
  

Förprövning av djurstall — Hästar 
Checklista för ritningar till ansökan 

  Jordbruksverkets Förprövningsblankett D173A 
 

Krav på ritningarna 
Alla checklistepunkter 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 

 
  



Övrigt 
Ritningar behöver inte vara utförda av en professionell ritare, men de ska vara och tydliga och 
innehålla de upplysningar som angetts här intill. 
  
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 komplettering. Framför allt vid ombyggnader är också 
fotografier värdefulla som komplement. 
 
Förprövningsblanketten finns hos länsstyrelsen, eller på Jordbruksverkets websida. 
 
Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne eller skane@lansstyrelsen.se 
291 86 Kristianstad 

 
  

  
 

Hör gärna av dig till Länsstyrelsens byggnadskonsulenter 
om du har ytterligare frågor!  
Mie Meiner:  010-224 14 91
 mie.meiner@lansstyrelsen.se 

Jenny Lilja:   010-224 14 60  
  jenny.lilja@lansstyrelsen.se 

Maria Kjellström:  010-224 14 39 
 maria.kjellstrom.se@lansstyrelsen.se 

 
Länsstyrelsens växel: 010-224 41 00. 
 


