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Förprövning och förhandsanmälan
av djurstallar
Planerar du för nybyggnation, ombyggnad eller tillbyggnad av stall,
förvaringsutrymme eller hägn till djur? I så fall kan du behöva skicka
in en ansökan om förprövning eller förhandsanmälan till Länsstyrelsen. Det är en form av bygglov och kravet på förprövning regleras i
djurskyddslagen.

När behövs förprövning för djurstall, förvaringsutrymmen, hägn?
•

Vid nybyggnation.

•

Vid ombyggnad eller tillbyggnad av stall.

•

Vid en förändring som är väsentlig från djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

... men det finns undantag.
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Undantag
Kravet på förprövning gäller inte
1. om det antal djur som ryms på anläggningen, av det eller de djurslag som berörs av den
    planerade åtgärden, efter denna kommer att understiga
a. 20 nötkreatur,
b. 15 vuxna grisar,
c. 150 växande grisar,
d. 20 vuxna får,
e. 40 lamm,
f. 20 vuxna getter,
g. 40 killingar,
h. 500 fjäderfän utom strutsfåglar,
i. 5 hästar,
j. 5 alpackor,
k. 5 lamor,
     m.fl.
2. fiskanläggningar för livsmedelsproduktion där årsproduktionen efter åtgärden kommer att
    understiga 35 ton fisk,
3. tillfälliga boxar som uppförs i anslutning till tävling och som tas bort inom fem dygn från det att
    tävlingen är avslutad, dygn från det att tävlingen är avslutad,
4. tillfälliga boxar för djur som behöver tas om hand för särskild vård och behandling,
5. ligghallar och stallar som endast är avsedda att ge väderskydd för de djur som anges i punkt 1 a-k
    när de hålls utomhus, som efter åtgärden rymmer högst dubbla antalet djur som anges i punkt 1 a-k,
6. om åtgärden endast avser uppförande av
a. permanenta boxar avsedda för djur som behöver tas om hand för särskild vård och behandling om
det sammanlagda antalet djur som kan rymmas i sådana boxar i avdelningen efter åtgärden högst är
4 nötkreatur, 20 grisar, 4 får, 4 getter eller 1 häst,
b. kalvnings-, killnings- eller lamningsboxar avsedda för ett moderdjur,
c. ensamboxar för kalvar där dessa placeras i stallavdelningar med kor,
d. hyddor som rymmer högst 2 kalvar, eller
e. ströbäddsboxar för grupphållna kalvar i oisolerade byggnader med naturlig ventilation, om det
sammanlagda antalet kalvar som ryms i avdelningen efter åtgärden högst är 20 stycken,
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Du behöver bara förpröva om antalet djur som ryms på fastigheten, efter att åtgärden är klar, kommer
att vara lika eller fler än antalet enligt tabellen.
Observera att du ska räkna samman alla platser. Kommer du till exempel att ha plats för 10 kor,
5 ungdjur och 5 kalvar, har du plats för 20 nötkreatur (10 + 5 + 5) och måste då förpröva.

Hur ansöker du om
förprövning?
Att förpröva ett stall kostar ingenting. Vi rekommenderar tidigt samråd för att prövningen ska bli
så smidig som möjligt för dig. Ansökan om förprövning ska göras på Jordbruksverkets blankett
D173A, avseende hästar, och blankett D173B, avseende övriga djurslag. Möjlighet finns att hämta
blanketter på vår hemsida, www.lansstyrelsen.
se/kronoberg. Välgjorda och tydliga samt skalenliga plan-, sektions- och situationsritningar skall
tillsammans med blanketten skickas in till Länsstyrelsen. Ansökan granskas och beslutas enbart från
djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Byggnadskonsulenten handlägger din ansökan och länsveterinärerna är sedan beslutande.

Förhandsanmälan
Förhandsanmälan får göras i det fall en förprövningspliktig åtgärd avser en mindre om- eller tillbyggnad av en befintlig stallavdelning för djur som
hålls för andra ändamål än undervisning, under
förutsättning att samtliga kriterier enligt nedan är
uppfyllda:
•

den befintliga stallavdelningen är i enlighet
med Länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut,

•

åtgärden berör endast sådan djurkategori som
hålls i den befintliga stallavdelningen, samt

•

Att förprövningen är godkänd är ett av kraven för
att erhålla investeringsstöd. Beslutande för investeringsstöd är landsbygdsdirektören.

berörda djurplatser kommer att bestå av
samma inhysningssystem som används i den
befintliga stallavdelningen för den berörda
djurkategorin, och kommer efter åtgärden
att motsvara högst 20 % av det totala antalet
sådana platser i stallavdelningen.

Stallet måste vara klart inom tre år från beslutsdatum om förprövning. Anmälan om slutbesiktning skall göras när bygget är klart och innan det
tas i bruk, detta kan göras via Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg.

Förhandsanmälan ska göras på Jordbruksverkets
blankett D173C. Blanketten ska skickas till Länsstyrelsen. Till ansökan ska fogas två exemplar av
skalenliga plan- och sektionsritningar som visar
åtgärdens omfattning.
Om du är osäker på om det räcker med föranmälan, så är du välkommen att rådfråga vår byggnadskonsulent.

Ovanstående gäller fr.o.m. den 14 juni 2012. Mer information om andra
ändringar avseende förprövning finns på Jordbruksverkets hemsida,
www.jordbruksverket.se.
Vid frågor, kontakta byggnadskonsulent Björn Elmqvist, tel 010-223 73 14,
bjorn.elmqvist@lansstyrelsen.se
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