D173C

FÖRHANDSANMÄLAN
- enligt 9 § Statens jordbruksverks föreskrifter
(2012:12) om förprövning med anledning av mindre
om- eller tillbyggnad
Viktig information!
Observera att en förhandsanmälan för mindre omeller tillbyggnader bara får göras i vissa fall.
Mer information finns på sista sidan i denna blankett.

Anmälan skickas till länsstyrelsen

Anmälan ska innehålla
• Denna blankett
• Ritningar (se ruta D)

• Länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut (se ruta D)

A. Personuppgifter
Namn eller firma och adress

Person-/organisationsnummer

Produktionsplatsnummer (PPN)

Kontaktperson

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Fastighetsbeteckning

Socken

Kommun

B. Byggnadsåtgärd
Tillbyggnad

Ombyggnad

C. Tidplan
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Byggnadsåtgärden
beräknas påbörjad

Byggnadsåtgärden
beräknas avslutad

D. Till ansökan bifogas
Planritning (ritningsnummer):

Sektionsritning (ritningsnummer):

Diarienr

Bilaga nr

Länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut
Bilaga/ritning nr

Beskrivning av inredning eller ritning på inredning
Bilaga nr

Övriga handlingar (numreras)
Intyg om smittskyddssamråd

Ja, bilaga nr

Nej, smittskyddssamråd har inte skett

F. Djurhållning i stallavdelningen

Djurslag/djurkategori

Antal djurplatser
Antal djurplatser
Vikt, kg före byggnadsåtgärd efter byggnadsåtgärd

Ras

Antal djurplatser som
berörs av byggnadsåtgärd

Övrig information om djurhållningen

G. Djurutrymmet
Värmeisolerad byggnad

Ej värmeisolerad byggnad

Mekanisk ventilation

Naturlig ventilation

Invändiga ytskikt

Golv

Invändiga väggar

Innertak

Inhysningssätt (ange det eller de alternativ som stämmer bäst)

Lösdrift

Uppbundet

Ensambox

Gemensambox

Ströbädd

Ströad liggyta

Liggbås

Annat

Anvisningar: Uppgifter om djurutrymmet avser det utrymme eller de utrymmen som du kommer att genomföra åtgärderna i och
hur dessa kommer att vara när åtgärden är färdig. Särskilt i rutan där du ska ange uppgifter om inhysningssätt kan flera
kryssrutor vara aktuella att kryssa i (t.ex. ”lösdrift”, ”gemensambox” och ”ströbädd”).

H. Övriga upplysningar

J. Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information om förhandsanmälan
Vad är förhandsanmälan?
I stället för förprövning kan man i vissa fall göra en förhandsanmälan till länsstyrelsen om den planerade åtgärden. Denna
möjlighet gäller dock endast för mindre om eller tillbyggnadsåtgärder och under vissa särskilda förutsättningar.
För att ha rätt att göra en förhandsanmälan måste samtliga nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:
1. Den aktuella stallavdelningen som åtgärden ska göras i måste vara förprövad och godkända tidigare av länsstyrelsen.
2. Åtgärden berör endast sådan djurkategori som redan hålls i stallavdelningen.
3. De djurplatser som ska byggas (berörda platser) kommer att bestå av samma inhysningssystem som redan används i
stallavdelningen för den berörda djurkategorin.
4. Antalet berörda platser kommer efter åtgärden att motsvara högst 20 procent av det totala antalet sådana platser.
Observera! En förhandsanmälan innebär endast att åtgärden får påbörjas utan att förprövning först måste göras. En
förhandsanmälan innebär alltså inte att länsstyrelsen godkänt den planerade åtgärden.
När ska en förhandsanmälan göras?
En förhandsanmälan måste göra innan åtgärden påbörjas.
Vilka handlingar behövs till förhandsanmälan?
Utöver blanketten måste du bifoga två exemplar av skalenliga plan- respektive sektionsritningar. Ritningarna ska tydligt visa
omfattningen av åtgärden, d.v.s. det ska tydligt framgå av ritningarna vilka djurplatser som du tänker bygga och vilka
djurplatser som är befintliga. Det är en fördel om du också bifogar en situationsplan över gården och markerar vilken byggnad
som åtgärden kommer att göras i.
Vad händer efter att förhandsanmälan gjorts?
När din förhandsanmälan har kommit in till länsstyrelsen får du en bekräftelse på det. Länsstyrelsen kontrollerar också att de
uppgifter som efterfrågas är redovisade. Om så är fallet gör länsstyrelsen ingen ytterligare åtgärd.
Om din förhandsanmälan har brister kommer länsstyrelsen att begära att du kompletterar den. Om du inte gör det senast den
tidpunkt som länsstyrelsen angivit, kan länsstyrelsen komma att göra en kontroll på din gård.
När får åtgärden påbörjas?
Förutsatt att du är berättigad att göra en förhandsanmälan (se ovan ”Vad är förhandsanmälan?) får du påbörja åtgärden så fort
länsstyrelsen fått din förhandsanmälan. Du behöver alltså inte invänta besked från länsstyrelsen.
När får utrymmet användas?
Eftersom någon särskild besiktning av djurutrymmet inte krävs vid en förhandsanmälan, får du använda djurutrymmet när
åtgärden är färdig.
Viktigt! Vid en förhandsanmälan granskar och godkänner inte länsstyrelsen utrymmet för den planerade djurhållningen.
Det innebär att du tar eget ansvar för att utrymmet utformas och används på ett sätt som är tillåtet enligt
djurskyddsbestämmelserna. Om utrymmet inte uppfyller bestämmelserna kan kontrollmyndigheten i efterhand kräva att
bristerna rättas till eller förbjuda fortsatt djurhållning i utrymmet om bristerna är allvarliga.
Djurskyddsbestämmelserna
Att undantag medges från förprövningskravet genom din förhandsanmälan innebär inte att du får göra några andra undantag
från övriga djurskyddsbestämmelser. Du får alltså inte t.ex. hålla djuren på en mindre yta än vad föreskrifterna medger i dessa
utrymmen eller ha en underdimensionerad ventilation.
Påföljder
Tänk på att du bara är undantagen kravet på förprövning genom en förhandsanmälan under särskilda förutsättningar (se under
rubriken - Vad är förhandsanmälan?). Du måste också lämna in din förhandsanmälan i rätt tid (se ovan ”När ska en
förhandsanmälan göras?).
Om du påbörjar en åtgärd som måste förprövas utan att ha förprövat bryter du mot bestämmelserna. Länsstyrelsen ska då
förbjuda djurhållning i utrymmet så vida inte länsstyrelsen finner att utrymmet kan godkännas i efterhand. Länsstyrelsen ska
också i dessa fall ta ut en särskild avgift om 12 000- 24 000 kr.
Mer information om förhandsanmälan och om förprövning lämnas av länsstyrelsen. Information finns också på
Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

