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Statens jordbruksverks föreskrifter
om förprövning av djurstallar;
beslutade den 8 september 1999
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 § tredje stycket, 57 §
1 och 60 § djurskyddsförordningen (1988:539), följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om förprövning av djurstallar finns i
djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).
2 § I dessa föreskrifter avses med
anläggning: en eller flera byggnader för djurhållning som är belägna
på samma fastighet, och
strutsfåglar: fåglar av arterna struts, emu och nandu.
Undantag från kravet på förprövning
3 § Kravet på förprövning enligt 5 § djurskyddsförordningen gäller
inte
1. om det antal djur som ryms på anläggningen, av det eller de djurslag
som berörs av den planerade byggnadsåtgärden, efter denna kommer att
understiga 5 hästar, 10 vuxna nötkreatur, 20 ungnöt, 10 vuxna svin, 50
slaktsvin, 100 tillväxtgrisar, 20 vuxna får, 20 vuxna getter, 500 fjäderfän
utom strutsfåglar eller tre strutsfåglar; om flera djurslag hålls i samma
utrymme i en byggnad avgörs kravet på för-prövning genom en beräkning
för varje djurslag av kvoten mellan det planerade antalet djur och ovan
angivet antal, varvid kravet på för-prövning inte gäller om summan av
kvoterna understiger 1,0,
2. sådan anläggning för hållande av djur som omfattas av 19 § djurskyddslagen eller 37 § djurskyddsförordningen, samt
3. i ärenden om godkännande av ny teknik enligt 7 § djurskyddsförordningen för de tekniska system eller den tekniska utrustning som är
föremål för prövningen.
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Utkom från trycket
den 16 september 1999
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Ansökningshandlingar
4 § Ansökan om förprövning skall göras på av länsstyrelsen fastställd blankett. Blanketten skall skickas eller lämnas till länsstyrelsen i det
län där anläggningen är belägen. Till ansökan skall fogas tre exemplar av
måttsatta och skalenliga plan- och sektionsritningar samt en beskrivning
av sådana byggnadsdelar och anordningar som är av betydelse från
djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Vid ny- eller tillbyggnation samt, om
länsstyrelsen begär det, vid ombyggnation skall även en skalenlig
situationsplan ges in.
Avgifter
5 § När länsstyrelsen har avgjort ett ärende om förprövning skall
sökanden betala avgift enligt följande.
1. Ansökan som avser nybyggnation för ett mindre
antal djur med användande av beprövad teknik eller
mindre om- eller tillbyggnation........................................................ 3 000 kronor
2. Ansökan som avser annan nybyggnation än sådan
som avses i punkt 1 eller större om- eller tillbyggnation............. 6 000 kronor
Om särskilda utredningar eller inspektioner behöver göras för att en
ansökan skall kunna prövas debiteras därutöver en avgift om 500 kronor
per timme för det merarbete som dessa föranleder.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen bestämma avgiften till ett
lägre belopp.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1999, då Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:44) om undantag från förprövning av
djurstallar m.m. och Lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(LSFS 1990:52) om granskningsunderlag vid förprövning av djurstallar
skall upphöra att gälla. I fråga om ärenden som har anhängiggjorts före
ikraftträdandet av denna författning gäller dock äldre föreskrifter.
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