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FÖRHANDSANMÄLAN - 
- enligt 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 2012:12) om förprövning med anledning
av utbrott av smittsamma djursjukdomar

Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Fastighetsbeteckning Socken Kommun

Anmälan skickas till länsstyrelsen

Mobiltelefonnummer

Person-/organisationsnummer

Produktionsplatsnummer (PPN)

E-postadress

B. Fastighet där den huvudsakliga djurhållningen bedrivs

Adress om annan än ovan

A. Personuppgifter

Anvisningar: Uppgifterna om fastighet avser den fastighet som du i huvudsak bedriver din djurhållning djur på. Om du håller djuren 
på flera fastigheter ska du ange den fastighet där du håller de flesta djuren.

Fastighetsbeteckning Församling Kommun

C. Fastighet om annan än ovan 

Adress om annan än ovan

Anvisningar: Uppgifterna om fastighet avser den fastighet där den eller de byggnader som du ska genomföra åtgärderna i är 
belägna. Om denna fastighet är den samma som du angett som den fastighet du i huvudsak bedriver din djurhållning på, 
behöver du inte fylla i efterfrågade uppgifter i denna ruta.

Viktig information!
Observera att en förhandsanmälan med anledning av 
smittsam djursjukdom bara får göras i vissa särskilda 
fall.
Mer information finns på sista sidan i denna blankett.

D. Djurhållning

Djurslag/djurkategori
Antal djurplatser som 
berörs av byggnadsåtgärd

Antal djurplatser 
efter byggnadsåtgärd

Antal djurplatser 
före byggnadsåtgärdVikt, kgRas

Produktionsförutsättningar
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E. Åtgärden

Åtgärden avser:

Ombyggnad av utrymme som redan används för djurhållning

Åtgärden beräknas att påbörjas

datum

Åtgärden beräknas att vara klar

datum

Utrymme kommer troligen att endast att användas för tillfällig djurhållning

Utrymme kommer troligen att användas stadigvarande

Skäl för åtgärden (beskriv så utförligt som möjligt de omständigheter som gör att åtgärden är nödvändig)

Anvisningar: Uppgifter om åtgärden avser de åtgärder, t.ex. ombyggnadsåtgärder som du planerar att genomföra som en följd av 
restriktionerna. Här ska du också ange din tidplan för åtgärderna, d.v.s. när du tänkt att påbörja åtgärden och när den ska vara 
klara. Du ska också ange om du tror att du endast kommer att använda utrymmet för djurhållning tillfälligt eller om du tror att du 
även kommer att använda det stadigvarande, d.v.s. även efter det att restriktionerna har tagits bort. Du ska också ange varför det 
är nödvändigt att genomföra åtgärden. Ange därför på ett så utförligt sätt som möjligt på vilket sätt restriktionerna påverkar din 
djurhållning. Behöver du mer utrymme att skriva på än vad som finns på blanketten går det bra att lämna en sådan redogörelse på 
en separat bilaga som du skickar med tillsammans med blanketten. 

Ombyggnad av utrymme som används för annat ändamål än djurhållning

Nuvarande användning

Ta i bruk utrymme som används för annat ändamål än djurhållning, utan att någon byggnadsåtgärd genomförs

Nuvarande användning



F. Djurutrymmet

Värmeisolerad byggnad Ej värmeisolerad byggnad

Mekanisk ventilation Naturlig ventilation

Inhysningssätt (ange det eller de alternativ som stämmer bäst)

Invändiga ytskikt

Golv Invändiga väggar Innertak

Lösdrift

Ströbädd

Uppbundet

Ströad liggyta

Ensambox

Liggbås

Gemensambox

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”). 

G. Övriga upplysningar

H. Underskrift
Datum Namnunderskrift

Namnförtydligande



Information om förhandsanmälan
Vad är förhandsanmälan?
I stället för förprövning kan du göra en förhandsanmälan till länsstyrelsen om den planerade åtgärden. Denna möjlighet gäller 
dock endast för åtgärder som du ska göra i befintliga byggnader. Byggnaderna måste också vara belägna inom ett av 
Jordbruksverket beslutat spärr- eller restriktionsområde för smittsam djursjukdom. En annan förutsättning som också ska vara 
uppfylld är att åtgärden du ska göra i byggnaden är nödvändig som en följd av de restriktioner som Jordbruksverket meddelat 
på grund av smittsam djursjukdom. Observera att du inte kan göra en förhandsanmälan av en ny- eller tillbyggnad. Då ska du 
ansöka om förprövning.

När ska en förhandsanmälan göras?
En förhandsanmälan måste du göra innan utrymmet byggs om eller inreds för planerad djurhållning. Om du använder 
byggnaden för annat ändamål än för djurhållning och inte behöver göra några särskilda byggnadsåtgärder i byggnaden för att 
du ska kunna använda den för djurhållningen, ska du göra din förhandsanmälan innan byggnaden tas i bruk.

Vilka handlingar behövs till förhandsanmälan?
Med förhandsanmälan måste du bifoga en skalenlig situationsplan över gården. På situationsplanen ska du ange alla byggnader 
som finns på gården och vad de används för. Du måste också ange vilken byggnad som omfattas av åtgärden. Om du inte ska 
göra åtgärder i hela byggnaden utan bara i en del av den, ska du ange det tydligt.

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 när de begärde kompletteringen, kan länsstyrelsen komma att göra en kontroll på din gård.

När får åtgärden påbörjas?
Förutsatt att du är berättigad att göra undantag från kravet på förprövning (se under rubriken Vad är förhandsanmälan? ovan) 
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. 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, även om utrymmet inte är tänkt att användas stadigvarande. Du får alltså inte t.ex. hålla 
djuren på en mindre yta i dessa utrymmen eller ha en underdimensionerad ventilation. Du får heller inte göra avkall på den 
skötsel och tillsyn av djuren som du måste ha enligt bestämmelserna.

Påföljder
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.
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 under rubriken När ska en 
förhandsanmälan göras?).

Mer information om förhandsanmälan och om förprövning lämnas av länsstyrelsen. Information
finns också på Jordbruksverkets webplats www.jordbruksverket.se
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