
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SVERAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVERAK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande 
av avtal och dels med SVERAKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SVERAKs behandling av 
personuppgifter, finns på www.sverak.se/sekretessinformation/ . Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SVERAK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem 
genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 033-10 15 65, sverak@sverak.se 
 
 
 


 S

VE
R

A
K

  b
ln

r 2
00

2 
ve

r. 
20

23
-0

1 
w

w
w

.s
ve

ra
k.

se
 

Ägarbyte görs enklast och gratis online via Mina Katter och då ska denna blankett ej skickas in. Ägarändring via pappersblankett 
där en eller bägge parter saknar svenskt personnummer är fortsatt gratis. SVERAK tar ut en avgift på 100 SEK, då ägarändring 
skickas in via pappersblankett, det är *säljande part som kommer att faktureras denna kostnad. (* faktureras 
överlåtaren/säljaren) 

 
Blankett insänds, undertecknad av både tidigare och ny ägare, i original till Kattförbundet SVERAK, Åsbogatan 33, 504 56 Borås 
OBSERVERA! Detta intyg är ogiltigt utan tidigare och ny ägares egenhändiga underskrifter. 

Uppgifter om katten 
Kattens namn i ID-registret Kattens ID-nummer i ID-registret 

            

Tidigare ägare - underskrift 
Jag, som tidigare registrerad ägare till ovan nämnda katt, intygar att katten överlåtits till nedanstående ny ägare  
Namn Personnummer (12 siffror ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 

            
Gatuadress  Postnr och postadress 

            
Tel.nr Mobiltel.nr E-postadress 

                  

Underskrift av tidigare ägare 
Datum för överlåtelse Tidigare ägares egenhändiga underskrift 

      
 

Om tidigare ägare är ett katthem eller djurskydd kostar denna ägarändring 100 kr som faktureras i efterhand till organisationen. 

 
Ny ägare 
Namn Personnummer (12 siffror ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 

            
Gatuadress  Postnr och postadress 

            
Tel.nr Mobiltel.nr E-postadress 

                  

Underskrift och godkännande 
I och med att jag skickar in denna blankett till ID-registret, accepterar jag att mina uppgifter är synliga vid en sökning på min katts ID-nummer i SVERAKs register.  

Vill du inte att dina uppgifter ska synas i registret måste du meddela SVERAK detta. OBS! att en sökning endast kan göras på en katts ID-nummer. Om du inte godkänner visning av 
dina uppgifter, vid en sökning på kattens ID-nummer, kommer endast kattens uppgifter och orten där ägaren bor visas. Kontaktuppgifter kan då endast nås av myndigheter (ex. 
Jordbruksverk, polis, tull) samt, på förfrågan till SVERAK, även veterinärkliniker).  

Datum Underskrift av ny ägare 

      
 

 

 

id-registret.se 
 
Kattförbundet SVERAK 
Sveriges Kattklubbars Riksförbund 
Åsbogatan 33, 504 56 Borås 
www.sverak.se  

ID-registrerad huskatt  
ÄGARÄNDRINGSINTYG 
Innan du fyller i denna blankett kontrollera att kattens ID-
nummer är registrerat i SVERAKs ID-register. 

 

http://www.sverak.se/sekretessinformation/
mailto:sverak@sverak.se
http://www.sverak.se/
http://www.id-registret.se/
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