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Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) 

 

A. Sökande 

Här fyller du i uppgifter om vem det är som söker. Ange även en lämplig kontaktperson som vi 

kan prata med om vi har frågor om byggnadsplanerna och djurhållningen under 

handläggningen. I Skåne län måste inte socken anges. Det är viktigt att korrekt 

fastighetsbeteckning fylls i. 

B. Byggnadsåtgärd 

Vilken typ av byggnadsåtgärd ska utföras?  Om du både gör en tillbyggnad och bygger om i 

befintligt stall ska du kryssa i båda rutorna. Annan åtgärd kan exempelvis vara ändringar av 

inredningen utan att byggnadsdelar ändras, eller om det blir fler hästar på gården så att antalet 

överstiger förprövningspliktigt antal utan att nödvändigtvis någon byggnadsåtgärd utförs.  

Mer information om när du behöver förpröva finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och 

allmänna råd om förprövning (SJVFS 2012:12). 

 

Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör 

handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare. 

Även punkter på blanketten som inte förklaras i detta dokument kan behöva fyllas i. 

Observera! Innan du får börja bygga stallet ska förprövningsansökan ha godkänts. Innan du 

får ta in hästarna ska stallet anmälas för besiktning. 
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Använd Checklista för ritningar till ansökan som finns längst 

bak i denna vägledning för att få med all viktig information 

på ritningarna. 

 

C. Tidplan 

Observera att du inte får börja bygga innan ansökan blivit godkänd av oss. På så sätt 

undviker du stora kostnader om du skulle behöva ändra något. 

 

D. Till ansökan bifogas 

Du ska bifoga en situationsplan, planritning och sektionsritning till din ansökan. Du 

behöver bara sända in ett exemplar av varje ritning. Ritningarna ska vara skalenliga och 

måttsatta. Det underlättar handläggningen om du även skickar med ritningar på 

inredning, beskrivningar, foton, ventilationsberäkningar med mera. Om du gör det ska du 

ange att dessa skickas med som bilaga.  Om vissa punkter i ansökan behöver ytterligare 

förklaring görs detta enklast i en bilaga. 

 

 

 

 

 

En situationsplan visar hur stallet är placerat i förhållande 

till övriga byggnader och vad dessa används till. Detta kan 

till exempel vara en handskiss eller en bild från en kart-

tjänst på internet. Märk ut norriktning och ange avstånd 

mellan byggnaderna.  Ritningen bör vara i skala 1:400 eller 

1:1000.  

En planritning är en ritning som visar stallet i 

genomskärning sett ovanifrån. Denna ger information om 

till exempel mått, liggytor, inredning, hur hästarna kan 

förflytta sig, utrymning vid brand, placering av fönster, 

dörrar och ventilationsöppningar. Ritningen bör vara i 

skala 1:100 eller 1:200. 

En sektionsritning är en ritning över stallet i 

genomskärning sett från sidan. Denna ger information om 

till exempel höjdmått, inredning, ljusinsläpp, ventilation, 

takkonstruktion och lutningar på golv. Vid olika 

utformningar kan flera sektionsritningar behövas. 

Ritningen bör vara i skala 1:50 eller 1:100. 

När planerar du att påbörja byggnadsåtgärden och när 

beräknar du vara klar? Byggnadsåtgärden ska vara klar 

senast tre år efter att du fått ditt förprövningsbeslut, 

annars behöver du göra en ny ansökan. 
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E. Hästhållning 

 

 

 

 

 

  

Ange antalet hästplatser av respektive storlek, som berör 

det aktuella stallet. 

Under rubriken ”Övriga upplysningar” skriver du 

uppgifter som berör hästarna i stallet. Exempelvis 

hästarnas användningsområden (travare i träning, fölston, 

etc.). 

 

Antalet hästplatser före byggnadsåtgärd: Hur många 

platser det finns i stallet just nu. 

Antalet hästplatser efter byggnadsåtgärd: Hur många 

platser det kommer att finnas i stallet efter 

byggnadsåtgärden. 

Antalet hästplatser som berörs av byggnadsåtgärd: Antalet 

platser som efter åtgärden är nya eller har förändrats. 

Ett exempel: 

Du har 10 ensamboxar. Nu ska du bygga 4 likadana boxar 

till, men ändrar inget i de befintliga boxarna. Då ska du 

fylla i att antalet djurplatser före är 10, efter är 14 och 

berörda är 4. 

Om du istället bygger om alla 10 boxarna till 1 stor box 

som ska rymma 14 hästar fyller du i att antalet hästplatser 

före är 10, efter är 14 och berörda är 14. 
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F. Särskild vård 

 

G. Smittskydd & hygien 

 

  

Hästar som hålls i grupp ska ha möjlighet att hållas separat 

om de behöver särskild vård, exempelvis i en sjukbox. 

Utrymmet behöver inte finnas i det stall som förprövas 

men ska finnas tillgängligt i ett närbeläget utrymme. 

 

I de flesta stallar behövs särskilt avlopp för tvätt- och 

spillvatten. Kommunen har tillsyn över hur vattnet 

omhändertas. 
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H. Byggnad och brandskydd 

 

  

Ange placering, storlek (bredd och höjd, fritt mått) och typ 

av dörrar och portar på plan- och sektionsritningen eller i 

bifogad beskrivning. 

Ange eventuella brandväggar/bjälklag på planritningen, 

sektionsritningen eller i bifogad beskrivning. 

Ange placering, storlek och typ av fönster eller andra 

ljusinsläpp på plan- och sektionsritningen eller i bifogad 

beskrivning. Ange även om de skyddas med exempelvis 

galler. 

Ange väggarnas material, tjocklek och eventuell tjocklek 

på isoleringen på sektionsritningen eller i bifogad 

beskrivning. 

Ange på sektionsritningen eller i bifogad beskrivning 

takets material och eventuellt kondensskydd, tjocklek på 

isolering, innertak eller om det är öppet upp till nock. 

Kondensskydd förhindrar att fukten i stallet bildar 

vätskedroppar på insidan av taket som kan droppa ner på 

hästarna. 

Utförligare information om brandskydd finns på 

Lantbrukets brandskyddskommittés (LBK) webbplats: 

www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen  

 

http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen
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J. Golv och liggytor 

 

K. Utfodring och vattning 

Visa placering av vattenplatser i planritningen eller i bifogad beskrivning. 

Ange gärna fabrikat på vattningssystemet om det är automatiskt. Exempelvis kan det 

redovisas i en beskrivning eller i ett bifogat produktblad. 

  

Ange golvets material och eventuella höjdskillnader och 

lutningar på sektionsritningen eller i bifogad beskrivning. 

Åtgärder för att förhindra hala golv kan exempelvis vara 

typ av golv (exempelvis gummibeklädnad), hur golvet 

bearbetas vid gjutning, att golvet behandlas med mera.  

Ett krav är att stallgången ska vara halksäker vilket vid 

gjutet golv i normalfallet innebär någon form av grövre 

struktur.  

Typ av bädd/underlag på vistelseytor kan exempelvis vara 

halm, strö, gummimatta med mera. 

Om vattningsanordningarna frostskyddas, ange hur. 
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L. Övriga installationer 

 

  

Ange om det finns reservkraft tillgänglig och i så fall dess 

storlek. 

En plan för elavbrott garanterar hästarnas välfärd vid 

strömavbrott. Beskriv gärna i en bifogad beskrivning hur 

exempelvis vatten till hästarna ordnas vid strömavbrott. 

Ange belysningens placering, typ och IP-klass på plan- och 

sektionsritningen eller i bifogad beskrivning. 

Belysningseffekten/belysningsstyrkan anges i W/m2, lux 

eller i lumen. 

Beskriv utgödslingsprincip. Om utgödslingen sker 

mekaniskt, ange utgödslingssystemets höjder i planritning, 

sektionsritning eller bifogad beskrivning. Ange systemets 

olika delar från djurutrymme till lagring. 

Ett exempel: 

Det kommer att finnas 12 armaturer à 60 W. Golvytan i 

stallet är 100 m2. 

Den totala effekten av armaturerna är 12 x 60 W = 720 W 

Detta divideras med golvytan: 720 W/100 m2 = 7,2 W/m2 
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M. Ventilation 

 

M1. Eventuell projektör 

 

 

 

 

M2. Allmänt 

  

I ett mekaniskt ventilerat stall styrs luftflödet av fläktar. I 

ett stall med naturlig ventilation sker luftomväxlingen av 

naturliga drivkrafter, såsom vind och temperatur-skillnader. 

Ange hur väggarna är isolerade i sektionsritningen eller i 

bifogad beskrivning. 

Ange placering, typ och storlek av till- och frånlufts-

öppningarna i plan- och sektionsritning eller bifogad 

beskrivning. 

Har du anlitat någon för att projektera ventilationen, i så 

fall vem? 

Ventilationsbehov för hästar finns i Svensk standard          

SS 951050:2014, Lantbruksbyggnader – Ventilations- och 

värmebehov i djurstallar  

 

Ange om förväntad bullernivå i stallet förväntas överstiga 

65 dB. Källor till buller är främst ventilationsfläktar men 

även annat mekaniskt buller som regelbundet finns i stallet 

räknas in. 
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M3. Mekanisk ventilation 

 

 

  

Beskriv hur fläktprogrammet anpassas mellan min- och 

maxventilation.  

Ange hur fläktarna regleras och i vilken ordning de startar 

(stegnummer). 

Om spolspiltan har egen fläkt, ange vilken fläkt det gäller, 

och rita ut placeringen på planritningen. 

Ange tilluftsdonens typ och kapacitet. Visa även placering 

på plan- och sektionsritningen. 
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M4. Naturlig ventilation/självdragsventilation 

 

M5. Reglering av ventilationsanläggning 

 

  

Ange frånluftsöppningarnas typ och storlek. Ange 

eventuell höjd på självdragstrumma. Visa även placering på 

plan- och sektionsritningen. 

Precisera typ och storlek av tilluftsöppningarna i bilaga. 

Visa även placering på plan- och sektionsritningen. 

Det måste finnas frånluftsöppningar där fuktig luft kan 

ventileras ut, exempelvis skorsten/trumma eller en öppen 

nock.  Tilluftsöppningar ska finnas jämnt placerade i 

byggnaden och samtliga hästar ska få frisk luft. Fönster 

godkänns inte som tilluftsöppningar utan annan typ av 

öppningar krävs. 

 

Ange om och i så fall hur ventilationen kan regleras. För 

att kunna ha plusgrader i stallet vintertid krävs att 

ventilationen är reglerbar. 
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Tips! 

På vår webbplats finns länkar som kan vara till hjälp vid planeringen. Här hittar du även 

blanketterna för ansökan.  

https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-

djurhallning/djurhallning/djurstallar.html 

Skicka blanketten, ritningar och övriga bilagor till: 

Länsstyrelsen Skåne eller skane@lansstyrelsen.se  

291 86 Kristianstad 

 

 

M6. Stalltemperatur 

 

N. Underskrift 

Ska göras av den som förprövar. Om blanketten sänds in elektroniskt måste inte 

underskrift finnas, utan endast datum för blankettens ifyllnad. 

 

 

 

 

  

Ange vilken temperatur det förväntas bli i 

stallet under vintern. 

 

Hör gärna av dig till Länsstyrelsens byggnadskonsulenter 

om du har ytterligare frågor!  

Mie Meiner:  010-224 14 91

 mie.meiner@lansstyrelsen.se 

Jenny Nörregård:  010-224 14 60  

  jenny.norregard@lansstyrelsen.se 

Maria Kjellström:  010-224 14 39 

 maria.kjellstrom@lansstyrelsen.se 

 

Louise Juhlin: 010-224 16 03 

 louise.juhlin@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsens växel: 010-224 10 00 
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Checklista för ritningar till ansökan 

Alla punkter på checklistan nedan är inte alltid aktuella, men de punkter som är aktuella ska finnas på 

ritningarna. 

Planritningar ritas och måttsätts skalenligt, helst skala 1:100.  

 Vad som är ny-, till– eller ombyggnad i stallet. 

 Anslutning till andra byggnader, som utrymme för strö och foder, personalutrymme, m.m. 

 Dörrar, portar och fönster eller andra ljusinsläpp i yttervägg, innervägg och tak. 

 Eventuell brandsektionering, t ex mellan stallet och lada eller personalutrymme. Markera gärna 

brandcellsgränser med en avvikande färg. 

 Utrymningsvägar för hästarna, ange fri höjd och bredd för dörrar i utrymningsväg. 

 Inredning. Boxar och ströbäddar, m.m. Alla boxdörrar/grindar. 

 Vatteninstallationer, som vattenkoppar, hinkar och vattenutkast samt avlopp. 

 Ventilation och värme: 

- Tilluftsdonens placering. 

- Frånluftsfläktars eller nocköppningars placering. 

- Värmekällor, som element eller värmefläktar. 

 Foderkrubbor och andra utfodringsanordningar. 

 Mått anges för: 

- Byggnadens längd och bredd (invändigt) 

- Gångar, dörrar, m.m. (anges med fritt mått) 

- Inredningen: Mått på boxar, ätplatser, ströbäddar, och andra platser där hästarna vistas. 

Ange om måtten är c-c mått eller fria mått. 

 Skriv hur många och hur stora hästar som ska rymmas i varje box, avdelning eller utrymme. 

 Visa gärna på planritningen var sektionerna (tvärsnitten) finns. 

 

Sektionsritningar ritas och måttsätts skalenligt, helst skala 1:50, eller 1:20. 

 Sektion ritas så varje typ av avdelning eller byggnadsdel syns. 

 Rita även överbyggnaden (väggar, innertak och yttertak): låghus, höghus med höskulle,  

förhöjt innertak (parallelltak), eller annat och ange byggnadsmaterial. 

 Fönster/ljusinsläpp. 

 Eventuella bärlinor och stolpar i stallet. 

 Inredning: Boxar, spiltor, m.m. 

 Ventilation: 

- Tilluftsdonen:  

   i yttervägg eller i taket, rita kanaler på skullen, öppningar vid takfoten och liknande. 

- Frånluftsfläktar, nocköppningar och liknande. Visa hur trummor går genom inner- och 

yttertak. 

- Eventuell ljuddämpning. 

 Mått: 

- Höjder, höjdskillnader, lutningar: 

     Höjder och lutningar anges enklast med plushöjder (höjd i m eller cm, över en nollpunkt) 

- Invändig takhöjd. 

 

Situationsplan ritas skalenligt, helst skala 1:400. 

 Situationsplanen ska visa aktuella förhållanden efter byggnadsåtgärden, både den aktuella 

byggnaden och gårdens övriga byggnader. 

 Avstånd mellan aktuell byggnad och närliggande byggnader. 

 Byggnaderna numreras lämpligen på ritningen, och anges i en lista med varje byggnads 

användningsområde. 

 Väderstreck och förhärskande vindriktning. 
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Övrigt 

Ritningar behöver inte vara utförda av en professionell ritare, men de ska vara tydliga och innehålla det 

som beskrivs ovan. 

Vissa saker är svårt att beskriva i ansökan eller på ritningarna. Gör då gärna en beskrivning på ett 

separat papper. Det kan också vara bra att göra en detaljritning för att förklara hur något ska fungera. 

Broschyrer, fotografier, mm kan vara bra som komplement. Framförallt vid ombyggnader är fotografier 

värdefulla som komplement. 

 


