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Miljöprövningsdelegationen

Tillstånd enligt 16 kap. 2a § miljöbalken till ändring av 
verksamhet med djurhållning

Beslut

Miljöprövningsdelegationen bifaller ansökan om ändringstillstånd.

Tillståndet omfattar:

 Djurhållning omfattande högst 70 000 slaktkycklingar per omgång, samt 62 
övriga nöt motsvarande 371 djurenheter.

De villkor som föreskrivits i tillstånd meddelat av Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Kronobergs län den 12 februari 2002 med dnr 2440-8397-01, ska gälla 
även för detta tillstånd.

Tid för igångsättning

Miljöprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång 
eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår. 

Statusrapport

Sökanden yrkar på att undantas från kravet på statusrapport. Miljöprövningsdelegationen 
bedömer efter granskning av ansökningshandlingarna att någon statusrapport inte behövs.

Särskilda upplysningar

Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd inte befriar 
verksamhetsutövaren från skyldighet att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan 
författning.
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Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Richard Sterling (821115–2759), nedan kallad sökanden, ansöker om ändringstillstånd 
enligt 16 kap. 2a §, miljöbalken (1998:808), MB, för verksamhet med djurhållning på 
fastigheten Linneryd 16:1 i Tingsryds kommun.

Sökanden avser att föda upp kycklingar med en lägre vikt, så kallad grillkyckling. Vid 
uppfödning av kyckling med lägre vikt blir uppfödningstiden kortare. Sökanden vill 
därför ta bort begränsningen om sju omgångar per år, som stadgas i befintligt tillstånd. 

Tidigare beslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län har genom beslut, den 12 
februari 2002 med dnr 2440-8397-01, meddelat sökanden tillstånd till djurhållning 
omfattande 7 omgångar högst 70 000 slaktkycklingar per år samt 62 övriga nöt, totalt 
motsvarande 371 djurenheter.

Prövningsgrund

Grunden för prövningsplikt finns i 9 kap. 6 § MB och i 1 kap. 3 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheten omfattas av kod 1.10 B- i 
”Anläggning för anläggning för djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän 
(…)”.

Verksamheten omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Samråd

Samråd enligt 6 kap. MB har ägt rum den 28 maj 2020 med närvaro av företrädare för 
sökanden, länsstyrelsen och kommunen. Samråd har skett genom skriftlig information till 
närboende inom en radie på 500 meter och med enskilda som kan antas särskilt berörda 
har skett genom annons i Smålandsposten.

Ansökan gäller en verksamhet där länsstyrelsen enligt 14 § miljöbedömningsförordningen 
med stöd av kriterierna i 10–13 §§ i förordningen beslutar om verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen beslutade den 26 
juni 2020 att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i förordningen. 

Ärendets handläggning

Ansökan om tillstånd inkom till miljöprövningsdelegationen den 30 september 2020 och 
sändes efter komplettering på remiss till Tingsryds kommun och till länsstyrelsen i 
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Kronobergs län i enlighet med 25 § förordning (2011:1237) om 
miljöprövningsdelegationer. Ansökan har kungjorts i lokal press den 11 december 2020. 
Ett anonymt yttrande med erinringar mot den ansökta verksamheten har inkommit i form 
av skrivelse. Yttrande och erinringar har översänts till sökanden som 15 januari 2021 
inkom med synpunkter. 

Sökandens yrkanden 

Sökanden har i ansökan framfört följande yrkanden.

Sökanden yrkar att befintlig beslutstext ändras genom att frasen uppfödning av 7 
omgångar tas bort och att texten i stället får följande lydelse: 

Djurhållning omfattande högst 70 000 slaktkycklingar per omgång, samt 62 övriga nöt 
motsvarande 371 djurenheter.

Sökanden yrkar också på att undantas från kravet på statusrapport.

Sökandens beskrivning av ändringen 

Sökanden bedriver i dag uppfödning av slaktkyckling. Sökanden har fått indikationer från 
slakterierna att de eventuellt ska producera kycklingar med lägre vikt, så kallad 
grillkyckling. Uppfödning av kycklingar med lägre vikt innebär att man inte har dem lika 
länge utan har möjlighet till fler omgångar per år. I sökandens tillstånd finns en 
begränsning med sju omgångar per år, denna begränsning önskar sökanden ta bort ur sitt 
tillstånd. Sökanden har beskrivit att nio omgångar kommer vara det som är maximalt 
möjligt att få fram. Inget övrigt berörs i tillståndet.

Miljökonsekvensbeskrivning (sammanfattning)

Verksamheten är belägen i utpräglad skogs- och jordbruksbygd utanför detaljplanelagt 
område. Gården har funnits på samma plats i många år. Stallgödselmängden beräknas i 
Jordbruksverkets program VERA med 371 djurenheter och sju omgångar till 1505 m3, 
(855 ton) djupströgödsel per år. Verksamhet med 371 djurenheter och nio omgångar 
uppskattas stallgödselmängden till ca 1791 m3, (ca 1027 ton) djupströgödsel per år. All 
stallgödsel hanteras som djupströgödsel och gödselanalys finns. Stora delar av gödseln 
hämtas direkt efter hand vid utgödsling eller från gödselplattan. Detta innebär att gödseln 
lagras kortare tid under växtodlingssäsong och att i genomsnitt lagras endast 30 % av den 
totala gödselmängden. Gödseln lagras på en hårdgjord platta på 480 m2 med stödmur på 
tre sidor och tak. Möjlig lagringshöjd är tre meter, vilket gör att det finns utrymme för att 
lagra 1440 m3 stallgödsel. Totala lagringen på tio månader är 1492 - 200 m3 = ca 1300 m3 
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djupströgödsel för planerad utökad verksamhet. Detta innebär att verksamheten idag med 
befintlig lagringskapacitet klarar tio månaders lagring med nio omgångar.

Dricks- och tvättvatten beräknas öka med ca 700 m3. Kommer från egen brunn. Det finns 
även tvätt-/spolvattenbrunnar som rymmer 365 m3 dit tvätt-/spolvatten avleds.

Norregård har ett avtal med Hushållningssällskapets gödselförmedling för 
vidareförmedling av stallgödsel till växtodlingsgårdar. Samma hantering kommer även att 
ske med utökat antal omgångar. Stallgödseln har en torr konsistens och har därför ett högt 
värde på marknaden, även användning av värmeväxlare bidrar till torr gödsel.

Elförbrukningen för befintlig verksamhet är 100 500 kWh och förväntas öka till 123 500 
kWh. Ökningen utgörs mest av ökat behov av ventilation. Kycklingstallar är isolerade. 
Hela anläggningen värms upp av biodrivmedel.

Transporterna till och från verksamheten beräknas öka med ca 22 % vid uppfödning av 
grillkyckling, från 124 per år till 159 per år. 

De viktigaste avfallstyperna på verksamheten är stallgödsel, kadaver, farligt avfall och 
övrigt avfall. Då verksamheten endast har ett fåtal fordon innebär detta att endast mindre 
mängd farligt avfall uppkommer.

Verksamheten använder sparsamt med kemikalier. De kemiska preparat som används är 
desinfektionsmedel samt oljor. Verksamheten använder preparat som rekommenderas av 
branschen. 

Statusrapport

Sökanden har i samband med ansökan genomfört steg 1–3 enligt Naturvårdsverkets 
vägledning för statusrapporter för att identifiera behovet av en statusrapport enligt 
industriutsläppsförordningen. Av utredningen framgår sammanfattningsvis följande:

Inom verksamhetsområdet hanteras miljö- och hälsofarliga ämnen på sådant sätt att risken 
bedöms som liten för att verksamheten skulle medföra föroreningsskada på mark och 
grundvatten. Sökanden har därför bedömt att man inte behöver upprätta en statusrapport 
enligt 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen för verksamheten. Vid nedläggning av 
verksamheten, eller om en föroreningsskada uppstår under verksamhetstiden, konstateras 
att verksamhetsutövaren dock är ansvarig att avhjälpa denna enligt 10 kap. 2 § 
miljöbalken.
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Inkomna yttranden

Länsstyrelsen i Kronobergs län har meddelat att de inte har något att invända mot ansökt 
ändring.

Tingsryds kommun har meddelat att de inte har något att erinra i ärendet.

Anonym har i yttrande anfört bl. a. följande.
Att under det senaste året ibland har känt en besvärande lukt i området vid fotbollsplan 
vid Rönnvägen i Linneryd. Lukten ger stora problem. Det tar emot att andas och det går 
inte att andas djupt. Är nu orolig för ökad lukt i samband med tillåtelse att föda upp fler 
omgångar med kyckling.

Sökandens synpunkter

Sökanden har lämnat följande synpunkter över inkomna yttranden i ärendet.

Anonym 
Att denna stallgödselhantering skulle förorsakar olägenheter 600 meter iväg, där det är tät 
skog mellan stallen och bebyggelsen känns märkligt. Sökandens föräldrar bor på 
Granvägen 5 samt en annan bekant till sökanden bor på Rönnvägen 17, ingen av dem 
upplever några olägenheter

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen anser att den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen 
uppfyller kraven på en liten miljökonsekvensbeskrivning i 6 kap. 47 § MB. Den kan 
därför läggas till grund för prövningen. 

Statusrapport

En utredning om behovet av statusrapport har bifogats i ansökan. Enligt nu gällande 22 
kap. 1 § första stycket sjunde punkten MB ska en tillståndsansökan för en IED-
anläggning innehålla en statusrapport när detta krävs enligt bestämmelserna i 
industriutsläppsförordningen. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den ansökan om 
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a MB som är föremål för prövning utlöser detta krav.

Enligt 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen ska den som bedriver eller avser att 
bedriva en industriutsläppsverksamhet för kontrollen av sådana föroreningar i mark och 
grundvatten som har samband med verksamheten se till att det finns en skriftlig rapport 
(statusrapport) som redovisar 1) de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten 
inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas, 2) hur området 



BESLUT 6 (9)

2021-02-18 551-8864-20

används när statusrapporten upprättas, 3) tillgänglig information om tidigare användning 
av området, och 4) mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i 
området. En statusrapport krävs dock inte om risken är liten för att verksamheten medför 
föroreningsskada inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas.

Sökanden har gjort steg 1–3 i naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter för att ta 
reda på huruvida verksamheten medför risk för föroreningsskada inom det område där 
verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas. Steg 1 innebär identifiering av de miljö- 
och hälsofarliga ämnen som produceras eller släpps ut inom området. Steg 2 innebär 
identifiering av de miljö- och hälsofarliga ämnen som kan orsaka föroreningsskada. Steg 
3, identifiering av relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen utifrån verksamhetsspecifik 
föroreningsrisk. 

Efter genomgång av dessa tre steg kom sökanden fram till att de potentiellt miljöfarliga 
ämnen som används inom verksamheten hanteras i så liten mängd och/eller på ett sådant 
sätt att en spridning till mark och vatten kan uteslutas, därför bedöms vidare kartläggning 
av ämnenas farlighet inte behövas. Sökanden bedömer att en statusrapport inte behöver 
upprättas för området.

Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån sökandes redovisning att risken är liten för 
att verksamheten medför föroreningsskada inom det område där verksamheten avses 
bedrivas och att det därför inte krävs en statusrapport enligt 1 kap. 23 § 
Industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillåtlighet

Prövningens omfattning
Sökanden har ansökt om ändringstillstånd innebärande att begränsningen av det maximala 
antalet omgångar slaktkycklingar per år tas bort. Ett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § 
MB innebär att tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att ansökt ändringen är av sådan art att den är 
möjligt att bedöma inom ramen för ett ändringstillstånd. Miljöprövningsdelegationen har 
därmed att pröva effekterna av den ansökta ändringen och prövningen omfattar inte 
konsekvenserna av verksamheten i övrigt.

Miljöbalkens mål 

Av 1 kap. 1 § MB framgår att bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
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människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. 

Val av plats och planförhållanden
Lokaliseringen av verksamheten som helhet har tidigare prövats enligt 2 kap. 6 § MB i 
grundtillståndet enligt miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det saknas 
skäl att göra en annan bedömning av lokaliseringen när det gäller den ändrade 
verksamheten.  

Transporter
Ansökt ändring medför att transporterna till och från verksamheten beräknas öka med ca 
35 transporter per år vid uppfödning av grillkyckling. Miljöprövningsdelegationen 
bedömer att denna ökning är marginell och inte medför någon betydande påverkan på 
människor eller miljön.

Hushållningsbestämmelser (riksintressen)
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för verksamheten väljas en sådan plats som är lämplig 
bland annat. med hänsyn till 3 och 4 kap. miljöbalken. Bestämmelsen är inte tillämplig i 
detta ärende eftersom det som yrkas inte medför någon ändrad användning av mark och 
vatten.

Miljökvalitetsnormer
Inga nuvarande miljökvalitetsnormer för utomhusluft eller vatten bedöms påverkas av 
ändringen.

Utsläpp till luft
Ändringen av verksamheten bedöms inte medföra mer än försumbara luftutsläpp. 

Utsläpp till vatten
Sökanden har angivit att gödsel lagras på hårdgjord yta och sedan avyttras till annan 
verksamhet som bedriver växtodling. Sökanden bedriver ingen växtodling och använder 
således inga växtskyddsmedel. Allt tvätt- och spolvatten leds till en särskild brunn och 
sprids därefter på åker enligt gällande regler. Ansökt ändring medför ingen ytterligare 
miljöpåverkan i detta avseende.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den ansökta ändringen av verksamhet inte 
innebär någon risk för negativ påverkan på vattenområden. 

Miljökvalitetsmål
Ändringen av verksamheten påverkar inte miljökvalitetsmålen på ett sätt som har 
betydelse i detta sammanhang.
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Sammanfattande tillåtlighetsbedömning
Ändringen av tillståndet innebär att föreskriften om att reglera antalet omgångar 
slaktkycklingar per år tas bort. Detta medför emellertid inte att produktionsmåttet lämnas 
helt oreglerat eftersom det ändå begränsas av att djuren måste uppnå en viss slaktvikt. Det 
är enligt ansökan möjligt att maximalt hålla nio omgångar per år för att uppnå den nu 
önskade slaktvikten. Ändringen medför en viss ökning av resursförbrukning och 
transporter, men miljöprövningsdelegationen bedömer att dessa förändringar kan tillåtas 
under förutsättning att de villkor som föreskrivits i det ursprungliga tillståndet och 
åtaganden som nu gjorts, följs.

Sammanfattande bedömning

Miljöprövningsdelegationen har prövat ändringen utifrån miljöbalkens mål och allmänna 
hänsynsregler samt med hänsyn till rådande miljökvalitetsnormer och de 
miljökvalitetsmål riksdagen fastställt. Mot bakgrund av de åtaganden sökanden gjort 
bedömer miljöprövningsdelegationen att tillstånd kan lämnas för ändringen av 
verksamheten.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län. I 
beslutet deltog ordförande Lina Bladfors och miljösakkunnig Peter Pallin. Föredragande 
har varit miljöskyddshandläggare Caroline Lagerkvist.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor

1. Kungörelsedelgivning och hur man överklagar

2. Kungörelse

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia
Naturvårdsverket
Havs- och Vattenmyndigheten
Aktförvararen i Tingsryds kommun
Tingsryds kommun
Länsstyrelsen Kronobergs län
Jordbruksverket 



BILAGA 1

Miljöprövningsdelegationen 

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se
Besöksadress Regeringsgatan 1 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

UPPLYSNING OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen förordnar enligt 49 § delgivningslagen att delgivning av detta 
beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelseannons införs i Smålandspostenoch Post & 
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt hos aktförvararen, 
kommunkansliet i Tingsryds kommun, Torggatan 12 i Tingsryd.

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från datum för detta beslut, under 
förutsättning att kungörelsen inom tio dagar införts i ovannämnda tidningar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Observera att 
överklagande skickas till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 
391 86 KALMAR eller per e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. 
Miljöprövningsdelegationen prövar om överklagande inkommit i rätt tid innan den 
skickas vidare till domstolen. 

Överklagande ska innehålla
 diarienummer för beslutet som överklagas,
 vad som anförs mot beslutet och på vilket sätt det bör ändras,
 kontaktuppgifter så att eventuell kommunikation i ärendet kan ske effektivt.

Ombud
Om frågan hanteras via ombud ska en fullmakt för detta bifogas överklagandet.

Ytterligare upplysningar
Vid frågor, kontakta gärna som den som varit föredragande i beslutet via länsstyrelsens 
växel på telefonnummer 010-223 80 00. 

Överklagande ska vara miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 25 mars 2021.



BILAGA 2

Miljöfarlig verksamhet, beslut

Richard Sterling har fått tillstånd till ändring av verksamhet med djurhållning på 
fastigheten Linneryd 16:1 i Tingsryds kommun. Beslutet hålls tillgängligt hos 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar 
och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Tingsryds kommun, Torggatan 12 i 
Tingsryd.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som 
lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. 
Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 25 mars 2021. Ange dnr. 551-8864-20.
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