgivningshygieniska förhållanden vid 
förprövning av djurstallar, kopia av 
Länsstyrelsens beslut efter förprövning av 
djurstallar, råd och anvisningar för 
gödselhanteringen) 
 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

Bevaras  Anteckningar i 
ärende bör 

bevaras 

 Då stallet rivs 
eller byggs om till 
annan verksamhet 

 

Omhändertagande av djur, tjänsteanteckningar, 
handlingar rörande (32 § DL = Djurskydds-
lagen) 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

Bevaras  Anteckningar i 
ärende bör 

bevaras 

 10 år efter det att 
verksamheten 

upphört eller 10 

 



 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Djurskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 
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efter antal år 
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(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

 

(Anmälan från veterinär om missförhållanden, 
veterinärutlåtanden, Miljö- och byggnämndens 
beslut om omedelbart omhändertagande, Läns-
styrelsens beslut med anledning av Miljö- och 
byggnämndens beslut om omedelbart 
omhändertagande av djur) 

är efter senast 
vidtagna årgärd 

Polishandräckning, begäran om Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

10      

Polismyndighetens beslut för kännedom enligt 
Lag om tillsyn över hundar och katter 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

5  Kan vara ett 
underlag i 
djurskydds 
utredning 

   

Tillsynsprotokoll från distriktveterinär avseende 
hygien och djurhälsa vid anläggning med 
mjölkproduktion, kopia på (Mjölkdirektivet) 
 
 
 
 
 
 
 

Pärm i 
biblioteket 

När nytt 
protokoll 

kommer. Om 
producenten 
ådragit sig 

anmärkning 
sker gallring 
först sedan 

rättelse skett 

     

Zooaffär, ansökan och beslut om godkännande 
av (21 § DF) 

Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

Bevaras    10  
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Zooaffär, avslag på ansökan om  Ansvarig 
handläggare / 
Akt i arkivet 

2      

 


