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Missa inte 
förprövningen

Den som planerar att bygga ett nytt och rejält stall har oftast järnkoll på den pappersexercis som 
krävs innan byggherren får kavla upp ärmarna. Många med småskaliga byggnadsplaner missar där-
emot att begära förprövning. Något som på sikt kan svida rejält i plånboken. 

Foto: M
artin Langels/Kanal 75

Ansök först – bygg sedan
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tas i bruk innan allting är klart. Men 
här finns ett utrymme för flexibilitet.

– Ofta kan byggnaden börja använ-
das om det som ska åtgärdas är så litet 
att det inte utgör en risk av något slag, 
berättar Kristina Nilsson.

Straffavgiften flexibel
Det här låter ju lätt som en plätt. Men 
det låter också osannolikt att varje liten 
utebox, vid varje liten gård därute i 
”buskarna” skulle ha passerat myndig-
heternas kontroller. Och visst, det är 
väl bara att konstatera, finns det en hel 
del svartbyggen här och var. Eller helt 
enkelt byggnader som uppförts utan att 
ägaren haft en tanke på att ansöka om 
lov. En del kommer på det efter en tid. 

– Det är ganska vanligt att folk själva 
ringer in och berättar att de har byggt 
någonting, säger Kristina Nilsson.

Att erkänna sina ”brott” leder inte 
sällan till en viss fördel hos motparten. 
Och det gäller även förprövningar. 
Straffavgiften för småskaliga byggen, 
exempelvis ombyggnader, är 12 000 
kronor. Dubbelt så mycket får den 
betala som gjort större åtgärder, kanske 
byggt ett helt stall.

– Men om det som byggts är av 
mindre omfattning, och om han eller 
hon kommer in med bra handlingar i 
efterskott kan vi sänka straffavgiften.  

Händer att grannen skvallrar
För den som helt sonika struntat i 
allt vad myndighetskrav heter ligger 

nas typ och omfattning ringer läns-
styrelsen antingen upp den som står 
för ansökan, eller skickar ut ett kom-
pletteringsbrev. 

Vad som kan tyckas vara relativt 
okomplicerade byggnationer, exempel-
vis uppförande av uteboxar ska också 
förprövas. Likaså kan i vissa fall ny 
maskinell utrustning på gården omfat-
tas av reglerna. Ett exempel är om ett 
stall ska införa maskinell utgödsling 
och det kräver någon form av bygg-
nadsteknisk åtgärd, såsom att boxarnas 
fronter behöver bli öppningsbara. Det 
här betraktas nämligen som en ändring 
av stallets interiör. 

Slutbesiktning krävs
När förprövningen godkänts är det dags 
att sätta igång och bygga. Det här ska 
ske inom två år, i annat fall måste en ny 
ansökan göras. Här ska tilläggas att för-
prövningar är kostnadsfria sedan i fjol. 

Så snart bygget är klart ska läns-
styrelsen kontaktas igen, för inspek-
tion av slutresultatet. I de fall någon 
brist upptäcks får den som ansvarar 
för bygget en viss tid på sig för att 
åtgärda problemet. Därefter ska en ny 
besiktning göras; även den kostnadsfri 
så länge inte bristerna är så omfattande 
att en stor utredning krävs.

– Ofta är det ventilationen som felar. 
Många förstår inte riktigt hur mycket 
luft en häst faktiskt behöver, säger 
Kristina Nilsson. 

Generellt får inte byggnaderna börja 

lla ny-, till- och ombygg-
nader av djurstall på fast-
igheter med minst fem 

hästar ska, på uppdrag av regeringen, 
förprövas hos länsstyrelsen. Med djur-
skyddslagen som riktlinje kontrolleras 
att byggnaderna i alla bemärkelser hål-
ler måttet för att erbjuda hästarna en 
bra miljö.  

– Man börjar med att skicka in en 
ansökningsblankett, tillsammans med 
ritningar över byggnationen, till läns-
styrelsen, berättar Kristina Nilsson, 
ansvarig för förprövning av djurstallar  
i Södermanlands län. 

– Om det inte handlar om speci-
ellt komplicerade ärenden kan man 
göra ritningarna själv. Men det gäller 
att vara väldigt noga. Ritningarna ska 
vara skalenliga och måttsatta. Det ska 
framgå vilket material som ska använ-
das i väggar och golv och var exempel-
vis ventilationen sitter. 

Planering av bland annat belysning, 
liksom hur tankarna kring brandskydd 
går, ska också framgå av ansökan som 
när den skickats in handläggs av en 
byggnadskonsulent. 

Vanligt med kompletteringar
När blanketten väl är skickad återstår 
att invänta beslut. Dessförinnan får 
inget arbete påbörjas. Mellan tumme 
och pekfinger tar det cirka tre måna-
der att få besked. Inte sällan behöver 
länsstyrelsen kompletterande upp-
gifter. Beroende på kompletteringar-

FTema: Stall
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När ansökan om förprövning skickas 
in till Länsstyrelsen ska en ritning på 
den planerade byggnaden bifogas. Är 
inte byggnationen alltför omfattande 
kan man göra ritningen själv. Nog-
grannhet är dock a och o. Ritningen 
ska vara skalenlig, måttsatt och visa 
hur bland annat ventilation, belysning 
och brandskydd planerats. 
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straffavgifterna på 12 000 respektive 
24 000 kronor fast. Ofta upptäcks 
svartbyggen av länsstyrelsens djur-
skyddshandläggare (tidigare kommu-
nens djurskyddsinspektörer). I andra 
fall kan det hänga ihop med att en 
djurägare anmälts för illa behandling 
av sina djur, och vid inspektion på går-
den upptäcks även otillåtna byggnader 
eller byggnadsåtgärder.

Det händer också, om än sällan, att 
någon – kanske en granne i närom-
rådet – skvallrar för länsstyrelsen.

– Men det är inte så vanligt. Det 
förekommer oftast om de själva har 
blivit ditsatta av den andra personen 
för till exempel brott mot djurskydds-
lagen eller miljöbrott.

Kristina Nilsson, ansvarig för förprövning av 
djurstallar i Södermanlands län, berättar att 
den som missar – eller helt enkelt struntar 
i – att ansöka om förprövning när de bygger 
exempelvis ett stall kan få böta upp till 24 000 
kronor. Bild: privat

"Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i utrym-
met kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Utrymmena ska utformas så, att djuren kan 
bete sig naturligt. Ett djurstall ska vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande. 
Buller ska hållas på en låg nivå. Ett djurstall ska vara försett med fönster för dagsljus". 
(Djurskyddsförordning 1988:539, kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen 1988:534).

Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75
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