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SAKEN 

Tillstånd till djurhållning och biogasproduktion på fastigheten Hede 1:1 i 

Falkenbergs kommun 

_____________ 

 

DOMSLUT 

 

1. Mark- och miljödomstolen upphäver villkor 7 och 14 i länsstyrelsens 

(MPD:s) tillståndsbeslut.  

2. Mark- och miljödomstolen ändrar villkor 15 till att ha följande lydelse. 

Intill öppna diken, vattendrag, våtmarker och märgelgravar ska ett område 

lämnas fri från spridning. Det spridningsfria området ska vara ständigt 

bevuxen och får brytas för ny insådd en gång i växtföljden, dock högst en 

gång vart femte år. Skyddsavståndet till vattendrag våtmarker och 

märgelgravar ska anpassas efter risken för ytavrinning från fältet, men får 

inte vara mindre än sex meter. Tillsynsmyndigheten får dock medge att 

spridning sker med kortare skyddsavstånd än sex meter. 

 

3. Mark- och miljödomstolen ändrar villkor 19 i länsstyrelsens (MPD:s) 

tillståndsbeslut till att ha följande lydelse. 
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”Journal ska föras över mängd producerad rötrest. I journalen ska även 

anges vem som levererat substrat, typ av substrat och mängd vid varje 

enskilt mottagningstillfälle. Journalen ska hållas tillgänglig för 

tillsynsmyndigheten” 

 

4. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Hallands län har den 16 

december 2015 meddelat Nils Tolversson, 510710-4670, tillstånd enligt 9 kap. 6 

och 8 §§ miljöbalken till befintlig djurhållning omfattande totalt 3 072 

slaksvinsplatser på fastigheten Hede 1:1 i Falkenbergs kommun. Tillståndet 

omfattar även utökad biogasproduktion på fastigheten om högst 1 217 000 Nm
3 

rågas per år. Vid anläggningen får endast de substrat som framgår av bilaga 1 till 

MPD:s beslut tas emot och behandlas. 

 

För verksamheten föreskrev MPD bl.a. följande villkor vilka är av intresse i detta 

mål. 

 
3. Om olägenhet i form av lukt uppstår i omgivningen till följd av verksamheten ska tillräckliga  

åtgärder vidtas så att olägenheten upphör.  

 
5. Tvätt- och spolvatten från rengöring av stallarna ska ledas till tät behållare. 

 

6. Rötrester ska under perioden juni t.o.m. september lagras i behållare med fast eller flytande tak.      

Rötresten ska under perioden oktober t.o.m. maj lagras i behållare med fast eller flytande tak eller 

under ett stabilt svämtäcke. Om stabilt svämtäcke inte bildas ska täckning ske med material med en 

täthet som minst motsvarar lättklinkerkulor. Svämtäcket får inte brytas utan att samråd först skett 

med tillsynsmyndigheten. 

 

7. Temperaturen på rötresten i lagringsbehållaren får inte överstiga 25 C. 

 

11. Rötrest och stallgödsel får inte spridas på P-AL V-klassad mark. Sådana arealer får inte heller 

räknas in i spridningsarealen. På arealer med P-AL klass IV B får fosfortillförseln som genomsnitt 

under en femårsperiod högst motsvara bortförseln av skörden.  Ändringen av spridningsarealen ska 

godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 

14. Minst hälften av rötresten och stallgödseln ska spridas med myllningsaggregat. 

 

15. Intill öppna diken, vattendrag, våtmarker och märgelgravar ska en zon lämnas fri från spridning. 

Den spridningsfria zonen ska vara ständigt bevuxen och får brytas för ny insådd en gång i 

växtföljden, dock högst en gång vart femte år. Zonens bredd ska anpassas efter risken för 

ytavrinning från fältet, men får inte vara mindre än sex meter. 

 

16. Kvävegödsling till höstsäd med flytgödsel, rötrest eller handelsgödsel får oavsett jordart inte ske 

under tiden fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 28 februari. 

3



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 400-16 

Mark- och miljödomstolen  

 

 
 

19. Journal ska föras över djurhållning, växtodling och mängd producerad gödsel respektive rötrest. I 

journalen ska även anges vem som levererat substrat, typ av substrat och mängd vid varje enskilt 

mottagningstillfälle. Journalen ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten. 

 

YRKANDEN M.M. 

Nils Tolversson har yrkat att mark- och miljödomstolen ska ändra de meddelade 

villkoren enligt följande.  

 

Villkor 3 ska ges följande lydelse:  

"Om extraordinär olägenhet i form av lukt uppstår i omgivningen till följd av 

verksamheten ska åtgärder vidtas så att olägenheten minskar till acceptabla nivåer."  

 

Villkor 5 ska upphävas 

 

Villkor 6 ska ges följande lydelse: 

"Lagringsbehållare ska hållas så tomma som möjligt under perioden juni t.o.m. 

september genom att rötresten sprids till gröda med aktuellt behov av växtnäring. 

Rötrest och stallgödsel ska under övrig tid lagras under antingen stabilt svämtäcke, 

fast- eller flytande tak alternativt material med en täthet som minst motsvarar 

lättklinkerkulor". 

 

Villkor 7 ska i första hand upphävas. I andra hand ska villkoret ges följande lydelse: 

"Temperaturen på rötresten i lagringsbehållaren närmast efter efterrötkammaren får 

inte överstiga 25°C." 

 

Villkor 11 ska upphävas 

 

Villkor 14 ska i första hand upphävas. I andra hand ska villkoret ges följande 

lydelse: ”Flytgödsel/rötrest ska spridas med BAT” 

 

Villkor 15 ska i första hand upphävas. I andra hand ska villkoret ges följande 

lydelse: "Intill vattenförande öppna diken, vattendrag, våtmarker och märgelgravar 

ska en zon lämnas fri från spridning av gödselmedel och kemiska 

bekämpningsmedel. Zonen ska vara ständigt bevuxen, men får brytas inför omsådd 
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högst vart 4:e år. Zonens bredd ska anpassas efter risken för ytavrinning från fältet, 

men får inte vara mindre än 1 meter." 

 

Villkor 16 ska upphävas 

 

Villkor 19 ska i första hand upphävas. I andra hand ska villkoret ges följande 

lydelse: "Företaget ska föra journal över biogasanläggningen. I journalen ska 

framgå vilka externa substrat (utöver gödsel från Dahl) som levererats, av vem och i 

vilken mängd vid varje enskilt mottagningstillfälle. Journalen ska hållas tillgänglig 

för tillsynsmyndigheten". 

 

Som grund för sina yrkanden har Nils Tolversson i huvudsak anfört följande. 

 

Villkor 3 

Hantering av stallgödsel och rötrester kan i samband med spridning orsaka kortare 

perioder med luktolägenheter. För att kunna bedriva jordbruk måste detta vara 

godtagbart och det är ett orimligt krav att kräva att luktolägenheter helt ska upphöra.  

Enligt Falkenbergs kommunala ÖP ska området användas för jordbruksproduktion 

och då behöver förutsättningarna också vara rimliga för detta. MÖD har i dom 

2005:4 fastslagit att en verksamhet får bedrivas på en fastighet som är belägen i 

typisk jordbruksbygd om den teknik som används vid driften medför att störningar i 

form av förväntade luktolägenheter skulle komma att ligga på en acceptabel nivå. 

Det är rimligt med ett villkor som begränsar olägenheter av extraordinär karaktär. 

Problemet är att hitta en lämplig formulering av villkoret. Den ursprungliga 

formuleringen av villkoret medför risk att nyinflyttade personer som inte är vana 

vid att det luktar gödsel, djur m.m. kan klaga på verksamheten som har bedrivits på 

samma sätt i mer än tio år och kan tvinga fram kostsamma åtgärder som begränsar 

verksamheten.  

 

Villkor 5 

Det angivna villkoret utgör redan ett lagkrav och behövs därför inte. 

 

Villkor 6 
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Vid lagring av stallgödsel eller rötrester kan uppstå avgång av ammoniak, metan 

och lustgas. Det effektivaste sättet att minska den totala mängden gasavgång från 

samtliga gaser, är att lagra så lite gödsel eller rötrester som möjligt när det är varmt 

ute. Det centrala är alltså att sprida gödsel under sommaren, med en miljömässigt 

godtagbar teknik. Den gödsel/rötrest som ändå uppstår bör lagras under någon form 

av täckning. Tak är effektivt mot ammoniakförluster men har ingen effekt avseende 

metanförluster, medan svämtäcke har viss effekt mot metanförluster (genom 

metanoxiderande bakterier i svämtäcket) och en god effekt mot ammoniakförluster. 

Däremot kan långliggande svämtäcken orsaka lustgasavgång.  

 

Han motsätter sig kravet på att behöva samråda med tillsynsmyndigheten inför 

brytande av svämtäcke. Det finns ingen miljönytta med förslaget, det tar tid för 

företaget och jordbruk bedrivs dygnet runt. Det är orimligt att begära att företaget 

ska kontakta tillsynsmyndigheten så fort ett svämtäcke ska brytas, eftersom detta 

kan ske utanför kontorstider, när tjänstemännen har semester osv. Den miljömässiga 

nyttan av ett sådant samråd är också otydlig. Däremot kan företaget dokumentera 

när svämtäcket bryts, om tillsynsmyndigheten önskar det.  

 

Villkor 7  

Villkoret innebär det att företaget måste åka runt och mäta temperaturen i åtta 

gödselbehållare flera gånger per år, för att kunna visa tillsynsmyndigheten att 

villkoret följs. Och skulle temperaturen vara hög i en fältbrunn, exempelvis p.g.a. 

extrema värmeböljor, finns det inget företaget kan göra åt det. Den behållare där det 

är störst risk för höga temperaturer är i behållaren direkt efter efterrötkammaren. 

Temperaturmätning bör därför endast begäras för denna behållare. Temperaturen i 

denna behållare kan delvis påverkas genom en effektiv värmeväxling av rötresten 

när den lämnar efterrötkammaren. 

 

Villkor 11 

MÖD har i dom 2014-01-23, mål 6081-13 fastslagit att lantbruk får sprida 

stallgödsel motsvarande 15 kg fosfor/ha på jordar som har fosforklass PAL-V. 

Frågan är därmed prövad i högre instans. 
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Villkor 14 

Mark- och miljödomstolen har den 27 december 2012 i mål M 6765-11 upphävt 

motsvarande villkor för en annan företagare. För att minimera avgång av ammoniak 

är det viktigt att gödsel och rötrester snabbt får kontakt med jorden, antingen genom 

att den myllas med myllningsaggregat eller att den exempelvis harvas ned. På vissa 

jordar är inte lämpade för att använda myllningsaggregat, eftersom de innehåller för 

mycket sten. Användning av myllningsaggregat i växande gröda kan också orsaka 

direkta skador på grödan, med lägre skörd och växtnäringsutnyttjande till följd. 

Företaget säljer idag delar av sin gödsel/rötrest. Företaget har inte möjlighet att 

styra över hur köparna av gödseln sprider den inköpta gödseln/rötresten. Företaget 

har då varken rådighet eller skyldigheter för rötresten/gödseln. Den gödsel som 

företaget själv förfogar över kommer att spridas med släpslangsteknik och 

myllningsaggregat. Fördelen med myllningsaggregat är att den orsakar minimalt 

med ammoniakförluster och lukt. Nackdelen är ökad lustgasavgång, lägre 

spridningskapacitet, ökade kostnader, ökade skador på grödan, ökad markpackning 

(eftersom arbetsbredden endast är ca 6 meter jämfört med släpslang som har 12-15 

meter medför myllningsaggregaten ökad körning i fält) samt risk för uppkörning av 

sten vilket kraftigt skadar maskinerna vid skörd. Vid spridning med 

myllningsaggregat skär myllningsaggregatet ner i marken och placerar gödseln 

under markytan. Detta kan innebära stor skada på vallen, beroende på hur gammal 

den är. En ung vall får större skada än en gammal vall eftersom dess rotsystem inte 

är lika väl utvecklat. En skadad vall kan medföra lägre skörd samt att grödan 

smutsas ner med jord, vilket kan ge produktionsstörningar hos korna och att mjölk 

få kasseras, något som varken är bra för miljön eller ekonomin. Det finns också risk 

för att vallen måste plöjas upp och sås om, vilket innebär höga etableringskostnader. 

Att använda myllningsaggregat på stenrika skiften medför att myllningsaggregatet 

lyfter upp sten till ytan, vilket riskerar allvarligt skadar slåtterkrossen 

(skördemaskinen) vilket i sin tur medför att maskinstationerna inte vill köra där. Ny, 

än mer miljövänlig spridningsteknik för gödsel håller på att utvecklas och om 

företaget väljer att investera i sådan teknik vill man ha möjlighet att använda den, 

och inte vara fastlåst i att sprida en viss mängd gödsel/rötrest med 

myllningsaggregat. 
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Villkor 15  

En bevuxen zon med exempelvis gräs kan motverka att fosforinnehållande ytvatten 

når ett vattendrag. För god effekt bör bredden på skyddszonen anpassas efter risken 

för fosfortillförsel till ett vattendrag. Samtidigt är det en kostnad att ta 

jordbruksmark ur drift för att lägga den träda, vilket i praktiken det som villkoret 

medför. Hur stor kostnaden/eller bortfallet av intäkt är, beror på hur stor areal som 

tas ur produktion och hur produktiv den är. Risken för fosforförluster genom 

ytavrinning är störst på sluttande, leriga jordar med högt fosforinnehåll och som har 

en späd gröda eller ingen gröda under vintern. På Hedes fastighet finns lerjordar 

med både lågt och högt fosforinnehåll, och den dominerande arealen har P-AL klass 

III enligt markkarteringen. På dessa lågriskmarker bör det i praktiken ge ett gott 

skydd för vattendraget redan med 1 meters skyddszon. Att kräva minst 6 meter 

skyddsavstånd på båda sidor av diken, bäckar, vattendrag är en mycket kostsam 

åtgärd, och åtgärden kan inte heller på dessa marker miljömässigt motiveras. 

Åtgärden blir därmed orimligt dyr relativt den begränsade miljönyttan. 

 

Villkor 16  

Den gällande lagstiftningen reglerar redan hur, när och i vilken omfattning av 

organiska gödselmedel som får tillföras höstspannmål. I ansökan framgår att 

företaget generellt sett inte tillför organiska gödselmedel inför sådd av 

höstspannmål. Man vill dock ha möjlighet att göra det i den omfattningen som den 

redan stränga lagstiftningen medger. Företaget gissar att grunden till villkoret är 

kväveutlakningsberäkningen i ansökan (utlakningsberäkningen i bilaga 6). 

Beräkningen är en utlakningsberäkning för en växtföljd, d.v.s. programmet tar 

hänsyn till ordningen ibland grödorna, och kopplar dem till varandra i den ordning 

de är inlagda i programmet. I kväveutlakningsberäkningen framstår 

kväveutlakningen från vårkornet som hög, på grund av "höstgödsling". Detta beror 

inte på att kornet tillförs näring på hösten, utan att efter kornet bearbetas marken 

och att gödsel sedan sprids inför sådd av höstraps. "Höstgödslingen" enligt 

programmet "Cofoten" av vårkornet är således en gödsling inför sådd av höstraps, 

men detta framgår tyvärr inte direkt tydligt av programmet. Nettoeffekten av att 

gödsla på hösten inför sådd av höstraps, är dock att kväveutlakningen inte ökar, 
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eftersom grödan tar upp mycket kväve på hösten. Det saknas därför miljömässig 

motivering till varför företaget ska ha särskilt stränga krav jämfört med 

kringliggande företag när det gäller just produktion av höstspannmål då 

nitratutlakningen från odling av höstspannmål redan är måttlig.  

 

Villkor 19  

Det är redan lagkrav att företag ska föra journal över djurhållning, växtodling och 

gödseltransporter. Att lägga in det som ett tillståndsvillkor är därför onödigt och 

tillför ingen extra miljönytta. Mängden gödsel som passerar biogasanläggningen 

dokumenteras redan idag. Det sker dock en viss minskning i o m rötningsprocessen. 

Därefter tillförs dock regnvatten i lagringsbehållarna. Att begära en dokumentation 

över vilka externa substrat som levereras till anläggningen är dock rimligt.  

  

Länsstyrelsen i Hallands län (nedan länsstyrelsen) har bestritt ändring av beslutet 

med undantag av villkor 7 och 19 för vilka den istället föreslår följande lydelser.  

 

7. ” Temperaturen i den eller de lagringsbehållare som mottar rötrest direkt efter 

biogasanläggningens sista steg får inte överstiga 25 C.” 

 

19. ”Journal ska föras över mängd producerad rötrest. I journalen ska även anges vem som levererat 

substrat, typ av substrat och mängd vid varje enskilt mottagningstillfälle. Journalen ska hållas 

tillgänglig för tillsynsmyndigheten” 

 

Som grund har länsstyrelsen bl.a. anfört följande.  

 

Villkor 3.  

Biogasanläggningar kan ge upphov till problem med lukt i närområdet. 

Luktproblemen kan orsakas av t.ex. avfallstransporter till anläggningen, lukt från 

olika anläggningsdelar eller bristfälliga luftreningsanläggningar. Även vid hantering 

av gödsel uppkommer lukt. Villkorets lydelse är sådan att om olägenhet i form av 

lukt uppstår ska åtgärder vidtas. Avsikten är inte att lukt inte alls får förekomma. 

Villkoret bör därför kvarstå. 

 

Villkor 5 

4 a§ SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring föreskriver 

att inom känsliga områden ska vattentillskott i form av tvätt- och spolvatten ingå 
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vid bestämning av lagringsvolym. Föreskriften reglerar inte omhändertagande av 

tvättvatten. Villkoret bör därför kvarstå. 

 

Villkor 6 

Under sommarhalvåret riskerar temperaturen i rötrestbehållaren att bli relativt hög 

med risk för stor avgång av ammoniak. Det avgår också betydligt mer växthusgaser 

under sommaren än under vintern. Det är därför rimligt med ett villkor som reglerar 

att rötresten i lagringsbehållaren hålls under tak sommartid. Med villkoret får 

förstås att lagringsbehållare som inte har tak, på sommaren ska hållas så timma som 

det är praktiskt möjligt. Att samråda med tillsynsmyndigheten innan svämtäcket ska 

brytas bedömer länsstyrelsen inte vara orimligt och villkoret bör därför kvarstå.  

 

Villkor 11 

Fosfor är en ändlig resurs som kräver ett återhållsamt utyttjande och gödsling på 

åkermark i högsta fosforklass kan därför inte anses vara motiverat. Jordar som är 

uppgödslade med fosfor är en risk för vattenmiljön eftersom mycket fosfor kan 

riskera att läcka till omgivande vattendrag. För att inte riskera en försämring av 

vattenstatusen beroende på verksamheten bör ingen fosforgödsling tillåtas på 

åkermark i de högsta fosforklasserna. Resultatet av den markkartering som bifogats 

ansökan visar att merparten av marken håller fosforklass III. Gården tillämpar 

gödselseparering vilket gör det mer lönsamt att transportera gödsel till marker med 

lägre fosforklasser. Det MÖD-avgörande som Nils Tolversson hänvisar till kan inte 

med automatik översättas till de förhållanden som råder för den aktuella 

spridningsarealen. Detta eftersom klimat och markförhållanden skiljer som åt för 

olika gårdar och på olika platser i landet. Villkoret bör kvarstå. 

 

Villkor 14 

Villkoret avser spridning av gödsel och rötrest på sådan mark som Nils Tolversson 

har rådighet över. Rötresten kan förväntas ha ett högre innehållav ammoniumkväve 

och ett högre pH-värde än flytgödsel, vilket medverkar till en ökad risk för 

ammoniakavgång. Enligt ansökan avgår 20 % av den sammanlagda 

ammoniakavgången vid spridning av rötresten. Nedmyllning av rötrester medför 

lägre ammoniakförluster än släpslang och är den etablerade gödslingsteknik som 
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ger lägst ammoniakavgång. För att uppfylla miljökvalitetsnormen för vatten med 

avseende på kväve bör bästa möjliga teknik tillämpas för att säkerställa att inte 

vattenstatusen försämras. I ansökan anges att 30-40% av gödseln redan idag sprids 

med myllningsaggregat. Att utöka användningen något ytterligare kan inte anses 

orimligt. Nils Tolversson har inte presenterat någon spridningsteknik som ger 

mindre avgång av ammoniak än myllningsaggregat och har inte redogjort för vilken 

teknik och metod som ska användas. Villkorets lydelse bör därför kvarstå 

oförändrad. Om ny mer miljövänlig spridningsteknik blir aktuell att använda i 

framtiden kan företaget en ansökan om ändring av villkoret göras enligt 24 kap. 8 § 

2 punkten MB. 

 

Villkor 15 

Att anlägga och underhålla ständigt bevuxna skyddszoner längs öppna diken och 

vattendrag är en åtgärd som ur många aspekter har en positiv inverkan på 

vattendraget och dess omgivning. De viktigaste aspekterna är minskad risk för 

fosforförluster i form av ytavrinning och erosion samt att kemiska 

bekämpningsmedel inte ska hamna i vattendraget eller dess omgivning. En 

skyddszon innebär inte att marken tas ur produktion, utan endast en begränsning av 

gödseltillförseln. En karta som bifogats till ansökan visar att viss del av åkermarken 

är erosionsbenägen samt att en skyddszon längs en bäck redan finns anlagd sedan 

många år. Eftersom en bevuxen skyddszon i första hand är av betydelse för minskad 

risk för fosforläckage i form av ytavrinning och erosion bör dess bredd vara väl 

tilltagen så att ytavrinning från fältet undviks. En bredd av sex meter är inte ett 

orimligt krav i relation till den miljönytta som säkras i sammanhanget.  

 

Villkor 16 

Jordbruksmarken i Halland och Skåne har betydligt högre kväveläckage än i övriga 

delar av landet. Genom utlakningsförsök är det bekräftat att höstgödsling till 

höstsäd med gödsel som innehåller höga halter av lättlösligt kväve ger stora 

förluster av framförallt kväve men även fosfor. Upptaget på hösten är, vad gäller 

höstsäd, litet och motsvarar ofta inte ens det kväve som frigörs då marken bearbetas 

inför höstsådd (Jordbruksverkets rapport 2008:31) och kvävegödsling på hösten 

före sådd av höstsäd ger inte någon skördeökning. Extra kväveutgödsling på hösten 
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kan därför riskera att bidra till en ökad kväveutlakning. Minskad spridning av 

stallgödsel på hösten till förmån för spridning på våren eller i växande gröda är en 

viktig åtgärd för att begränsa kväveutlakningen till vatten. Förbud mot 

höstspridning är en viktig och kostnadseffektiv åtgärd för att minska 

kväveutlakningen. Villkoret bör kvarstå.  

 

Villkor 19 

Länsstyrelsen bedömer, i enlighet med Nils Tolversson, att det i första hand är 

rötresthanteringen som bör dokumenteras. Villkorets lydelse kan ändras till ”Journal 

ska föras över mängd producerad rötrest. I journalen ska även anges vem som 

levererat substrat, typ av substrat och mängd vid varje enskilt mottagningstillfälle. 

Journalen ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.” 

 

Nils Tolversson har genmält bland annat följande. 

 

Yrkandet kvarstår om att villkor 7 ska upphävas. I andra hand kan länsstyrelsens 

villkorsförslag godtas men orden ”får inte” ska ändras till ”bör inte”. Om 

lufttemperaturen ute är + 30 grader Celsius är det orimligt att begära att rötresten 

ska vara svalare än luften runtomkring. 

 

Yrkandet vad gäller att villkor 19 ska upphävas kvarstår. I andra hand kan 

länsstyrelsens villkorsförslag godtas. 

 

Övriga remissinstanser har antingen avstått från att yttra sig eller inte avhörts. 

 

DOMSKÄL 

Av 16 kap. 2 § miljöbalken följer att ett tillstånd får förenas med villkor. Av 19 kap. 

5 § p. 9 samt 22 kap. 25 § p. 6-11 miljöbalken följer även att ett tillståndsbeslut 

under vissa förutsättningar ska innehålla villkor om bl.a. utsläpp, 

begränsningsvärden, bästa möjliga teknik, de övriga villkor som behövs för att 

förhindra skada eller olägenhet för omgivningen m.m.  

 

Villkoren i ett tillståndbeslut och iakttagandet av dessa utgör en förutsättning för att 

verksamheten ska få bedrivas enligt tillståndet. Villkoren ska säkerställa att 

verksamheten även fortsättningsvis kommer att bedrivas i enlighet med föreskrivna 
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villkor och fyller en funktion för tillsynsmyndigheten som ska kontrollera 

verksamheten. 

 

Generellt om verksamhetsutövarens ansvar 

Verksamhetsutövaren har ett ansvar för att gällande lagstiftning följs och att 

miljöpåverkan på omgivningen minimeras. Enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § 

miljöbalken gäller bl.a. att alla som bedriver, eller avser att bedriva, en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns 

skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.  

 

Villkor 3 

Vid biogasproduktion och hantering av gödsel föreligger det alltid risk för att 

luktolägenheter ska uppkomma till följd av verksamheten, bl.a. till följd av det 

avfall som transporteras. Det är därför angeläget att genom tillståndet säkerställa att 

tillräckliga åtgärder vidtas för det fall att sådana olägenheter uppkommer. I likhet 

med vad länsstyrelsen har anfört i yttrande till domstolen finner domstolen att 

villkoret inte innebär att lukt inte alls får förekomma. Lukt från djurhållning får i 

viss mån tålas i en jordbruksbygd. Villkoret innebär att lukt får förekomma – det är 

när lukten övergår till en olägenhet som åtgärder måste vidtas. Vad som är en 

olägenhet måste avgöras i det enskilda fallet och beror bl.a. på luktens karaktär och 

styrka.  Enligt domstolens uppfattning är det denna nyansering som klaganden avser 

uppnå med förselagen formulering. Domstolen gör bedömningen att detta framgår 

av länsstyrelsens (MPD:s) villkorsformulering. Det finns därför inte skäl att ändra 

villkoret på sätt klaganden yrkat. 

 

Villkor 5 

Domstolen finner inte skäl att göra någon annan bedömning än den som 

länsstyrelsen (MPD) har gjort. Villkor fem ska därför fastställas.  
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Villkor 6 

Klaganden har yrkat att kravet på att behöva samråda med tillsynsmyndigheten 

inför brytande av svämtäcke ska utgå ur villkor sex men förklarat sig villig att 

dokumentera när svämtäcket bryts, om tillsynsmyndigheten önskar det. Mark- och 

miljödomstolen anser att det är oklart vad som ska uppnås med sista meningen i 

länsstyrelsens (MPD:s) villkor sex liksom det är oklart vad följden blir om samråd 

sker men tillsynsmyndigheten inte samtycker till att bryta svämtäcket. Med hänsyn 

till prövningens ram saknar domstolen möjlighet att förtydliga villkor sex i 

skärpande riktning (t.ex. genom att ange samrådets följder eller genom att stryka 

villkorets sista mening). Domstolen anser emellertid inte att innebörden av det 

samråd som ska ske inför brytande av svämtäcket som så betungande att det ska 

föranleda en omformulering av villkor sex i enlighet med framställt yrkande.  Vad 

gäller villkor sex i övrigt finner domstolen inte skäl att göra någon annan 

bedömning än den som länsstyrelsen (MPD) har gjort.   

 

Yrkandet om att ändra villkor sex ska därför avslås.  

 

Villkor 7 

MPD har motiverat villkoret med att lägre temperatur på rötresten medför lägre 

utsläpp av metan. Enligt länsstyrelsen medför ökad produktion risk för att rötresten 

inte når samma höga utrötningsgrad som idag vilket kan leda till ökade 

metangasutsläpp under lagring.  

 

Tolversson har redan under kompletteringen av tillståndsansökan ifrågasatt 

relevansen av att reglera temperaturen i lagringsbehållarna med tanke på rötrestens 

låga metanpotential, ca 30 l CH4/kg VS (VS-organisk substans), vilket kan 

jämföras med metanpotentialen i orötad grisgödsel som är ca 268 l/kg VS eller i 

nötgödsel som är ca 220 l CH4/kg VS.  Han har i samma komplettering även 

uppgett att det i dagsläget inte går att beräkna kostnaderna för att kyla mer 

materialet så att det håller maximalt 25 grader Celsius.  
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I mark- och miljödomstolen har han yrkat att villkoret i första hand ska upphävas 

och i andra hand att villkoret ska ändas så att temperaturregleringen enbart avser 

den lagringsbehållare som är belägen närmast efter efterrötkammaren. 

Länsstyrelsen har med delvis bifall till andrahandsyrkandet föreslagit ändrad 

villkorslydelse.  

 

Domstolen konstaterar att den biogasanläggning som finns på gården, och som nu 

är föremål för utökning, främjar en hållbar utveckling som är förenlig med 

miljöbalkens syfte. Under sådana förhållanden är det inte skäligt – med de 

kostnader som det kan medföra– att kräva att det säkerställs att rötresten under 

lagring inte överstiger 25 Celsius i syfte att sänka utsläppet av växthusgaser 

ytterligare. Under varma sommarmånader kan det krävas förhållandevis 

långtgående investeringar för att uppfylla sådana villkor. Av det sagda följer att 

villkoret ska upphävas. 

 

Villkor 11 

Markens P-AL-värde anger markens fosforinnehåll och speglar på ett tillräckligt 

säkert sätt risken för fosformättnad och därmed risken för urlakning till omgivande 

vattendrag. Hänsyn måste tas till att klimat- och markförhållanden skiljer sig åt 

mellan olika gårdar och mellan olika platser i landet och bedömningarna 

beträffande tillåten fosforgiva kan därför skilja sig åt mellan olika platser i landet.  

Mark- och miljödomstolen delar sammanfattningsvis MPD:s bedömning om att 

fosfortillförseln ska begränsas på det sätt som framgår av det föreskrivna villkoret.  

 

 

Villkor 14 

Av jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 med ändringar framgår att 

nedmyllning ska ske inom fyra timmar vid spridning av stallgödsel på obevuxen 

mark i bl.a. Hallands län. Enligt 28 § i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 

med ändringar, som gäller i bl.a. Hallands län, ska spridning av flytgödsel i växande 

gröda ske med bandspridningsteknik, myllningsaggregat, spädning av gödseln med 

vatten eller viss bevattning efter spridning. Det nu överklagade villkoret innebär att 

tekniken med myllningsaggregat måste användas för hälften av 

flytgödselproduktionen och är således strängare än föreskriften. Enligt praxis bör 
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sådana strängare villkor motiveras utifrån de särskilda förhållanden som råder i det 

enskilda fallet, exempelvis förhållanden som råder på en särskild plats. 

 

Nils Toversson har anfört att den gödsel som bolaget förfogar över kommer att 

spridas med släpslangsteknik eller med myllningsaggregat. Vidare har han anfört att 

mer miljövänlig teknik håller på att utvecklas och för det fall företaget väljer att 

investera i sådan teknik vill det vara fritt att använda denna och inte låsas vid att 

sprida viss mängd gödsel med myllningsaggregat. 

 

Det har inte framkommit att det, jämfört med andra områden i Halland, föreligger 

några särskilda förhållanden som gör den aktuella platsen särskilt känslig för 

ammoniakutsläpp till luften. Härtill kommer att MPD i villkor 13 även har reglerat 

att det vid spridning av rötrest och stallgödsel ska tas hänsyn till rådande 

väderförhållanden så att minsta möjliga ammoniakavgång och olägenhet för 

omkringboende uppstår.  

 

Dessa faktorer, tillsammans med att de miljömässiga fördelar som kan vinnas inte 

står i rimlig proportion till de till de intäktsbortfall och kostnader som tekniken 

medför, leder till att domstolen anser att det inte föreligger skäl att reglera andelen 

gödsel som sprids med myllningsaggregat på det sätt MPD har gjort. Villkoret ska 

därför upphävas. 

 

Villkor15 och 16 

Mot bakgrund av det generellt stora behov som föreligger att minska fosfor- och 

kvävetillförseln till Hallands kustvatten, utgör vad länsstyrelsen anfört skäl att inte 

tillåta tillförsel av kväve med gödsel utöver de perioder som framgår av 

Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2004:62 med ändringar (se Mark- och 

miljööverdomstolens dom av den 8 januari 2013 i mål M 4122-12).  

Likaså föreligger det skäl att kräva skyddsavstånd till vattendrag m.m. av sådan 

bredd som länsstyrelsen har föreskrivit.  Emellertid ifrågasätter domstolen 

nödvändigheten av att bredden ska uppgå till sex meter, särskilt ifråga om 

märgelgravarna, då detta inte framgår tydligt av länsstyrelsens underlag.  I den mån 
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verksamhetsutövaren kan motivera ett mindre skyddsavstånd bör därför 

tillsynsmyndigheten kunna medge detta.  

  

I övrigt finner domstolen inte skäl att göra någon annan bedömning än den som 

länsstyrelsen (MPD) har gjort.   

 

Villkor 19 

För att i efterhand kunna kontrollera att verksamheten är det av stor vikt att 

verksamheten följs upp och dokumenteras på ett relevant sätt. Yrkandet om att 

villkoret ska upphävas ska därför avslås. Frågan är istället om villkoret kan ändras 

på så vis som framställts genom andahandsyrkandet.  

 

Det kan konstateras att länsstyrelsen genom yttrande till domstolen delvis medgivit 

andrahandsyrkandet och själva föreslagit ändrad lydelse av villkoret. Den av 

länsstyrelsen föreslagna ändringen har godtagits av Nils Tolversson och domstolen 

ser inte skäl till att föreskriva någon annan lydelse. Villkor 19 ska därför ändras i 

enlighet med vad som framgår av domslutet.  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 4 januari 2017. 

 

 

Christina Olsen Lundh  Gunnar Barrefors 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Christina Olsen Lundh, ordförande, 

och tekniska rådet Gunnar Barrefors samt de särskilda ledamöterna Stefan 

Andersson och Tore Gunnesson. Föredragande har varit beredningsjuristen Ylva 

Johansson 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.
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