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Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. 
miljöbalken Råbelöfs Godsförvaltning AB (556051-6428), nedan kallat 
bolaget, tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på fastigheterna 
Råbelöv 26:2 och 26:3, Näsby 34:4 och 34:8, Fjälkestad 33:16, Röetved 1:2, 
Skräddarehus 1:1, Odersberga 8:3 och 8:6 i Kristianstads kommun samt 
Äsperöd 1:8 i Östra Göinge kommun, se bilaga 1. 

Tillståndet gäller för djurhållning avseende högst 305 djurenheter (DE) 
nötkreatur (i huvudsak ranchdrift och tjuruppfödning), 7 360 platser för slaktsvin 
(slaktsvin och obetäckta gyltor) och 860 platser för suggor. 

Tillkommande stallbyggnader/yta och gödselbrunnar ska i huvudsak placeras i 
enlighet med bolagets förstahandsyrkande, se situationsplan i bilaga 2. 

Milj öprövningsdelegationen godkänner milj ökonsekvensbeskrivningen i ärendet. 

Bolagets yrkande vad gäller tiden för byggnation av nya svinstallar och 
igångsättningstid efter den 1 januari 2019 föranleder ingen åtgärd från 
Miljöprövningsdelegationens sida. 

Postadress Besöksadress Bankgiro Telefon E-post 

205 15 Malmö Södergatan 5 000000 010-22410 00 vx skane@lansstyrelsen.se  

Länsstyrelsen 291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A Telefax vvww 
Skåne 

010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane  
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Villkor: 

Allmänt 
1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i 

huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansöknings-
handlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet. 

2. Betesmarker ska stängslas så att betesdjur inte kan nå vattenområden eller 
områden som kan trampas sönder så att partiklar och gödsel leds till 
vattenområden. 

Lagring och spridning av gödsel  
3. Hantering av stallgödsel och fodermedel inom verksamheten ska ske på 

sådant sätt att spill och läckage till omgivningen inte kan ske. Om stallgödsel 
eller jord från t ex traktordäck förorenar allmänna vägar ska dessa 
föroreningar tas om hand i direkt anslutning till körningen. 

4. Lagring av flytgödsel i tillkommande gödselbehållare ska ske under fast eller 
flytande tak som minimerar ammoniakavgång samt förebygger och begränsar 
luktstörningar. Taket ska vara färdigställt innan flytgödselbehållarna tas i 
bruk. 

5. Lagring av flytgödsel i befintliga gödselbehållare utan fast eller flytande tak 
ska ske under ett stabilt svämtäcke av minst 15 cm tjocklek. 

6. Innehållet av växtnäring (N, P, K) i stallgödsel ska bestämmas, genom analys 
eller balansberäkning, och användas som underlag vid spridning av gödseln. 

7. Markkartering av hela spridningsarealen ska ske minst en gång vart tionde år. 
En växtnäringsbalans avseende kväve, fosfor och kalium ska upprättas för 
verksamheten minst en gång vart tredje år. 

8. Spridning av organiska gödselmedel ska ske enligt en årligen upprättad 
gödslingsplan grundad på aktuell markkartering, grödornas behov och 
gödselanalys/beräkning. På spridningsareal som ligger i högsta fosforklass 
ska gödselgivorna begränsas till rekommenderad fosforgiva för de aktuella 
grödorna under en femårsperiod. 

9. Tvätt- och spolvatten från rengöring av stallarna, regn- och pressvatten från 
plansilos samt förorenat vatten från hårdgj orda ytor ska samlas upp i 
flytgödselbrunn och därefter omhändertas så att det inte medför förorening 
av yt- eller grundvatten. Lagringskapaciteten för vattnet ska minst motsvara 
lagring under sex (6) månader. 
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10. Tidpunkten för spridning av gödsel ska anpassas till sådana väder- och 
vindförhållanden som minimerar risken för luktolägenheter och 
ammoniakavgång. Spridning av stallgödsel får inte ske lördagar, helgaftnar 
och helgdagar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från förbudet om 
det finns särskilda skäl. 

11. Spridning får inte ske så att utspridd gödsel kan hamna i eller avrinna till 
vattenområde. För spridning av stallgödsel gäller att spridning inte får ske 
närmare vattendrag än 20 meter såvida inte släpslangspridning eller annan 
exakt spridningsteknik används. Spridning av stallgödsel får inte ske närmare 
enskilt beläget boningshus än 100 meter utan innehavarens tillstånd eller 
närmare detaljplanelagt bostadsområde än 300 meter utan 
tillsynsmyndighetens godkännande. Spridning får inte heller ske närmare 
vattentäkt än 100 meter. 

12. Längs vattendrag, vattenförande diken och öppna vattenytor där gödsel 
sprids ska det finnas ständigt bevuxna skyddszoner. Skyddszonerna ska vara 
ogödslade och obesprutade med kemiska bekämpningsmedel. Zonernas 
bredd ska anpassas efter risken för ytavrinning från fåltet men får inte vara 
mindre än 15 meter längs Helge å och 10 meter längs övriga vatten. 
Skyddszonerna får brytas för ny insådd högst en gång vart femte år. 
Tillsynsmyndigheten får medge undantag i den del som avser tiden för när 
skyddszonerna tidigast får brytas. 

13. Kompostering av stallgödsel som kan lagras till två meters höjd bör i första 
hand utföras i utrymmen som uppfyller kraven för gödsellagring. Om 
kompostering sker i fålt får detta endast förekomma mellan augusti och 
oktober och liggtiden får inte överstiga två månader från utgödslingsdaturn. 
Upplaget får endast placeras på det fält där spridningen ska ske och det ska 
vara på plan, torr och tät mark så att ingen utlakning kan ske vid kraftig 
nederbörd. Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, dagvattenbrunn, dike 
eller annat vattendrag får inte understiga 150 meter. 

14. Journal ska föras avseende spridning av gödselmedel och minst omfatta 
uppgifter om datum, gödselslag, mängd, skifte och typ av gröda. 

15. Innan förändringar sker av hanteringen av gödselmedel, tvätt- och spolvatten 
eller aska, ska information lämnas till tillsynsmyndigheten. 

16. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid (kl. 07-18) vardagar, 40 dBA 
nattetid (kl. 22-07) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Om impulsljud 
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eller hörbara tonkomponenter förekommer ska ovanstående 
ekvivalentvärden sänkas med 5 dBA. 

De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för 
faktisk drifttid under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske så 
snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade 
ljudnivåer eller då tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Kemiska produkter  
17. Bränsletankar, för t ex dieselolja, ska förvaras på yta som är ogenomsläpplig 

för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till 
skydd mot utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas. 

18. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte 
kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring av flytande kemiska 
produkter och flytande farligt avfall ska ske på yta som är ogenomsläpplig för 
de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till 
skydd mot utsläpp samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte 
ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den 
största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. 

19. Vatten från tvätt av maskiner och fordon ska renas genom klass 1 
oljeavskiljare innan utsläpp sker. Inga kemikalier som stör oljeavskiljarens 
funktion får användas vid tvätt av maskiner och fordon. Tvättvatten från 
tvätt av grisvagnar, för flytt av smågrisar mellan suggstall och slaktsvinstall, 
samt från tvätt av traktorhjul behöver inte ledas via oh eavskilj are. 

Fastbränslepanna  
20. Partiklar i rökgaserna från halmpannan ska avskiljas med en reningsteknik 

motsvarande minst en väl fungerande multicyklon. Villkoret ska kontrolleras 
genom regelbunden kontroll samt dokumentation av reningsanläggningens 
funktion och genomförda servicearbeten. 

21 Samråd med tillsynsmyndigheten och analys av tungrnetallinnehåll samt 
näringsämnen (P, Ca, Mg och K) ska ske innan aska från fastbränslepannan 
får spridas på jordbruksmark. Detta ska ske före första spridningen av aska 
och sedan vid de tillfällen som någon förändring skett som kan leda till 
ändrat askinnehåll. Spridning får endast ske på mark som bolaget har 
rådighet över och på sådant sätt att olägenheter inte uppkommer. 
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Kontroll  
22 För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska 

anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till 
kontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast sex (6) 
månader efter det att tillståndet tagits i anspråk. 

23 Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till 
recipientkontrollprogram ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast sex (6) 
månader från det att tillståndet tagits i anspråk. 

Återställning 
24. Om verksamheten i sin helhet eller i någon väsentlig del upphör ska detta i 

god tid och senast sex månader dessförinnan anmälas till 
tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas 
omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Delegationer 

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov 
besluta om ytterligare villkor avseende lukt, förändringar i gödselhanteringen i 
enlighet med villkor 15, hantering och spridning av aska och hantering av 
släckvatten från brandbekämpning. Tillsynsmyndigheten ges även möjlighet att 
fastställa villkor avseende kontroll av verkningar från verksamheten med 
angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. 

Igångsättningstid 

Den med tillståndet utökade verksamheten ska ha satts i gång senast fem (5) år 
efter tillståndet vurmit laga kraft annars förfaller tillståndet i denna del. 

Bolaget ska meddela Länsstyrelsen Skåne och tillsynsmyndigheten när 
verksamheten sätts igång och tillståndet tas i anspråk. 

Förordnande om tidigare tillstånd 

När detta tillstånd tas i anspråk upphör det av Milj öprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Skåne tidigare meddelade tillståndet (dnr 551-10690-2011) att 
gälla. 

Verkställighet 

Detta beslut får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft. 
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Delgivning och överklagande 

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Milj öprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse. 

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, 

se bilaga 3. 
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Redocörelse för ärendet 

Bakgrund 

Bolagets verksamhet har förändrats sedan tillståndet medgavs 2012. Till exempel har 
mjölkproduktionen upphört. Som bakgrund till att nytt tillstånd söks har bolaget 
bl.a. redovisat följande. För att kunna bedriva långsiktigt kostnadseffektiv 
djurproduktion måste ett bolag såsom Råbelöfs Godsförvaltning AB löpande utöka, 
förnya och effektivisera sin produktion. Sveriges livsmedelsproduktion uppgår idag 
bara till 50 % av landets behov. Det är därför av nationellt intresse att 
livsmedelsproduktionen upprätthålls och utvidgas, och att detta sker på ett sätt som 
tar hänsyn till både människor och djur. 

Tidigare tillståndsbeslut 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnade den 15 november 
2012 (dnr 551-10690-2011) bolaget tillstånd enligt miljöbalken till att bedriva 
befintlig och utökad djurhållande verksamhet. 

Samråd 

Samråd har skett med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och med de enskilda 
som har antagits bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet har skett genom 
annonsering i ortspressen och via direktinformation. 

Verksamheten anges i 3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och 
ska därför antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Samråd med en utökad krets har genomförts med Trafikverket, 
Naturvårdsverket, Helgeåns vattenråd, Fiskevårdsföreningen i Råbelöfssjön, 
Fiskevårdsföreningen i Helgeån, Kristianstads naturskyddsförening, Kristianstads 
kommun (fastighetsförvaltningen), Äsperöd gård och Tvedefält gård. 

Ärendets handläggning 

Bolagets tillståndsansökan kom in den 6 februari 2018. Till ansökan har fogats en 
milj ökonsekvensbeskrivning. Ansökan och milj ökonsekvensbeskrivningen 
kungjordes den 21 december 2018 i ortstidning 

Inga synpunkter har kommit in från allmänheten. 

Milj öprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Kristianstads 
kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun, Trafikverket, 
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Länsstyrelsen, Helgeåns vattenråd, Östra Göinge kommun och Tillsyns- och 
tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun. 

Yttrande har kommit in från Länsstyrelsen, Trafikverket och Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun. 

Bolaget har beretts tillfälle att bemöta de yttranden och remissvar som kommit in. 

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor 

Bolaget har yrkat att tillstånd ska beviljas för utökning och ändring av aktuell 
djurproduktion enligt nedanstående (tabell 1). Sammanräknat motsvarar 
djurslagen 1 328 DE. 

Tabell 1. Yrkade djurslag och djurenheter 

Nöt i ranchdrift DE 
15 st avelstjurar 5 

360 st amkor 120 

360 st kalvar upp till 6 månader i ett 
halvt år 

30 

180 st kvigkalvar över 6 månader i 
ett halvt år 

30 

180 st kvigor över 6 månader i ett 
helt år 

60 

Nöt på stall 
175 st tjurkalvar över 6 månader i 

ett år 

60 

Grisar på stall 
860 st suggor med smågrisar upp till 
12 veckor 

287 

360 st gyltärnnen i löpande 
produktion 

36 

7000 st slaktsvinsplatser i löpande 
produktion 

700 

Produktion, gödselkörning och ranchdriften sker inom fastigheterna 
Råbelöv 26:2 och 26:3, Näsby 34:4 och 34:8, Fjälkestad 33:16, 
Skräddarehus 1:1, Odersberga 8:3 och 8:6, Röetved 1:2 i Kristianstads kommun 
samt Östra Göinge Äsperöd 1:8 i Östra Göinge kommun. 

Bolaget yrkar även: 

• att byggnationen för de nya svinstallarna ska kunna påbörjas runt 
årsskiftet 2018/2019, 
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• att igångsättningstiden efter 1 januari 2019 fastställs till 5 år, dvs att 
byggnationen senast ska vara påbörjad 31/12 2023, 

• att placering av svinstallar som i avsnitt 8 betecknas som "1. Den yrkade 
placeringen" vid befintlig svinanläggningen, då placering "2. Alternativet", 
skulle bli mindre ekonomiskt konkurrenskraftigt, 

• att 13 av de 14 villkor från nuvarande tillstånd (dnr 551-10690-2011, 
1290-90-521) av den 15 november 2012 fortsatt ska gälla även i det nya 
tillståndet som denna ansökan omfattar. Villkor 11 i nuvarande tillstånd 
yrkas i ett nytt tillstånd ändrat till: "Spridning av gödselmedel ska grundas 
på aktuell markkarta. Markkartering av hela spridningsarealen ska ske 
minst vart tionde år. En växtnäringsbalans avseende kväve, fosfor och 
kalium ska upprättas för verksamheten minst en gång vart tredje år." 

Bolaget yrkar rätten till att meddela myndigheten när/eller om man tar ett nytt 
tillstånd i anspråk. Det yrkas därför att ianspråktagande meddelas skriftligen till 
myndigheten och att detta ska ske senast den 31 december 2023. Tas inte det nya 
tillståndet i anspråk på bolagets initiativ gäller fortfarande bolagets nuvarande 
tillstånd enligt miljöbalken per den 15 november 2012 till den nuvarande 
djurhållningen. 

Bolagets beskrivning av verksamheten och 
miljökonsekvensbeskrivning 

Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bl. a. följande: 

Nuvarande och planerad verksamhet 

Nuvarande tillstånd gäller för totalt 2 068 DE. Av dessa är 1 323 DE nöt, 645 DE är 
svin och 100 DE är andra djur. I dagsläget utnyttjas inte hela produktionstillståndet 
till djurhållning. Bolagets mjölkproduktion avvecklades med utgången av år 2012 på 
grund av dålig lönsamhet. Inga djur finns kvar i denna produktion. Bolaget bedriver 
för närvarande bl. a. följande verksamhet: 

• Amkoproduktion i ranchdrift med 300 amkor, 300 kalvar (tjurkalvar säljs 
vid avvänjning 6 månader gamla) och 150 rekryteringskvigor. 

• Svinproduktion med ca 600 suggor, inkl. smågrisar och 4 200 slaktsvins-
platser (3,25 omgångar per år). Ca 1500 smågrisar säljs externt vid 30 kg. 

• Bolaget har ca 500 ha betesmark. 

• Växtodling på ca 1 500 ha. Växtodlingen bedrivs inom Råbelöf Ströö 
Karsholm HB tillsammans med Ströö Gård AB och Karsholm Gods AB. 
Åkerarealen som handelsbolaget disponerar är ca 2 500 ha, inklusive 
bolagets på 1 500 ha. 
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Tabell 2. Tabellen redovisar nuvarande produktion och ansökt produktion. 

Djurslag Produktion 

enligt gällande 

tillstånd 

(antal/st) 

Befintlig produktion 

(antal/st) 

Ansökt produktion 

(antal/st) 

Mjölkkor 900 0 0 

Avelstjurar 0 11 15 

Amkor 60 300 360 

Kalvar <6 
mån 

225 300 360 

Kvigor >6 
(halvt år) 

675 150 180 

Kvigor >6 
månader (helt 
år) 

150 180 

Suggor 600 590 860 

Gyltämnen 250 230 360 

Slaktsvin 4200 4200 7000 

Tjurkalvar> 6 
månader 

410 0 175 

Hjort 250 0 0 i 
i 

Bolaget söker tillstånd för totalt 1 328 DE varav 1 023 DE är svin, 60 DE är 
nötkreatur i stall och 245 DE är nötkreatur i ranchdrift. 

Inom fastigheten Råbelöv 26:3 (2 304 hektar) ska följande åtgärder utföras: 
a. I befintliga förprövade nötkreaturstallar (tidigare mjölkproduktion) på 

Råbelöfs huvudgård, Råbelöfallen 82-7, 291 94 Kristianstad, ska det årligen 
produceras 175 st tjurkalvar från ca 250 kg till ca 650 kg levande vikt. 
Produktionen med tjurkalvar är ny. 

b. Till det befintliga förprövade suggstallet på Grand Prixvägen 110-44, 291 94 
Kristianstad ska det tillbyggas ett nytt grisningsstall på 1 137 na2  innehållande 
4*36 enhetsboxar. Produktionen ökar från ca 600 suggor med smågrisar upp 
till 12 veckor till maximalt 860 suggor med smågrisar upp till 12 veckor. 
Antalet gyltämnen i anläggningen ökar från 250 st till 360 st. 

c. Vid den befintliga förprövade slaktsvinsanläggningen på Grand  Prix- 
vägen 215-110, 291 94 Kristianstad byggs ett nytt slaktsvinstall på 3 052 m2  
innehållande 6*448 slaktsvinsplatser. Antalet slaktsvinsplatser ökar från 
4 200 platser till maximalt 7 000 platser. Det nybyggda slaktsvinsstallet 
förbinds till ett befintligt slaktsvinstall med en gemensam utlastningsbyggnad 
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på 112 in2. Det byggs 2*4 000 m3  gödselbrunnar till den utökade 
produktionen. 

Inom fastighet Fjälkestad 33:16 (1195 hektar) ska följande åtgärder utföras: 
a. I ranchdriften ökar produktionen till att det produceras nötkött med 

15 avelstjurar, 360 amkor, 360 kalvar upp till 6 månader i ett halvår, 
180 kvigkalvar över sex månader i ett halvår och 180 kvigor över sex 
månader i ett helt år. Besättningen har under vintertid efter utslaktning av 
ca 180 kor och överföring av ca 175 tjurkalvar till nötkreaturstallarna på 
Råbelöfs huvudgård tillgång till tre befintliga förpr övade ligghallar på 
Hässlekärrsvägen 55, 291 94 Kristianstad. Under sommaren går alla djur på 
en betesareal på ca 500 ha. Betesmarkerna finns utsprida på fastigheterna 
Råbelöf 26:3, Fjälkestad 33:16, Odersberga 8:3 och 8:6. 

Inom fastighet Odersberga 8:3 (555 hektar) ska följande åtgärder utföras: 
a. Två befintliga förprövade ligghallar ska användas till ranchdriftdjuren på 

vintern i fortsättningen. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Lokalisering 

Bolaget är beläget på Kristianstadsslätten med arealcentrum ca 7 kilometer norr om 
Kristianstad. I väster och söder gränsar bolagets marker till Helgeå och längst i söder 
till Kristianstads tätbebyggelse. I öster utgör Råbelövssjön och Råbelövskanalen 
gräns. I nordost gränsar bolagets mark till Karsholms Gods och längst i norr gränsar 
marken till samhället Röetved. Fjälkestads by ligger som en ö mitt i bolagets areal. 
Betesmarkerna är insprängda i landskapet i större och mindre skiften. De är steniga 
och ofta kuperade. Hela skogen är i stort sett sammanhängande i nordost, där 
Balsberget utgör den sydliga delen med dominerande lövskog, medan skogen i norr 
präglas av gran och tall. Cirka 300 ha av Råbelövssjön, Araslövsjön och Helgeå ingår 
i bolagets areal. Redan i dag finns en välplacerad svinproduktion på Råbelöf långt 
från andra produktionsanläggningar, grannar och hus, vilket gör att produktionen 
påverkar omgivningen och boende mycket lite. Produktionen ligger också 
smittskyddsmässigt väl till och estetisk stör dessa produktionsbyggnader inte det 
öppna landskapet eller kulturmiljöer. 

Närboende 

Det finns inga bostäder inom 500 meter från anläggningen. Råbelöfs skola (som ägs 
av Råbelöf Fideikommiss AB) kommer att ligga på ett avstånd av 400 meter från 
nybyggnationen (ligger i dag ca 350 meter från befintliga suggstallar). På större 
avstånd finns sju bostäder, samtliga ägda av Råbelöf Fideikommiss AB inom ett 
avstånd på 580-1 000 meter från anläggningen. 
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Alternativ lokalisering 

Hela eller delar av den nya produktionen kan placeras vid Grand  Prix-banans gamla 
startdepå. Lokaliseringen har bra tillfartsvägar med mycket åkermark vilket 
underlättar vid gödselspridning. Det finns inga bostäder eller övriga institutioner 
inom ett avstånd om 500 meter för denna lokalisering. Det är bolagets uppfattning 
att alternativet blir dyrare att etablera och bygga, eftersom gemensamma 
produktionsfaciliteter inte kan nyttjas på samma sätt som när utökning sker intill 
befintligt etablerade stallar och anläggningar. Amorteringsbelopp och räntebetalning 
blir då större på den alternativa placeringen. Det är även bolagets uppfattning att 
den dagliga driften blir dyrare på den alternativa placeringen, eftersom personal då 
måste förflytta sig till anläggningen varje dag. 

Nollalternativ 

Om bolaget inte skulle få tillstånd till utökning av produktionen blir konsekvensen 
(nollalternativet) att bolagets befintliga svinproduktion i framtiden blir mindre 
ekonomisk konkurrenskraftig. Svinstallet sysselsätter i dag sex personer. Den ökade 
produktion kommer att sysselsätta 2-3 personer mer i stallet samt de som 
tillkommer vid foderproduktion, rådgivning och på slakteriet samt i andra 
anknytande branscher. 

Planförhållande och riksintressen 

Området omfattas inte av någon detaljplan. För Kristianstads kommun finns en 
översiktsplan från 2013. Bolaget bedömer att befintlig och ansökt verksamhet inte 
strider mot översiktsplanen. 

Det finns två riksintressen för naturvård, N22 Oppmanna-Ivösjöområdet i öster och 
N64 Helgeåns nedre lopp i sydväst. Det sistnämnda ingår också i ett område med 
riksintresse för friluftsliv, FM19 Araslövssjön-Hammarsjön-Helgeå. Precis i 
utkanten av fastighetens västra del ligger N26 Gummastorpasjön, som är riksintresse 
för naturvård. Inom två av de aktuella riksintressena finns också naturreservat och 
Natura 2000-områden. Fredriksdalsviken, nordost om Araslövssjön, är både 
naturreservat och Natura 2000-område. Likaså Balsberget, väster om Råbelövssj ön. 
Söder om Fredriksdalsviken finns ett Natura 2000-område som kallas Lingenäsen 
som är skyddat enligt art- och habitatdirektivet. Inget av gårdsområdena med stallar 
eller ligghallar ligger inom ett skyddat område. 

Ett nytt kommunalt naturvårdsprogram finns för 2016-2020. Programmet är ett 
kunskapsunderlag som pekar ut och beskriver områden med höga värden för 
naturvård, rörligt friluftsliv, geologi och landskapsbild. Programmet ska ses som ett 
underlag för naturvårdsarbetet och den fysiska planeringen i kommunen. De 
riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden som finns inom och i 
anslutning till bolagets fastighetsgränser finns med och de har högsta 
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naturvärdesklass, klass 1. Norr om anläggningen med slaktsvinsstallar finns ett 
område, Knektagården, med naturvärdesklass 3. Detta är en nio hektar stor 
enefålad. För bevarande ska marken betas med nöt, regelbundet röjas från buskar 
och träd samt lämnas ogödslad och obesprutad. Utbyggnad av verksamheten 
kommer inte att påverka betesmarken då den ligger ca 500 meter bort. 

Gödselhantering 

Flytgödsel 

Mängden flytgödsel kommer med den planerade verksamheten att öka från 
nuvarande 15 700 m3 /år till 26 931 m3 /år. Flytgödselbrunnar som finns i nuvarande 
produktion är två brunnar på vardera 2 000 m3  vid sugganläggningen, två brunnar på 

vardera 1 000 m3  och en på 4 000 m3  vid slaktsvinsstallarna. Vid kostallarna finns två 
brunnar om vardera 2 000 m3  och en brunn på 1 000 na3. Vid Hässlekärr har bolaget 

en brunn på 900 m3  och vid Odersberga två brunnar på 1 000 m3  och en brunn på 
500m. 

För den nya produktionen kommer svinstallarna förses med två ytterligare 
flytgödselbrunnar på vardera 4 000 m3  vid slaktsvinsanläggningen. Bolagets totala 
lagringskapacitet kommer att uppgå till 26 400 m3. Alla gödselbehållare är 
helgjutna. Behållarna bottenfylls med rör från pumpbrunn. Gödseln rörs om med 
traktoromrörare och sugs sedan upp till lastbil via ett kranmanövrerat pumprör. 
Flytgödsel hanteras vid tre tillfållen per år. I mars/april sker spridning till höstvete 
och höstråg, i augusti sker spridning till höstraps och i september/oktober spridning 
i vall. 

Fastgödsel 

Mängden fastgödsel kommer med ansökt verksamhet att uppgå till 2 716 ton per år. 
Fastgödsel består av gödsel från djupströbädd och halm. Mellanlagring innan 
spridning sker i stuka i fålt med två meters lagringshöjd. Fastgödsel sprids och plöjs 
ner till sockerbetor vid ett tillfålle per år. I ranchdriften kan all fastgödsel lagras i 
stallarnas djupströbädd under vintersäsongen fram till spridningstidpunkten. I 
tjurproduktionen finns en fastgödselplatta på 120 m2  som rymmer 240 ton 
fastgödsel (2 meter lagringshöjd). I suggproduktionen finns i dagsläget en 
fastgödselplatta på 400 m2  som rymmer 800 ton fastgödsel. Fastgödselplattan 
kommer att göras 10 meter bredare vilket gör att den kan rymma 1 200 ton 
fastgödsel. Total lagringskapacitet för fastgödsel (inklusive lagring i djupströbädd i 
stall) uppfyller lagringskravet som är 2 364 ton. 

Spridning av gödsel 

Arealen som krävs för gödselspridning för ansökt verksamhet är 923 ha. Bolaget 
förfogar i dagsläget över 1 490 ha åkermark vilket gör att den ansökta produktionens 
hela gödselmängd kan läggas på bolagets egna marker. Skyddszoner på 10 meter är 
etablerade vid alla målsatta vattendrag. All flytgödsel analyseras vid varje 
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spridningstillfälle och analysen ingår i beräkningen av grödans slutliga behov av 
handelsgödsel. 

Utsläpp till vatten 

Avrinning av dagvatten från bolagets gårdsanläggning leds söderut, öster om 
Fjälkestadsvägen, via stora huvuddräneringsledningar. Dagvatten från 
svinanläggningen går via diken och dräneringsledningar till Helge å. I stort är 
norrsydgående Fjälkestadsvägen vattendelare för Råbelöf Fideikommiss hela 
avvattning. Dräneringsvatten som skapas på östra sidan Fjälkestadsvägen går till 
Råbelövssjön och Råbelövskanalen. Vatten från den lägre liggande marken lyfts med 
pumpstationer vid Råbelövssjön och kanalen. Råbelövskanalen kopplar till Helge å 
vid södra dämmet i Kristianstad. Fem etablerade våtmarker ingår i 
avvattningssystemet. Bolaget ingår sedan två år tillbaka i det samordnade 

övervakningssystemet. 

Råbelövssjön, SE621766-140032, har otillfredsställande ekologisk status och uppnår 
inte god kemisk status. Sjön belastas av näringsämnen och miljögift. Sjön förväntas 
ha god ekologisk status i 2027. Sjön är naturlig, har måttligt med fisk och fin sikt. 
Sjön påverkas av jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition. 
Råbelövskanalen, SE621454-139872, har god ekologisk status, men uppnår ej god 
kemisk status. Kanalen belastas av miljögift men har redan i dag god ekologisk 
status. Kanalen påverkas av jordbruk och enskilda avlopp samt atmosfärisk 
deposition. Helge å Araslövssjön/Bivarödsån, SE622168-139594, har måttlig 
ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Där finns belastning med 
miljögifter. Vattenförekomsten förväntas ha god ekologisk status år 2021. Åarna har 
(delvis) tillkommit naturligt. 

Bolaget bedömer att utökad djurproduktion inte kommer att försämra eller 
motverka att målet om god ekologisk och kemisk status nås. Bolaget har redan idag 
skyddsåtgärder och rutiner, kring exempelvis kemikalier, drivmedel, avfall m.m. 
Bolaget har även våtmarker, skyddszoner, godkända avloppslösningar och en 
behovsanpassad fosforgödsling. 

Spolplatta 

Bolaget har två spolplattor, en vid sugganläggningen och en på gårdsområdet. 
Spolplattan vid sugganläggningen används för spolning av smågrisvagn och 
traktorhjul (smittskydd). Plattan har avlopp till gödselbrunn via pumpbrunnen vid 
stallet. På gårdsområdet finns även en spolplatta med avlopp och oljeavskiljare. 
Oljeavskiljaren installerades 2018. 
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Utsläpp till luft 

Utsläpp av ammoniakfrån stall och gödselbrunnar 

Bolagets utsläpp av ammoniak i nuvarande produktion är 15 073 kg kväve per år. I 
planerad produktion kommer utsläppen att uppgå till totalt 24 188 kg kväve per år. 

Bolaget redovisar att befintliga stallar är byggda för en låg emission av kväve. Några 
viktiga parametrar är boxar med mycket fast golv och lite spaltareal vilket finns i 
både grisningsstall och i dräktighetstall. Tillväxtstallet (enhetsboxar) är ett 
2-klimastall vilket gör att temperaturen i stallet kan hållas lägre och emissionen med 
det. I slaktsvinstallarna finns kontinuerlig utgödsling och boxar med 75 % fast golv. 
Verksamheten ligger under de  BAT-gränsvärden för ammoniakavgång från stall som 

finns för slaktsvin och suggor. 

Bolagets flytgödselbrunnar vid svinproduktionen står i skogsområde. Det innebär att 
vindpåverkan är kraftigt reducerad jämfört med brunnar som står i slättlandskap. 
Brunnarna har naturligt svämtäcke och bolaget har inte för avsikt att installera fast 
eller flytande tak. Bolaget bedömer att ammoniakavgången och risken för ökad 
deposition från den planerade produktionen inte kommer att påverka Natura 2000-
områden. Den ansökta verksamheten medför störst förändring för svinproduktionen 
och de stallar och gödsellager som har koppling till detta ligger mer än två kilometer 

ifrån Natura 2000-områdena. 

Pannor 

Värmen på bolagets gårdsområde, med 21 bostäder samt kontor, kostall, verkstad 
och traktorhall, baseras på en halmpanna med en effekt på 800 kW. Den årliga 
halmförbrukningen för detta ändamål är ca 600 ton. Halmvärmeanläggningen är 
försedd med cyklon för rökgasrening och har en 14 meter hög skorsten. Som  backup  

tjänar två oljepannor med sammanlagd effekt på 380 kW. Årligen förbrukas ca 4 m3  
olja, skorstenshöjden är 12 meter för oljepannorna. 

På Odersberga finns en pelletspanna på 150 kW som förser nio bostäder plus en del 
mindre produktionsutrymmen som personal- och tvättrum med värme. Den årliga 
förbrukningen är 100 ton träpellets. Rökgasrening sker traditionellt med rätt 
temperaturer i rökgasrör samt roster och asklåda. Skorstenshöjd är 12 meter. En 
oljepanna på 93 kW värmer slaktsvinstallarna. Skorstenshöj den är 6 meter, 
årsförbrukningen ca 10 m3  olja. 

Lukt 

Djurstallar sprider lukt primärt via den mekaniska ventilationen. Svinproduktionen 
ligger i skog långt bort från bostäder. Vid gödselspridning används bandspridning 
eller att gödseln plöjs ner inom fyra timmar. Gödselbrunnarna är täcka med 
svämtäcke vilket begränsar lukt. 
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Transporter 

Antalet lastbilstransporter per år kommer att öka från 651 st till 987 st (1 974 st 
transportrörelser) och antalet traktorer med släp kommer att öka från 524 st till 
879 st (1 758 st transportrörelser). Ökade gödselmängder leder till att 
gödseltrafiken kommer att öka i motsvarande grad. Bolaget kommer att fortsätta att 
transportera så mycket gödsel som möjligt med lastbil på väg, då detta ger den 
minsta störningen av övrig trafik och minst lukt och buller. Detta är också den 
effektivaste och billigaste utkörningsmetoden på avstånd över 2,5 km, som 
dessutom ger mindre jordpackning på åkern (lågt lufttryck kan hållas i däck på 
traktor och gödseltunna när de inte behöver gå på väg). 

Energi- och resurshushållning 

Total energiförbrukning för 2016 var 1 419 772 kWh. Bolagets samlade 
strömförbrukning med ansökt verksamhet blir 1 900 000 kWh per år. Bolaget är 
med i ett EU-finansierat energieffektiviseringsarbete i mindre företag, som 
Länsstyrelsen i Skåne är initiativtagare till. En energikartläggning har utförts under 
2017 och en åtgärdsplan har tagits fram. 

Bolaget håller på att installera LED-ljus i stallarna vilket kommer reducera 
elförbrukningen. Nuvarande produktion har golvväl use  med återvunnen  vä le från 

gödselrännorna. Med den nya produktionen förväntas elförbrukning i suggstallet gå 
upp med 250 000 kWh. I slaktsvinstallet förväntas elförbrukningen med den nya 
produktionen öka med 220 000 kWh. 

I produktionen ingår fyra egna vattentäkter. Det samlade vattenbehovet årligen på 
gården inklusive svinproduktionen är beräknat till 45 000 m3. Bolaget använder 
ingen bevattning i sin växtodling, vilket ger låg påverkan på områdets vattenresurser 
och minskar urlakning. För växtodlingsverksamheten används vatten till tvättning av 
maskiner och till växtskyddssprutning. 

Avfall 

Ett fåtal avfallsslag uppkommer i djurproduktionen. Farligt avfall som uppkommer 
är mindre mängder lysrör, batterier, spillolja och elektronik. Det farliga avfallet 
lämnas till Stena  Recycling  AB. Icke farligt avfall som uppkommer är kadaver, skrot 
och rivningsmaterial. Det icke farliga avfallet lämnas till Svensk lantbrukstjänst, 
Lelle's Återvinning och Stena  recycling  AB. Kadaver är i mängd sett det största 

avfallsslaget. 

Miljökvalitetsmål 

Av de 16 nationella milj ökvalitetsmålen kommer de flesta att beaktas vid 
utbyggnaden av bolagets svinproduktion. De mål som främst påverkas av ansökt 
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verksamhet är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv. Exempelvis använder bolaget ingen bevattning i växtodlingen 
vilket ger låg påverkan på områdets vattenresurser och minskar urlakning. Den 
biologiska mångfalden påverkas positivt genom att betesmarken betas.  

BAT  

Bolaget anser att  BAT-kraven kommer att uppfyllas i den framtida produktionen. 
Exempelvis har stallarna smala gödselrännor som reducerar utsläpp av ammoniak. I 
tillväxtstallet kommer uppvärmning ske med tillbygge av extra kapacitet till 

befintliga jordvärmepurnpar. 

Yttranden 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har framfört bl. a. följande. Länsstyrelsen har ingen erinran mot att 
tillstånd meddelas. Länsstyrelsen har föreslagit ett antal villkor bl. a. följande: 

Lagring av flytgödsel i tillkommande gödselbehållare ska ske under fast eller 
flytande tak som minimerar ammoniakavgång samt förebygger och begränsar 
luktstörningar. Taket ska vara färdigställt innan flytgödselbehållarna tas i 

bruk. 

Senast sex (6) år efter det att detta beslut tagits i anspråk ska de befintliga 
flytgödselbehållarna för grisproduktionen förses med fast eller flytande tak 
som minimerar ammoniakavgång samt förebygger och begränsar 

luktstörningar. 

Samråd med tillsynsmyndigheten och analys av tungmetallinnehåll samt 
näringsämnen (P, Ca, Mg och K) ska ske innan aska från fastbränslepannan 
får spridas på j ordbruksm ark. Detta ska ske före första spridningen av aska 
och sedan vid de tillfällen som någon förändring skett som kan leda till 
ändrat askinnehåll. Spridning får endast ske på mark som bolaget har 
rådighet över och på sådant sätt att olägenheter inte uppkommer. 

Vatten från tvätt av maskiner och fordon ska renas genom klass 1 
oljeavskiljare innan utsläpp sker. Inga kemikalier som stör oljeavskiljarens 
funktion får användas vid tvätt av maskiner och fordon. Vid tvätt, ur 
smittskyddsskäl, av grisvagnar för flytt av smågrisar mellan suggstall och 
slaktsvinstall samt traktorhjul krävs inte att tvättvattnet leds via 
oljeavskiljare. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har anfört bl. a. följande. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden anser att verksamheten är tillåtlig och tillstyrker ansökan. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bolagets förslag till villkor är rimliga 
men föreslår förändring av villkor 2 (buller) samt ett nytt villkor som reglerar 
kompostering av stallgödsel. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår följande villkor: 

Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än 50 dBA dagtid (kl. 7-18) vardagar, 40 dBA nattetid 
(kl. 22-07) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Om impulsljud eller 
hörbara tonkomponenter förekommer ska ovanstående riktvärden sänkas 
med 5 dBA. De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom 
närfältsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar. 
Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk driftstid under de tidsperioder 
som anges ovan. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller då 
tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Kompostering av stallgödsel som kan lagras till 2 meters höjd bör i första 
hand utföras i utrymmen som uppfyller kraven för gödsellagring. Om 
kompostering sker i falt får detta endast förekomma mellan augusti och 
oktober och liggtiden får inte överstiga 2 månader från utgödslingsdatum. 
Upplaget/stukan får endast placeras på det fält där spridningen ska ske och 
det ska vara på plan, torr och tät mark så att ingen utlakning kan ske vid 
kraftig nederbörd. Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, 
dagvattenbrunn, dike eller annat vattendrag får inte understiga 150 meter. I 
övrigt ska Jordbruksverkets allmänna råd om kompostering i fält tillämpas 
(SJVFS 2004:62). 

Trafikverket 

Trafikverket har bl. a. framfört följande. Bolaget beräknar att det maximala antalet 
lastbilstransporter kommer att uppgå till ca 987 st. per dag, vilket är en ökning med 
ca 336 transporter jämfört med nuvarande verksamhet. Under förutsättning att 
majoriteten av transporterna sker på vardagar och på dagtid har Trafikverket inget 
att erinra ur miljösynpunkt. 

Bolagets bemötande av yttranden 

Bolaget har anfört bl. a. följande. Bolagets villkor i detta miljötillstånd innehåller 
bredare skyddszoner än det normala regelverket förordar för den 
drift/produktionsinriktning som bolaget bedriver. Bolaget anser att samma 
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regelverk som gäller Jordbruksverkets miljöersättningar för ett femårigt åtagande 
med skyddszoner ska vara gällande i det nya tillståndet. Bolaget bör inte hindras 
att uppfylla dessa krav och därmed kunna erhålla stöd/miljöstöd till arealen som 
andra lantbrukare kan. Detta betyder samtidigt att tillsynsmyndigheten ska följa 
och tillämpa Jordbruksverkets regelverk vid tillsyn av skyddszoner. 

Vad gäller Länsstyrelsens förslag till villkor för tak på tillkommande och 
befintliga brunnar anser bolaget att dessa villkor inte är motiverade. Att få 6 år på 
sig att lägga tak på befintliga behållare ändrar inte att den miljömässiga 
argumentationen för dessa tak är svag. Rent ekonomiskt för bolaget blir 
belastningen densamma, bara vid ett senare tillfälle. Bolaget uppfyller samtliga  
BAT-krav i den ansökta produktionen, ytterligare krav utöver dessa bör inte vara 
motiverat om det ska vara någon mening med  BAT-krav. Inom uppfyllelsen av  
BAT-kraven är det möjligt att "förflytta" kravefterlevnaden mellan olika 
produktionsmoment, där något moment i högre grad efterlever  BAT  än övriga 
moment gör, detta under förutsättning att den sammanlagda effekten i hela 
produktionskedjan klarar det totala  BAT-kravet. Bolaget har till exempel 
investerat i smala gödselrännor med gödselkylning och energibesparande 
värmeåtervinning som på ett ekonomiskt effektivt sätt ger en mycket stor 
reduktion av den samlade emissionen från hela produktionen, en avgörande orsak 
till att produktionen i sin helhet klarar samtliga  BAT-krav. Att ställa ytterligare 
krav på bästa tillgängliga teknik på alla enkla punkter i produktionen utöver  BAT-

kravet är varken motiverat eller rimlig 

Bolaget har redogjort för att det i det ansökta tillståndet för ny djurhållning sker 
en reduktion från den idag tillståndsgivna samlade emissionen av kväve som 
godset har (stall, lager och spridning) på 39,6 ton N per år till den nu ansökta 
24,2 ton N. Väljer bolaget att ta det ansökta tillståndet i anspråk, sänks den i dag 
tillståndsgivna samlade emissionen från godset till i framtiden att utgöra 61 % av 
det befintliga tillståndet. Bolaget har redogjort för att den i ansökan primära 
svinproduktionen är placerad 1,5-2 km bort från riksintressen och Natura 2000-
områden, samt 1,5 km bort från naturreservaten, ett avstånd som i hög grad 
minskar depositionen i dessa områden. Det totala kvävenedfallet med den 
ansökta produktionen förväntas öka med 12 gram per ha/år i lokalområdet 
jämfört med dagens produktion, som det är beskrivet i kompletteringen. Enligt 
Jordbruksverkets VERA-program är kvävenedfallet i samma närområde i förväg 
10 500 g/ha/år, dvs den ansökta produktionen ger en extra påverkan med 
minimala 0,1 %. De av Länsstyrelsens föreslagna villkor om täckning av alla 
brunnar som rör svinproduktionen, kommer bara att reducera den 
emissionsandel som kommer från lagringen av gödsel. 

Flytande tak har testats men fungerar inte då detta kantrar utan en installerad 
luftventil i duken/taket. Med luftventil blir emissionen från flytande tak 
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densamma som för svämtäcke. Den samlade miljöeffekten av fast tak blir dock 
mycket liten sett i perspektivet av den samlade produktion, då Länsstyrelsens 
förslag till villkor om fast tak enbart kommer att reducera kväveemissionen med 
det halva av 2 112 kg N per  år=1  056 kg N per år. En så minimal effekt ger bara 
en ytterligare deponeringssänkning med 0,5 g N/ha/år i de områden som 
Länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande, ett område som redan i dag påverkas med 
10 500 g N-nedfall/ha per år. Reduktionen kan beräknas till 0,005 % av det 
befintliga nerfallet. De årliga ekonomiska konsekvenserna för bolaget blir mycket 
stora om fast tak på gödselbrunnar skulle bli ett villkor i den ansökta 
produktionen. Bolaget har beräknat att den årliga kostnaden med tilläggs-
investering av sju duktak blir 280 000 kr, 38 000 kr (mindre utkörning av vatten) 
och 30 000 kr (mindre gödselkapacitet), i allt en årlig ökad belastning på 
företagets ekonomi med 212 000 kr. De 212 000 kr svarar till att varje av de 
1 056 kg N som sparas in genom duktaklösningen kostar 200 kr/kg N. 
Normalprisen för N i handelsgödning är 8 kr/kg. Duktakens insparade kväve 
kostar då 25 gånger ett vanligt N-pris. 

Enligt Jordbruksverkets vägledningsmaterial kan emissionen beräknas till 
3 286 kg kväve utan täckning. Vid en 60 % reduktion med svämtäcke reduceras 
denna emission till 1 314 kg. Med fast tak reduceras emissionen till 329 kg. 
Emissionsskillnaden mellan svämtäcke och fast tak blir 1 314 kg-329 kg= 985 kg 
kväve. I bolagets fall till 657 kg kväve mellan svämtäcke och fast tak när 
beräkningen utgår från att två nya brunnar förses med fast tak, och att den gamla 
brunnen inte har något tak. 

Bolaget har föreslagit nytt villkor enligt följande: 
Lagring av flytgödsel i tillkommande och befintliga gödselbehållare ska ske under 
ett tätt svämtäcke bestående av gödsel/halm på minst 15 cm tjocklek. Svämtäcket 
ska kompletteras vid behov senast 14 dagar efter tömning eller omröring av 
behållaren. 

Bolaget hänvisar till att spridning av aska redan är reglerat i Miljöhusesynen 2018 
- pkt V12.2 Aska. 

Bolaget gör redan i dag en gödslingsplan. Bolaget medger att gödselgivorna i 
högsta fosforklass kan begränsas till ett snitt för de rekommenderade 
fosforgivorna till aktuella grödor i växtföljden inom en femårsperiod. 

Bolaget har inga synpunkter på Trafikverkets skrivelse, men vill för god ordnings 
skull förtydliga att antalet lastbilstransporter i ansökan är angivet per år, inte per 
dag som Trafikverket har resonerat i sin skrivelse. 

Bolaget har inga synpunkter på Kristianstads kommuns skrivelse. 
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MiUöprövnincsdelegationens bedömning 

Tillståndets omfattning 

Miljöprövningsdelegationen anser det lämpligt att omfattningen av djurhållningen 
regleras utifrån hur djurslagen är redovisade i milj öprövningsförordningen 
(2013:251), det vill säga utifrån platser och DE. Djurhållningen som prövas 
motsvarar totalt 1 328 DE. 

Bolagets yrkande vad gäller, som det får förstås, tid för byggnation av nya svinstallar 
och igångsättningstid efter den 1 januari 2019 föranleder ingen åtgärd från 
Miljöprövningsdelegationens sida. Miljöprövningsdelegationen anser att fem år är en 

rimlig igångsättningstid för aktuell verksamhet. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöprövningsdelegationen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som 
bifogats ansökan uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken och att den utgör ett 
tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade 
verksamhetens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med 
naturresurser. Miljöprövningsdelegationen anser därför att miljökonsekvens-
beskrivningen kan godkännas och att miljöbedömningen kan slutföras. 

Statusrapport 

En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande och bolaget har utrett steg 1-3 
enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter Rapport 6688 juli 2015. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utredning som gjorts visar att risken är 
liten för att verksamheten medför föroreningsskada inom de områden där den avses 
att bedrivas och att det därför inte krävs någon statusrapport enligt 1 kap. 23 § andra 
stycket industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillåtlighet 

Industriutsläppsdirektivet 

Den sökta verksamheten berörs av  BAT-slutsatsen för intensiv uppfödning av 
fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/75/EU. Av 1 kap. 13 § industriutsläppsförordningen följer att Europeiska 

IPPC-byråns  BAT-slutsatser (Best  Available Technique)  ska användas som referens 

vid tillståndsprövning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten, om 
den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas 
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i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa tillgängliga 
teknik. 

Huvudsaklig miljöpåverkan 

Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten består av utsläpp till luft av 
ammoniak och luktande ämnen och utsläpp till vatten av näringsämnen från 
växtodlingen. 

Lokalisering och planfrågor 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till 
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön, i den utsträckning det inte kan anses orimligt enligt 2 kap. 7 § 
samma balk. 

Av 2 kap 6 § miljöbalken framgår också att vid tillståndsprövning enligt 9 kap. ska 
bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad 
användning av mark- eller vattenområden. Verksamheten kommer att ta ny mark 
i anspråk och innebär således en ändrad markanvändning, varför 3 och 4 kap. 
miljöbalken ska tillämpas vid denna prövning. 

Närboende 

Av Boverkets allmänna råd 1995:5, bättre plats för arbete, framgår att djurhållande 
lantbruk bör ha ett skyddsavstånd på 500 meter till bostadsbebyggelse. De allmänna 
råden är upphävda, men kan ändå tjäna som viss vägledning i bedömningen av 
relevanta skyddsavstånd, även om det är risken för olägenheter i varje specifikt fall 
som ska bedömas. För den mark där nybyggnation av svin- och suggstall kommer att 
ske finns det inga bostäder inom 500 meter. Råbelöfs skola kommer att ligga på ett 
avstånd av 400 meter från nybyggnationen (ligger idag ca 350 meter från befintliga 
suggstallar). Inom ett avstånd om 580-1 000 meter från anläggningen finns sju 
bostäder där samtliga ägs av Råbelöfs Fideikommiss AB. Milj öprövningsdelegationen 
bedömer att verksamheten med de redovisade avstånden till närboende och skolan, 
tillsammans med de villkor som föreskrivs, i normalfallet inte bör ge upphov till en 
olägenhet för dessa. Om en luktolägenhet av betydelse ändå skulle uppkomma får 
tillsynsmyndigheten möjlighet att föreskriva ytterligare villkor för att förhindra 
utsläpp av luktande ämnen, se under Delegation. 

Natura 2000 och riksintressen 

Bolaget har redovisat de Natura 2000-områden och riksintressen som finns inom 
bolagets marker eller i anslutning till dessa samt vilken påverkan verksamheten 
kan antas få på områdena. Inget av gårdsområdena med stallar eller ligghallar 
ligger inom ett skyddat område. Bolaget har ca 300 ha areal inom Råbelövssjön, 
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Araslövssjön och Helgeå. För Natura 2000-området Balsberget, SE0420324 har 
bolaget identifierat användning av avmaskningsmedel för betesdjuren samt 
utsläpp av ammoniak som åtgärder som skulle kunna påverka området ifråga. 
Bolaget följer emellertid de restriktioner som finns för Natura 2000-området vid 
användningen av avmaskningsmedel och Miljöprövningsdelegationen gör därför 
bedömningen att denna användning inte utgör en risk för påverkan på området 
ifråga. Vad gäller utsläpp av ammoniak så ligger den mark där de nya svin- och 
suggstallen kommer att uppföras mer än 2 km från Natura 2000-områdets 
sydvästra kant. 

För Natura 2000-områdena Araslövssjön, SE0420308 och Araslövssjöområdet, 
SE0420146, har bolaget identifierat att läckage av fosfor från åker- och 
betesmarken skulle kunna medföra negativ påverkan på området. 
Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att eventuellt läckage från åker-
och betesmarker inte medför en sådan risk för påverkan som medför att Natura 
2000-tillstånd behövs. Bolaget har dessutom redovisat åtgärder i form av 
skyddszoner, strukturkalkning, gödselanalyser och behovsanpassad gödsling för 
att minimera risken för fosforförluster. 

Bolaget har inte mark eller avrinning till Natura 2000-området Lingenäsen. 
Avståndet från näi maste stallbyggnad till Lingenäsen är 2,3-2,5 km. 

Mot bakgrund av att de befintliga och planerade stallbyggnaderna ligger på ett 
stort avstånd från Natura 2000-områdena, det sätt på vilket bolaget angett att 
verksamheten ska bedrivas samt att bolaget förfogar över betesmark såväl inom 
som utom skyddade områden, bedömer Miljöprövningsdelegationen att ansökt 
verksamhet inte innebär någon risk för påverkan på dessa områden. Något 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken bedöms därför inte behövas. 

Bolaget redovisar att det inom området finns tre riksintressen för naturvård: 
Oppmanna-Ivösjöområdet N22, Helgeåns nedre lopp N64 och Gummastorpasjön 
N26. Det finns även ett riksintresse för friluftsliv Araslövssjön-Hammarsjön-
Helgeå FM19. För riksintressena Oppmanna-Ivösj öområdet och Helgeåns nedre 
lopp ingår det i bolagets verksamhet att underhålla och restaurera de 
naturbetesmarker som bolaget förfogar över. I och med nybyggnation av nytt 
svinstall innebär det, enligt bolaget, mer avrinning av dagvatten mot riksintresset 
Helgeåns nedre lopp. Bolaget har redovisat åtgärder för att säkerställa att 
dagvattnet inte blir förorenat, t ex sker all gödsellagring på täta plattor och i 
flytgödselbehållare. Riksintresset Gummastorpasjön ligger i utkanten av bolagets 
marker. Bolaget ansvarar för att underhålla och restaurera naturbetesmarkerna 
inom området. Till Gummastorpasjön är det ca 600 meter till ligghallarna på 
Tornagården. 
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Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte medför risk för 
påtaglig skada på något riksintresse för naturvård eller friluftsliv. 
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att om verksamheten 
bedrivs enligt bolagets åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs, 
bl.a. att tillkommande flytgödselbrunnar ska förses med fast eller flytande tak och 
att anpassade skyddszoner utifrån ytavrinning ska anläggas, kan verksamheten 
tillåtas på den föreslagna platsen. 

Planfrågor 
Fastigheten där stallbyggnaderna avses att anläggas är belägna utanför detaljplane-
lagt område och verksamheten bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 
Lokalisering av bolagets verksamhet till dessa fastigheter strider enligt 
Milj öprövningsdelegationens uppfattning inte mot bestämmelserna i 3 kap. och 
4 kap. miljöbalken om hushållning med mark och vatten. 

Miljökvalitetsnormer 

Tillstånd får inte lämnas till en verksamhet som medför att en miljökvalitetsnorrn 
enligt 5 kap. 2 § första punkten (gränsvärdesnoini) inte följs. 

Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att 
milj ökvalitetsnornier följs. 

Recipient för bolagets utsläpp till vatten är vattenförekomsterna Råbelövssjön 
SE621766-140032, Råbelövskanalen SE621454-139872 och Helgeå: 
Araslövssjön-Bivarödsån SE622168-139594. Statusklassningen för Råbelövssjön 
är otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemiska status. 
Statusklassningen för Råbelövskanalen är måttlig ekologisk potential och uppnår 
inte god kemisk status. Helgeå: Araslövssjön-Bivarödsån har måttlig ekologisk 
status och god kemisk status (utan överallt överskridande ämnen). 

Bolagets huvudsakliga utsläpp av förorenande ämnen till recipienterna sker via 
förluster i samband med gödselspridning och spridning av kemiska 
bekämpningsmedel. Bolaget har redogjort för att det längs vattendrag och öppna 
vattenytor kommer att finnas gräsbevuxna skyddszoner. Skyddszonernas bredd 
ska anpassas efter risken för ytavrinning men ska vara minst 15 meter mot Helge 
å och 10 meter till övrigt vatten. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån det bolaget redovisat samt de 
villkor som föreskrivs, bl. a. krav på spridning och hantering av organiska 
gödselmedel och hantering av kemikalier, att utsläpp av föroreningar till vatten 
inte leder till någon försämring av vattenförekomsternas status och inte heller 
försämrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna. Vid en sammantagen 
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bedömning anser Miljöprövningsdelegationen att det i detta avseende inte 
framkommit något som hindrar att tillstånd meddelas. 

Miljökvalitetsmål 

Milj ökvalitetsmålen ska tjäna som vägledning i enskilda prövningar vid avgörandet av 
vilka miljöstörningar som bör föranleda hänsynstaganden i form av begränsningar, 
försiktighetsmått och skyddsåtgärder m.m. Avvägningarna mellan behovet av 
skyddsåtgärder och hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och rimligt att uppfylla 
samt vägningen mellan nyttan av skyddsåtgärderna och kostnaderna för dem ska i 
varje enskilt fall göras enligt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

Bolaget har redogjort för vilka miljölcvalitetsmål som berörs av verksamheten. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolaget i tillräcklig omfattning visat att de 
mål och förpliktelser som följer av 1 och 2 kap. miljöbalken kommer att iakttas i den 
planerade verksamheten. Miljöprövningsdelegationen bedömer även att den 
planerade verksamheten inte strider mot nationella, regionala eller lokala miljömål. 

Hushållning och kretslopp 

Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 

Bolaget har gått från att i huvudsak använda olje- och direktelbaserad uppvärmning 
till uppvärmning med halm, träpellets och jordvärme. Bolaget deltar för tillfället i 
ett EU-finansierat nätverk för energieffektivisering i små- och medelstora företag. 
Projektet ska i detalj kartlägga bolagets energiförbrukning och fokusera på lönsamma 
energibesparingar. Bolaget har tagit fram en åtgärdsplan med förslag till 
energibesparande åtgärder. Bolaget har bl. a. fattat beslut att isolera pannrum samt 
byta ur alla lysrör i svinproduktionen. Äldre ventilatorer i slaktsvinsanläggningen 
byts löpande ut för att effektivisera energianvändningen. Bolaget arbetar således 
fortlöpande med att minska energianvändningen och det fortsatta arbetet med detta 
kan följas upp inom ramen för tillsynen. Det bedöms inte nödvändigt att föreskriva 

särskilt villkor avseende detta. 

Motivering av villkor 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 
enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
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människors hälsa eller miljön, under förutsättning att det inte kan anses orimligt att 
uppfylla dem enligt 2 kap. 7 § första stycket samma balk. I samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Villkor 1-3, 6-8, 10-11, 20 och villkor 22-23 berör frågor där remissinstanserna 
varit av samma uppfattning som bolaget. De föranleder inte heller några särskilda 
överväganden av Miljöprövningsdelegationen. Dessa villkor kommenteras därför 
inte vidare, även om vissa av de föreslagna villkoren ändrats av redaktionella skäl. 

Villkor 4 

Ammoniak bidrar till både försurning och övergödning. Lantbruket står för en stor 
andel av landets utsläpp av ammoniak. Utsläppen från flytgödselbrunnar, liksom 
lukt, kan reduceras genom att brunnar förses med tak. Verksamheten är lokaliserad 
till en plats med flera skyddade områden (Natura 2000-områden, naturreservat och 
riksintressen) och känsliga vattenförekomster. I bevarandeplanen för Natura 2000-
området Araslövssjön står bl. a. att "Gynnsam bevarandestatus för att sjön ska förbli i 
sitt naturligt eutrofa ldarvattenstadium, förutsätter att Araslövssjöns ekosystem inte 
påverkas i riktning mot ökande näringsrikedom". Vattenförekomsten Råbelövssjön 
har otillfredsställande ekologisk status. Den biologiska kvalitetsfaktorn växtplankton 
visar att sjön är näringspåverkad. Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att 
verksamhetens lokalisering ställer krav på effektiva åtgärder för att minimera utsläpp 
av ammoniak. Fast tak får enligt praxis (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens mål 
nr M 8945-08 och Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt mål nr M 1601-09) 
anses utgöra bästa tillgängliga teknik för att förhindra ammoniakavgång från 
flytgödselbrunnar. 

Bolaget har i milj ökonsekvensbeskrivning och i komplettering hänvisat till olika 
beräkningsgrunder för utsläpp av ammoniak från gödselbrunnar. I Teknologiblad 
Fast over daekning af gyllebeholder (Miljoministeriet 2010) anges att skillnaden i 
utsläpp av ammoniak mellan tak och naturligt svämtäcke är 1 % av den lagrade 
gödselns totala innehåll av kväve. Enligt Jordbruksverkets vägledning Gödsel och 
miljö 2014 (Jordbruksverket 2014) blir förlusterna av kväve från 
flytgödselbehållarna 5-10 % utan täckning. Med ett stabilt svämtäcke kan 
förlusterna minska med ca 50-60 %. Ett tättslutande tak eller en tät flytande 
täckning kan minska förlusterna med upp till 90-95 %. Miljöprövningsdelegationen 
konstaterar att ingångsvärdena skiljer sig för de olika beräkningsunderlagen. Om 
Jordbruksverkets vägledningsmaterial används blir beräknad kostnad 119 kr per kg 
sparat kväve. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att denna kostnad är i linje 
med kostnaderna som bedömdes skäliga i Mark- och milj ööverdomstolens mål nr 
M 8945-08. Vid en rimlighetsavvägning, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, anser 
Miljöprövningsdelegationen att kostnaden för att förse de nyuppförda 
flytgödselbrunnarna med fast eller flytande tak för att förhindra ammoniakavgång 
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och emission av luktande ämnen får anses skälig jämfört med miljönyttan som 
åtgärden innebär. Med flytande tak avses inte svämtäcke. 

Villkor 5  
För de befintliga brunnarna har bolaget redovisat att det vid smågrisproduktionen 
alltid finns ett 15-50 cm tjockt svämtäcke över brunnarna. För svingödselbrunnarna 
redovisar bolaget att det för det mesta blir ett naturligt svämtäcke på 15 cm men när 
det inte blir ett sådant är det lätt och billigt att blåsa i hackad halm. Vad gäller de 
befintliga gödselbrunnarna gör Miljöprövningsdelegationen, med beaktande av att 
de befmtliga brunnarna ingick i tillståndsprövningen 2012, bedömningen att det får 
anses tillräckligt att bolaget säkerställer att det films ett stabilt svämtäcke på 
brunnarna som minimerar utsläpp av ammoniak. Miljöprövningsdelegationen anser 
att svämtäcket bör vara så tjockt som möjligt men bedömer att bolagets förslag vad 
gäller en tjocklek om minst 15 cm kan accepteras. Att svämtäcket ska återskapas 
snarast möjligt om det bryts eller skadas framgår av 5 a § Jordbruksverkets 
förskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, 
2015:21. I de allmänna råden till bestämmelsen anges att ett stabilt svämtäcke bör 
ha återskapats inom 14 dagar. Med beaktande av detta bedöms det inte nödvändigt 
att föreskriva villkor härom. 

Villkor 9 
Villkoret formuleras i huvudsak i enlighet med bolagets förslag med tillägget att 
lagringskapaciteten för vattnet minst ska motsvara lagring under sex (6) månader. 
Miljöprövningsdelegationen anser i detta fall att sex månader är en skälig 
lagringskapacitet för att vattnet ska kunna spridas under tjänliga förhållanden. 

Villkor 12  

Villkoret formuleras i huvudsak i enlighet med bolagets förslag, med Länsstyrelsens 
tillägg om att skyddszonerna får brytas högst en gång vart femte år. 
Miljöprövningsdelegationen anser även att tillsynsmyndigheten ska kunna meddela 
undantag från villkoret i den del som avser tiden för när skyddszonerna tidigast får 
brytas. 

Villkor 13  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit villkor som avser kompostering av 
gödsel i fält. Bolaget har inga synpunkter på nämndes förslag. 
Miljöprövningsdelegationen anser att det finns anledning att reglera komposteringen 
i tillståndet. Kompostering av fasta organiska gödselmedel ska, för att minimera 
risken för förlust av växtnäring, i första hand ske i avsett lagringsutrymme. 
Kompostering inför spridning får dock ske men ska begränsas i tid och när under 
året det får ske. Eftersom aktuellt gödselslag innehåller en stor andel strö bedömer 
Miljöprövningsdelegationen att nämndens föreslagna tider är rimliga. 
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Villkor 14  

Journal ska föras så att verksamheten kan visa att villkor angående spridningstillfällen 
och gödselmängder följs. Med gödselmedel avses både mineralgödsel och organiska 
gödselmedel. 

Villkor 15  

Miljöprövningsdelegationen anser att tillsynsmyndigheten bör få  info nation om 
bolaget avser att förändra hanteringen av gödselmedel, aska, spolvatten eller 
tvättvatten. I detta ingår även förändring av spridningsareal. 

Villkor 16  

Miljöprövningsdelegationen anser att villkoret kan fastställas i enlighet med Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden förslag. Bolaget har inte haft några synpunkter på villkoret. 

Villkor 17 och 18  

Utsläpp till mark och vatten av till exempel bränsle, kemikalier eller farligt avfall 
kan få allvarliga konsekvenser för flora och fauna samt för människors hälsa. Det 
är enligt Miljöprövningsdelegationen nödvändigt att ha en hög ambitionsnivå för 
att förhindra denna typ av utsläpp. Hantering och förvaring ska därför ske så att 
utsläpp inte uppstår. 

Villkor 19 

Bolaget har redovisat att det finns två spolplattor inom verksamheten. På Råbelöfs 
huvudgårds spolplatta tvättas maskiner och fordon vid ca 250 tillfällen per år. 
Plattan används t ex för tvätt av traktorer, tröskor, bilar, plogar, betupptagare, 
harvar, samaskiner, vagnar etc. Miljöprövningsdelegationen anser i likhet med 
Länsstyrelsen att det får anses miljömässigt motiverat att ställa krav på att tvättvatten 
från tvätt av maskiner och fordon ska ledas genom en oljeavskiljare innan utsläpp 
sker och att detta ska föreskrivas i villkor. Bolaget har redovisat att det, ur 
smittskyddsskäl, vid ett fåtal tillfällen per år tvättas grisvagnar och traktorhjul på 
spolplattan vid suggstallet. Miljöprövningsdelegationen anser att det finns skäl att 
undanta dessa tvättar från kravet på oljeavskiljning. Bolaget har redovisat att dessa 
tvättar endast utförs vid ett fåtal tillfällen per år, det används inga tvättkemikalier 
och tvättvattnet leds till gödselbrunn. 

Villkor 21  

Askan ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen (och/eller ha annan positiv 
effekt på marken) för att det ska vara motiverat att sprida den på åkermark, den ska 
alltså tillföra marken näring vid avvägning av miljörisk och vinst. Spridning får inte 
vara ett sätt att bli av med askan. Det gäller att vara extra uppmärksam på aska som 
inte har jordbruksursprung. Miljöprövningsdelegationen anser att det är lämpligt att 
föreskriva i villkor att innehållet av tungmetaller och näringsämnen i aska från 
fastbränslepannan ska analyseras och att bolaget ska samråda med tillsyns- 
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myndigheten innan askan sprids på åket mark. Det är lämpligt att delegera till 
tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende hantering 
av aska från fastbränslepannan, se vidare under Delegation. 

Villkor 24 

Anmälan ska ske för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika 
föroreningsrisker samt för att återställning av platsen ska ske. 

Delegationer 

Miljöprövningsdelegationen anser att det är motiverat att överlåta åt 
tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa villkor avseende: 

• åtgärder för att minimera lukt, 

• förändringar i gödselhanteringen, 

• hantering och spridning av aska, 

• hantering av släckvatten vid brandbekämpning och 

• kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, 
mätfrekvens och utvärderingsmetod. 

Verkställighetsförordnande 

Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 

Miljöprövningsdelegationen finner att det inte föreligger hinder mot att bevilja 
bolaget sökt tillstånd. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens 
mål och tillåtlighetsregler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med 
villkoren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. 
Verksamheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, t ex utsläpp 
av ammoniak och luktande ämnen och utsläpp till vatten av näringsämnen från 
växtodlingen. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att rimliga 
försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåverkan. 
Verksamheten motverkar inte möjligheten att uppfylla miljöbalkens mål samt de 
nationella och regionala miljömålen. 

Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Skåne. I beslutet har deltagit Nina  Weber,  ordförande och Charlotte Jönsson, 
miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Anders Bertholdsson, 
Länsstyrelsens miljöavdelning. 

IV [Id 
Nina Weber 



Miljöprövningsdelegationen 
 LA, iSST RELSEI J SKAIIE  

BESLUT 

2019-04-17 

32(35)  

   

Dnr 551-4212-2018 
1290-90-521 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgfter, se 

www.lansstyrelsen.se  /dataskydd. 

Bilaga: 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar 

Expedieras till: 
Naturvårdsverket, registrator naturvardsverket.se   
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se  

Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se   
Kristianstads kommun, kommun@kristianstad.se   
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun, 
kommun@lcristianstad.se   
Östra Göinge kommun, kommun ostragoinge.se   
Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun, 
miljoochbygg.info@ostragoinge.se   
Helgeåns vattenråd, agne.andersson@osby.se   
Trafikverket, diariecenter.region@trafikverket.se   
Aktförvararen 
Länsstyrelsen, miljöavdelningen (AB, KS,  GL,  AJ) 
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Bilaga 1. Översiktskarta 
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Bilaga 2. Situationsplan 

Fastighet 26:3, Grandprixvägen 110-44. Till det befintliga förprövade 
suggstallet, tillbyggs ett nytt grisningsstall på 1137 m2. 
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Fastighet 26:3, Grandprixvägen 215-110, byggs ett nytt slaktsvinstall på 3 052 
m2  innehållande 6*448 slaktsvinsplatser. Det byggs 2*4000 m3  gödselbrunnar till 
den utökade produktionen. 



Miljöprövningsdelegationen Bilaga 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE 

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förordnar med stöd av 47 och 49 
§§ delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom 
kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar härefter införas i Post- och Inrikes 
Tidningar och i tidningen Kristianstadsbladet. 

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens enhet för lednings- och ärendestöd, 
Södergatan 5, Malmö, samt översänds till aktförvararen, Medborgarcentrum, 
291 80 Kristianstad. 

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till Kristianstads kommun, till 
Naturvårdsverket, till Havs- och vattenmyndigheten och till ovannämnda aktförvarare 
för att vara tillgängligt för sakägarna. 

Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från beslutet om 
kungörelsedelgivning, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt 
tid. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Växjö Tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till skane 
eller till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer) och hur 
ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska 
ändras. Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni har 
handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 

Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast den 22 maj 2019 annars kan 
överklagandet inte tas upp till prövning. För part som företräder det allmänna ska 
överklagande ske senast tre veckor från det att beslutet meddelades. 

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Länsstyrelsen, 
tfn 010-224 10 00 (växel). 

Fiir  info  om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgjter, se 

https: / /www. lansstyrelsen. se  /dataskydd 

Postadress Besöksadress Bankgiro Telefon E-post 

205 15 Malmö Södergatan 5 102-2847 010-22410 00 vx skane@lansstyrelsen.se  
Länsstyrelsen 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A Telefax \why  
Skåne 

010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane  
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