D173B

ANSÖKAN
- förprövning av djurstall enligt
djurskyddsförordningen (2019:66)
Ansökan om förhandsgodkännande för ny-,
till- eller ombyggnad för djur som föds upp
eller hålls för produktion av livsmedel, ull,
skinn eller päls.

Ansökan skickas till länsstyrelsen

Ansökan ska innehålla
• Denna ansökningsblankett
• Ritningar (se ruta D)

• Beskrivning av inredning eller ritning på inredning (se ruta D)

A. Sökande
Person-/organisationsnummer

Namn eller firma och adress

Produktionsplatsnummer (PPN)

Kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Fastighetsbeteckning

Socken

Kommun

B. Byggnadsåtgärd
Nybyggnad

Tillbyggnad

Ombyggnad

Annan åtgärd
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C. Tidplan
Byggnadsåtgärden
beräknas påbörjad

Byggnadsåtgärden
beräknas avslutad

D. Till ansökan bifogas
Situationsplan (2 ex)
ritningsnummer:

Planritning (2 ex)
ritningsnummer:

Sektionsritning/ritningsnummer:

Bilaga/ritning nr

Beskrivning av inredning eller ritning på inredning
Bilaga nr

Övriga handlingar (numreras)

Bilaga nr

Bilaga nr

E. Djurhållning

Djurslag/djurkategori

Antal djurplatser
Antal djurplatser
Vikt, kg före byggnadsåtgärd efter byggnadsåtgärd

Ras

Antal djurplatser som
berörs av byggnadsåtgärd

Produktionsförutsättningar

F. Särskild vård
Utrymmen för djur i behov av
särskild vård framgår av
ritning

Ja, ritningsnr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Ja, ritningsnr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Ja, ritningsnr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Ja, ritningsnr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Ja, bilaga nr

Nej, smittskyddssamråd har inte skett

G. Smittskydd & hygien
Hand- och stöveltvätt framgår
av ritning

Avlopp för stallrengöring
framgår av ritning

Hygiengränser

Intyg om smittskyddssamråd*
* Observera att det i programmet Smittsäkrad besättning är krav på att anslutna besättningar har smittskyddssamråd.

H. Byggnad och brand
Ja, ritning nr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Ytter- och innerväggars
material och utformning
framgår av ritning

Ja, ritning nr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Placering och typ av
dagsljusinsläpp framgår av
ritning

Ja, ritning nr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Ja, ritning nr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Ja, ritning nr

Nej, beskrivning i bilaga nr

Räddnings- och släckutrustning finns

Ja

Nej

Brandlarm finns

Ja

Nej

Ytter- och innertakets material
och utformning framgår av
ritning

Brandsektionering framgår av
ritning
Utrymningsvägar framgår av
ritning

J. Golv och liggytor
Ja, ritning nr

Nej, beskrivning enligt bilaga nr

Golvens material och
utformning framgår av ritning
Ja, följande åtgärder vidtas

Åtgärder vidtas för att
förhindra hala golv

Typ av strömedel
Typ av bädd/underlag på
vistelseytor såsom
ligg-/gångytor
Djur - kategori

Material

Spaltbredd (mm)

Stavbredd (mm)

Dränerande golv

K. Vattning
Manuellt

Automatiskt, genom

Vattningssystem

Flödeskapacitet på
automatiska
vattningsanordningar

Vattenkar

Vattenkoppar

Nipplar

Vattentråg

liter/minut

Automatiska vattningsanordningar frostskyddas

Ja

Nej

Ja, ritningsnr

Nej, beskrivning enligt bilaga nr

Urindränering finns

Ja

Nej

Gaslås finns

Ja

Nej

Gödselgasventilation finns

Ja

Nej

L. Mekanisering och installationer
Utgödslingssystem framgår
av ritning

Typ

Belysningseffekt

Belysningsarmaturer

(W/m2)
Typ

Belysningseffekt

Nattbelysning

(W/m2)

Plan för elavbrott finns

Ja

Reservkraft finns

Ja

Nej

(kW)

Nej

M. Djurslagsspecifika uppgifter (fyll i aktuellt alternativ i förekommande fall)
M1. Nötkreatur, får och get
Grovfoder

Kraftfoder/spannmål/ koncentrat

Fri tilldelning
Restriktiv tilldelning
Ja, ritning nr

Platser för kalvning/lamning/killning
framgår av ritning

Nej, beskrivning i bilaga nr

M2. Gris
Blötutfodring

Torrutfodring

M3. Fjäderfä
Tillgänglig area eller burarea

m2 (eller m2/bur)

Ej aktuell

Ströarea

m2 (eller m2/bur)

Ej aktuell

(m2)

Golvarea
Typ av fodertråg

Rakt

Ej aktuell
Runt
mm/djur eller (m totalt)

Längd på fodertrågskant
Typ av vattensystem

Rakt

Runt

Tillgång på vattenanordning

mm/djur eller
(m totalt)

Längd på sittpinnar

mm/djur eller
(m totalt)

Typ av rede

Fackrede

Dimensioner på redet

Längd

Nippel/kopp
Djur per
nippel/kopp
Ej aktuell

Kollektivrede

Ej aktuellt

Bredd

Höjd

(mm)

(mm)
(m2/bur)

Area på ströbad

(mm)
Ej aktuellt

Möjlighet till utevistelse

Ja

Nej

Ljusprogram kommer att finnas

Ja

Nej

N. Ventilation

N1. Eventuell projektör
Namn eller firma och adress

Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer

Kontaktperson
E-postadress

N2. Allmänt
Mekanisk

Naturlig/självdrag

Ventilationsprincip
Fyll i uppgifter under punkt N3
Byggnadens värmeisolering
Placering av tillufts- och
frånluftsanordningar
framgår av ritning

Bullernivåer förväntas bli
under 65 dB(A)

Fyll i uppgifter under punkt N4

Isolerad

Oisolerad

Ja, ritningsnr

Nej, beskrivning

Ja

Nej

N3. Mekanisk ventilation
Ventilationsprincip
Larm finns

Undertryck
Nej

Neutraltryck
Ja, larmar för

Övertryck
Varningssätt

Övertemperatur

Lampa

Strömavbrott

Siren

Fel på larmanordning

Tele

Fel på frånluftsfläktar
för minimiventilation
och gödselgasventilation

Annat

Frånluftsfläktar
Steg
nummer

Fläkt
nummer

Summa maxventilation
(m3/h)

Flöde (m3/h)

Typ av reglering

Tilluft
Typ av luftintag

Antal och flöde per don/fläkt

Spaltdon

(st)

(m3/h)

Fläkt/-ar

(st)

(m3/h)

(st)

(m3/h)

Annat

med öppningsarea
(m2)

Summering av maxventilation (m3/h)

(cm2)

Öppning i takfot

N4. Naturlig ventilation/självdragsventilation
Frånluft
Typ av frånluft

Frånluftsarea

Öppen nock

(m2)

Självdragstrumma
Höjd på självdragstrumma

Annat

(m)
Tilluft
Typ av tilluft

Öppningsarea eller area på vindväv

Glespanel

Eventuellt fabrikat
(m2)

Vindväv
Gardiner
Annat

N5. Reglering av ventilationsanläggning
Manuellt

Automatiskt

Ej reglerbar

Manuellt

Automatiskt

Ej reglerbar

Temperaturgivare

Fuktgivare

Annat

Reglering av frånluft
Reglering av tilluft

Automatisk reglering via

N6. Stalltemperatur
C0

Förväntad stalltemperatur vintertid
Tilläggsvärme kommer att installeras

Ja, typ av värmekälla

Nej

Erhållen effekt på värmekälla
(kW)

O. Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Länsstyrelsen behandlar de personuppgifter som du lämnar som ett led i vår myndighetsutövning för ändamålen ärendehantering,
kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Länsstyrelsen
lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer
av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter. Länsstyrelsen kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för
myndigheters arkivhantering. Du kan kontakta länsstyrelsen om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om förprövning
Denna blankett ska du använda när du ansöker om förprövning av stallar eller andra utrymmen för djur som hålls för produktion av
livsmedel, skinn, ull, päls eller för undervisning. Om du ska ansöka om förprövning av för stallar eller andra utrymmen för hästar ska
du inte använda denna blankett utan i stället använda blankett D 173A.
Allmänt
Förprövning är ett tillstånd som behövs från djurskydds- och djurhälsosynpunkt när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ett
stall eller annat utrymme för din djurhållning. Förprövning ska också göras om du vill inreda eller använda en byggnad som tidigare
använts för något annat ändamål än för sådan djurhållning som du planerar för. Ansökan om förprövning ska du göra hos länsstyrelsen.
Detta granskas
Vid en förprövning granskar länsstyrelsen dina byggplaner och kontrollerar att det du vill bygga uppfyller djurskyddsreglerna. Bland
annat kontrolleras
•
•
•
•
•
•

Måttsättning
Inredning
Liggytor
Utgödslingssystem
Utfodrings- och dricksvattenanordningar
Stallklimat och luftkvalitet

Observera att länsstyrelsen vid en förprövning enbart granskar och lämnar tillstånd för dina byggplaner utifrån sådana regler som har
betydelse för djurskyddet och djurhälsan. Om du behöver andra tillstånd för att få genomföra dina byggplaner t.ex tillstånd enligt planoch bygglagen eller miljöbalken, måste du ansöka om det särskilt hos berörd myndighet.
Detta ska du skicka med
Är dina ansökningshandlingar riktigt ifyllda och kompletta är det lättare för länsstyrelsen att göra en snabb och säker förprövning.
Eftersom det är ritningarna som huvudsakligen granskas vid en förprövning är det särskilt viktigt att dina ritningar är tydliga och
detaljerade. Se till att ritningarna är skalenliga och var noga med att sätta ut mått på dem.
Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med två exemplar av
• Planritningarna
• Sektionsritningarna
• Situationsplanena
Ibland kan det vara svårt att redovisa alla detaljer på ritningarna eller i ansökningsblanketten. Det kan t.ex. handla om vissa
inredningsdetaljer, utrustning eller tekniska system som ska ingå i stallet. Då kan du även skicka med bilagor med särskilda
beskrivningar, detaljritningar, broschyrer, fotografier m.m. som ger bra och kompletterande information till länsstyrelsen.
Det är viktigt att dina ansökningshandlingar är kompletta när du skickar in din ansökan annars tar din ansökan längre tid att handlägga.
Om dina ansökningshandlingar inte innehåller alla de uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna förpröva, kommer
länsstyrelsen att kontakta dig och begära att du kompletterar din ansökan.
När länsstyrelsen godkänt din ansökan får du börja
Efter att du fått ett beslut där länsstyrelsen godkänner din ansökan får du börja bygga.
Om du börjar bygga innan du fått ett beslut från länsstyrelsen där din ansökan har godkänts bryter du mot bestämmelserna.
Länsstyrelsen tar då ut en sanktionsavgift på mellan 12 000- 24 000 kr. Länsstyrelsen ska också förbjuda djurhållning i utrymmet så
vida inte länsstyrelsen finner att utrymmet kan godkännas i efterhand.
Du måste besiktiga det du byggt innan du får börja använda det
Du får inte börja använda det du byggt innan länsstyrelsen har gjort en besiktning. Det är därför viktigt att du meddelar länsstyrelsen i
god tid innan du vill börja använda det du byggt. Vid besiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du har följt länsstyrelsens
förprövningsbeslut.
Mer information om förprövning lämnas av länsstyrelsen. Information finns också på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se

