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Djurenheten
Kenneth Laago
Tel. direkt: 010-223 84 23
E-post: Kenneth.Laago@lansstyrelsen.se

Magnus Alvarsson
Björkö gård 1
590 95 Loftahammar

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Malmbrogatan 6 Telefax 010-223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Beslut förprövning av djurstall
Länsstyrelsen beslutar att godkänna din ansökan om förprövning av djurstall.
Beslutet är giltigt i tre år, vilket innebär att byggnationen ska vara klar inom denna tid.

Information
Länsstyrelsen rekommenderar att vattenkoppen flyttas fram till foderbordet vid den skrapade ytan för att 
undvika att ströbädden blir blöt vid eventuell vattenläckage.

Beskrivning av ärendet
Du har till Länsstyrelsen den 26 april 2016 kommit in med ansökan om förprövning av djurstall. 
Ansökan avser tillbyggnad för 36 dikor 600 kg och 8 kvigor 500 kg. Efter byggnation uppgår djurantalet 
till 60 dikor 600 kg och 15 kvigor 500 kg på fastigheten Björkö, Västerviks kommun.

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:
Ansökan, planritning daterad 2016-04-14, sektionsritning daterad 2016-04-14 handlingar upprättade av 
Gerlofssons byggkonsult.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Det här beslutet är grundat på 5 och 6 §§ djurskyddsförordningen (1988:539) Grundläggande 
bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och 
djurskyddsförordningen. I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom 
lantbruket m.m. (SJVFS 2010:15) samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
hästhållning (DFS 2007:6) finns djurslagsspecifika bestämmelser med bl.a. måttföreskrifter.

Information
Innan stallet tas i bruk ska Länsstyrelsen besikta byggnadsåtgärden. Om stallet tas i bruk utan att 
Länsstyrelsen är informerad och det vid en senare besiktning framkommer att stallet inte är lämpligt för 
djurhållning, kan Länsstyrelsen förbjuda att detta används för att hysa djur.
Länsstyrelsens godkännande av djurstall avser endast byggnadsdelarnas och anordningar lämplighet från 
djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Byggnadstekniska frågor såsom hållfasthet hos takstolar, omfattas 
inte av förprövningen. Tillstånd, anmälan, dispens eller godkännande som kan behövas enligt annan 
författning (t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen etc.) söks eller görs hos respektive 
prövningsmyndighet. Elinstallatören svarar för nödvändigt skydd mot spänningssättning av 
stallinredning.



BESLUT
 

Diarienummer
282-3203-2016
 2016-06-08

 
Sid 2 (2)

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Gunilla Johansson med byggnadskonsulent Kenneth Laago som 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Ingrid Nissen länsveterinär deltagit.

Gunilla Johansson Kenneth Laago
Enhetschef Byggnadskonsulent

Kopia: Västerviks kommun


