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Ombud: Advokat Magnus Fröberg 

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 

Kungsgatan 44 

111 35 Stockholm  

  

Motpart 

Länsstyrelsen i Skåne län 

205 15 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne Läns beslut den 20 april 

2017 i ärende nr 551-25837-2014, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Tillstånd enligt miljöbalken till djurhållande verksamhet på fastigheterna Stävie 

1:50 och Stävie 2:8, Kävlinge kommun  

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Efter att Anders Kristensson inkommit med ansökan om utökning av slaktkyckling-

produktion, lämnade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län 

(delegationen), genom beslut den 20 april 2017 honom tillstånd till fortsatt och 

utökad djurproduktion på fastigheterna Stävie 2:8 och Stävie 1:50 i Kävlinge 

kommun. Tillståndet gäller för 400 000 platser för slaktkyckling och uppförandet av 

nya stallar. Tillståndet förenades med villkor i enlighet med 12 punkter.  

 

Delegationens beslut har överklagats av såväl ett antal närboende fastighetsägare 

(klagandena) som Anders Kristensson. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Klagandena 

 

Klagandena yrkar i första hand att ansökan ska avslås. I andra hand yrkas att 

tillståndet ska tidsbegränsas till 20 år samt att frågan om villkor för 

skadeförebyggande åtgärder för lukt ska sättas på prövotid. I tredje hand yrkas att 

målet visas åter till delegationen för förnyad handläggning. Vidare motsätter de sig 

bifall till Anders Kristenssons överklagande. 

 

Anders Kristensson 

 

Anders Kristensson yrkar att villkor 6 ändras så att lagringskapaciteten för tvätt- 

och spolvatten bestäms till sex månader i stället för tio. I övrigt motsätter han sig 

ändring av delegationens beslut. 

 

Länsstyrelsen i Skåne län motsätter sig bifall till överklagandena. 
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GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER 

 

Klagandena 

 

Utökning av tillståndet 

 

Platsen är inte lämplig för sökt utökning, eftersom gränsen för vad omgivningen 

skäligen ska behöva tåla redan är nådd. Olägenheterna består huvudsakligen i lukt 

från gödsel och stallventilation/ammoniakavgång.  

 

Det är vedertaget att den som är bosatt på landsbygden får tåla viss lukt och andra 

störningar från djurhållning. Det är däremot inte vedertaget att den som i många år 

tvingats att stå ut med sådana olägenheter ska behöva tåla ännu högre belastning av 

samma typ av olägenhet. Den sökta utökningen kommer bl.a. att innebära ett fysiskt 

närmande av verksamheten till flera bostäder, ökad tid då de störande momenten 

kommer att pågå, en 60-procentig ökning av djurenheter som ger upphov till lukt, 

behov av större mängd foder och vatten, ökad mängd gödsel och ökat antal 

transporter. 

 

Sökanden anför att den genomförda luktstudien inte ger stöd för deras påståenden. 

Det är för dem uppenbart att sökanden under observationsperioden har vidtagit 

extraordinära åtgärder för att minska olägenheterna. Om dessa åtgärder bestod i 

minskad produktionsvolym, förändrad ventilation, ändrade rutiner med ströbädd 

eller annat kan de enbart spekulera i. De har under tiden för luktstudien kunnat 

konstatera en klar förbättring jämfört med tidigare somrar.  

 

Det sagda innebär emellertid inte att luktolägenheterna har blivit acceptabla och det 

finns inget som tyder på att olägenheterna framöver ska kunna sänkas till en 

acceptabel nivå. Det saknas belägg för att installation av värmeväxlare kommer att 

ha någon luktreducerande effekt i perioder då problematiken är som svårast, 

nämligen under den varma årstiden och under den andra halvan av en 

produktionsperiod då djuren är som störst. 
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Delegationen anger att "verksamheten bör normalt inte ge upphov till 

luktolägenheter vid närliggande bostäder” och "om påtagliga luktolägenheter skulle 

uppkomma trots de åtgärder som föreskrivs bör de kunna åtgärdas”. Vidare 

definierar delegationen olägenheter som ”det som människor i allmänhet kan 

betraktas som störande, som kan uppfattas utanför anläggningens omedelbara närhet 

och direkt kan hänföras till anläggningen”. Dessa uttalanden tyder på att 

delegationen har en skev bild av miljön omkring en fjäderfäindustri i allmänhet och 

i synnerhet avseende miljön omkring den nu aktuella verksamheten. Det kan 

knappast ifrågasättas att människor i allmänhet betraktar lukt från hönsproduktion 

som störande. De boende omkring Stävie har under många år besvärats av 

olägenheterna, vilka dessvärre inte stannar inom produktionsfastigheten, och har vid 

ett flertal tillfällen anmält detta till tillsynsmyndigheten utan att detta resulterat i 

erforderliga förbättringar. Det råder ingen tvekan om att den karaktäristiska lukten 

är direkt hänförlig till sökandens verksamhet. Det mycket nära avståndet till ett 

flertal bostäder måste särskilt beaktas. En sammantagen bedömning kan inte leda 

till annan slutsats än att ansökan ska avslås då redan de befintliga olägenheterna 

med råge har passerat vad som skäligen ska behövas tålas av omgivningen. 

 

Prövotid 

 

Beträffande värmeväxlare välkomnar de delegationens beslut om installation i 

samtliga stallar, men vidhåller sitt krav på prövotid då metoden inte är tillräckligt 

beprövad för anläggningar av förevarande storlek. Frågan kvarstår om vilken effekt 

en sådan anläggning har på luktimmissionerna och om eventuellt ytterligare 

skadeförebyggande åtgärder kan behövas med avseende på dessa olägenheter. 

 

De ifrågasätter särskilt om värmeväxlaren kan väntas ha någon luktreducerande 

funktion under den varma årstiden och i synnerhet under den senare halvan av en 

produktionsperiod när djuren är som störst. Denna fråga skulle med fördel kunna 

utredas under en prövotid enligt 22 kap. 27 § miljöbalken, under vilken förnyade 
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luktutredningar kan genomföras inkluderande den nya tekniken samt 

produktionsökningen. 

 

Då tekniken med värmeväxlare på några års sikt kan förväntas ge ett gott 

ekonomiskt utfall för sökanden samt då tekniken framstår som positiv ur ett 

djurhälsoperspektiv, saknas skäl att tveka inför en sådan investering. Etableringen 

blir inte onyttig och inte heller blir den oskäligt ekonomiskt betungande. Dock kan 

kompletterande luktavhjälpande åtgärder eller installationer behövas. 

Förutsättningar att sätta den slutliga frågan om villkor för luktavhjälpande åtgärder 

på prövotid föreligger därmed. 

 

Tidsbegränsning av tillståndet 

 

Ett eventuellt tillstånd ska tidsbegränsas enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. För dem 

framstår det som självklart att ett tillstånd av nu ifrågavarande art och omfattning 

måste tidsbegränsas. Det är orimligt att ett tillstånd med aktuell omgivnings-

påverkan ska gälla obegränsat i tid. Oavsett vilka villkor som föreskrivs kommer 

dessa inom en snar att betraktas som föråldrade då teknikutvecklingen 

förhoppningsvis framskrider i snabb takt. Detsamma gäller för lagstiftning och 

övriga styrande regelverk. Förnyad prövning efter 20 år med beaktande av ny 

lagstiftning och ny teknik, skulle innebära en rimlig avvägning mellan sökandens 

och omgivningens intresse. 

 

Delegationen har varken redovisat eller bemött deras yrkande på tidsbegränsat 

tillstånd. Som skäl för att sökanden motsätter sig ett tidsbegränsat tillstånd anförs att 

verksamheten har bedrivits i nästan femtio år och att det inte kan förutses någon 

teknikutveckling på området. Detta uttalande förvånar. Enligt vad de erfar pågår 

kontinuerlig forskning och utveckling relaterad till djurhållning och 

livsmedelsproduktion. För att säkerställa att bästa teknik kommer att användas även 

framdeles i verksamheten behövs en regelbunden omprövning. Med beaktande av 

de störningar som redan idag kan konstateras är det orimligt att en verksamhet av 

denna art och omfattning inte ska begränsas i tid. 
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Lagring av gödsel 

 

Delegationen uppger att prövningen inte ska omfatta lagring av stallgödsel eftersom 

denna transporteras bort från anläggningen vid varje utgödslingstillfälle. 

Utgödslingen, gödseltransporterna och lagringen sker dock inom en begränsad yta 

och momenten uppfattas av omgivningen som en sammanhängande hantering. 

Lagringsutrymmet för gödsel må ligga inom en annan registerfastighet, men då 

verksamhetsutövaren fritt förfogar över densamma får området anses ingå i 

anläggningen. Det är således inte fråga om att gödsel transporteras bort från 

anläggningen. Att inte föreskriva om villkor för gödsellagringen under rådande 

omständigheter, är ett kringgående av regelverket. 

 

Lagring av tvätt- och spolvatten 

 

Det som Anders Kristensson benämner ”vatten med låga halter av näringsämnen” är 

vatten som förorenats med djurspillning, inkluderande såväl ammoniak som 

antibiotikarester. Det förekommer vidare olika uppgifter om beräknad åtgång av 

tvätt- och spolvatten. Enligt uppgifter i miljökonsekvensbeskrivningen uppgår 

erfarenhetsmässigt beräknad åtgång till 2 176 m
3
. Krav på tio månaders 

lagringskapacitet motsvarar 1 813 m
3
. Anders Kristensson har i mark- och 

miljödomstolen anfört att den ansökta verksamheten ger upphov till 1 440 m
3
 

tvättvatten per år, varvid kravet på lagringskapacitet skulle uppgå till omkring 1 300 

m
3
. De finner det märkligt att det förekommer så skilda uppgifter om 

vattenåtgången. Det är inte tillfredsställande med ett villkor som relaterar till en 

oviss eller oklar enhet. För att veta om Anders Kristensson lever upp till villkor 6, 

krävs klara och entydiga uppgifter om åtgången. I avsaknad av sådana uppgifter 

måste villkoret omformuleras på så sätt att det kvantifieras till krav på viss bestämd 

lagringsvolym, lämpligen 1 813 m
3
. 

 

Enligt uppgifter som Anders Kristensson tidigare lämnat, kan mängden tvätt- och 

spolvatten som åtgår från den befintliga verksamheten beräknas till 119-134 m
3
 per 

produktionsomgång. Den befintliga lagringskapaciteten för tvätt- och spolvatten 
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uppgår till 100 m
3
, vilket innebär att Anders Kristensson inte ens säkerställt 

lagringsutrymme för en produktionsomgång inom ramen för den befintliga 

verksamheten. Han har därmed försatt sig i ett läge där han gjort sig omedelbart och 

kontinuerligt beroende av utomstående för kvittblivning av tvätt- och spolvattnet. 

Det är uppseendeväckande att en sådan situation har kunnat uppkomma och det 

genererar en hel del frågetecken avseende hur hanteringen sker i praktiken. Det ska 

beaktas att dräneringsledningarna från markerna i detta område orenat leds ut i 

Kävlingeån. Oaktsam hantering av spolvattnet kan därmed förorsaka skada i detta 

känsliga vattendrag. Det är nu av central betydelse att tillfredsställande 

lagringskapacitet säkerställs genom villkor. Det saknas skäl att frångå ett 

normalkrav om en lagringskapacitet motsvarande tio månaders åtgång. 

 

Anders Kristensson 

 

På fastigheten har bedrivits djurproduktion sedan 1971. Verksamheten bedrivs i en 

typisk jordbruksbygd och lukten från verksamheten är inte av en sådan omfattning 

eller karaktär att den inte får tålas. Den förhärskande vindriktningen går från de 

klagandes fastigheter och mot verksamheten. Genomförd luktstudie och av 

klagande upprättade luktnoteringar ger inte stöd för klagandenas påståenden. 

Genom de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas i samband 

med utökningen med nya stallar kommer risken för lukt att minska. 

 

I villkor 6 har det föreskrivits en lagringskapacitet om tio månader för tvätt- och 

spolvatten från stallbyggnader om det inte avleds till kommunens spillvattennät. 

Detta krav är helt onödigt och är inte miljömässigt motiverat. Det tvätt- och 

spolvatten som uppkommer i verksamheten innehåller mycket låga halter av 

näringsämnen och innehåller inte föroreningar i övrigt av någon betydelse. Det 

finns inte samma tidsmässiga begränsningar att sprida vattnet på åkermark som 

gäller för gödsel. Därmed uppkommer inte samma behov av lagringskapacitet. 

 

Det finns 300 hektar omkringliggande åkermark för spridning av vatten. 60 procent 

av växtodlingen sker med höstgrödor eller med insådd av fånggröda. Vattnet kan 

9



   

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM M 2334-17 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

även spridas tidigt på våren. Den ansökta verksamheten beräknas ge upphov till 

cirka 1 440 m
3
 tvättvatten per år, vilket innebär en fördubbling jämfört med dagens 

drift av verksamheten. Lagring av tvättvatten enligt villkor 6, tio månader, innebär 

att lagringsbehållarens volym behöver vara minst 1 300 m
3
, inklusive säkerhets-

marginal. Vid sex månaders lagring behöver behållarens volym vara 800 m
3
. 

Kostnad för att öka lagringskapaciteten till tio månader uppgår till 250 000 kr. Det 

saknas helt behov av en ökad lagringskapacitet eftersom den ökade kapaciteten inte 

kommer att behöva utnyttjas och då en ökad lagringskapacitet saknar miljömässig 

betydelse. 

 

Det finns inte skäl att begränsa tillståndet till 20 år. Verksamheten har bedrivits i 

nästan 50 år och kommer förhoppningsvis att bedrivas en lång tid framöver. Det kan 

inte förutses någon teknikutveckling på området och det finns inte behov av att 

tidsbegränsa verksamheten utifrån störningssynpunkt. 

 

Det saknas också skäl att sätta frågan om villkor för skadeförebyggande åtgärder för 

lukt på prövotid. Tekniken med värmeväxlare är väl beprövad och tekniken att hålla 

ströbädden torr är redan utvecklad. Det finns inte skäl att utreda frågan om lukt 

ytterligare och fråga om behov av eventuellt ytterligare skyddsåtgärder vad gäller 

lukt har redan delegerats till tillsynsmyndigheten. 

 

Det finns inte grund för att återförvisa målet till delegationen på den grunden att 

klagandenas yrkanden enligt ovan inte bifalls. Gödsellagringen bedrivs av ett annat 

bolag, cirka 1,4 km från verksamheten och ännu längre från klagandena. 

Gödsellagringen ingår inte i prövningen. Ur luktsynpunkt är det en klar fördel att 

lagringen av gödsel inte sker på anläggningen. Delegationens bedömningar är 

riktiga och har heller inte ifrågasatts av kommunen. 

 

Länsstyrelsen  

 

Anders Kristensson har inte tillgång till egen spridningsareal, utan lämnar bort 

vattnet för lämplig hantering. Därför är det viktigt att verksamhetsutövaren 
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tillhandahåller tillräcklig lagringskapacitet, så att spridningen av tvätt- och 

spolvatten sker på mark under lämpliga förhållanden (jfr även Mark- och 

miljööverdomstolens, MÖD, dom den 5 april 2016 i mål nr M 7743-15). 

 

MÖD konstaterar i avgörandet att det mot bakgrund av att tvätt- och spolvatten 

innehåller näringsämnen och föroreningar som kan ha negativ påverkan på yt- och 

grundvatten är nödvändigt att sådant vatten samlas upp och lagras till dess lämpliga 

spridningsförhållanden råder och att tillräcklig lagringskapacitet ska kunna 

säkerställas. 

 

I det aktuella målet uppgav verksamhetsutövaren bl.a. att det på gården odlas 

fleråriga grödor, vilket gör att det finns fält med hög bärighet och hög biologisk 

mångfald även under blötare förhållanden, som således möjliggör spridning av 

tvätt- och spolvatten under större delen av året. Vad gäller nu aktuellt ärende uppges 

inte något motsvarande och Anders Kristensson har heller inte rådighet över vad 

mottagaren av vattnet odlar från år till år. 

 

P.g.a. blöta marker efter mycket nederbörd under hösten eller en lång, 

nederbördsrik och/eller kall vår, kan perioden då det inte är lämpligt att sprida tvätt- 

och spolvatten bli lång och tillräcklig lagringskapacitet måste därför finnas för att 

möjliggöra säker spridning av detta vatten. Anders Kristensson har inte kunnat visa 

att krav på tio månaders lagring är orimligt. Att en verksamhet av aktuell storlek 

kan tillhandahålla eller ordna sådan lagring av det förorenade vatten som 

uppkommer i verksamheten till dess att ett säkert omhändertagande kan ske av detta 

vatten, är ett rimligt krav med avseende på kostnad jämfört med uppnådd 

miljönytta. 

 

DOMSKÄL 

Frågan i målet m.m. 

Frågan i målet är om miljöprövningsdelegationen haft fog för sitt beslut eller om det 

finns skäl att ändra det på sätt som klagandena och Anders Kristensson yrkat. 
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Mark- och miljödomstolen anmärker att Anders Kristensson inkommit med ett 

kompletterande yttrande i ett sent skede av handläggningen av målet. Enligt 

domstolens bedömning innehåller yttrandet dock inte några sådana nya 

omständigheter som varit nödvändiga att kommunicera med motparterna. 

 

Verksamhetens tillåtlighet, prövotid och begränsning av tillståndstid 

Klagandena har anfört att den aktuella platsen inte är lämplig för utökad 

djurproduktion i enlighet med ansökan, främst p.g.a. luktolägenhet med anledning 

av gödsel och stallventilation. På i huvudsak samma grund vill de i vart fall att 

slutliga villkor avseende luktavhjälpande åtgärder ska fastställas först efter en 

prövotid och att tillståndet tidsbegränsas. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att fråga nu är om en förhållandevis 

betydande utökning av aktuell djurproduktion. Lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § 

miljöbalken är dessutom tillämpligt även vid utökning av befintlig verksamhet, låt 

vara att bestämmelsen får störst betydelse när en plats ska väljas för en ännu inte 

påbörjad verksamhet. Det finns heller inte någon anledning att ifrågasätta vad 

klagandena anfört om att de störs av den luktolägenhet som redan den befintliga 

verksamheten genererar. 

 

 Samtidigt är nu fråga om jordbruksbygd, där djurproduktion bedrivits sedan tidigt 

1970-tal. Luktolägenheter från djurhållning får således i viss mån tålas. Redan i 

dagsläget bedrivs vidare en omfattande produktion av slaktkyckling, vilket måste 

beaktas när luktolägenheten prövas enligt miljöbalkens tillämpliga bestämmelser (se 

t.ex. MÖD 2011:26). 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar vidare att delegationen förordnat om 

installation av värmeväxlare i samtliga stall (jfr villkor 3), innebärande att en utökad 

djurproduktion inte ska medföra en väsentligt utökad luktolägenhet (jfr även 2 kap. 

3 § miljöbalken och prop. 1997/98:45, Del 2, s. 19 f.). Visserligen kan domstolen 

instämma i vad klagandena anfört om att värmeväxlarnas luktreducerande funktion 

kan ifrågasättas i vart fall under vissa delar av året. Samtidigt överlåts genom 
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tillståndet åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor 

avseende eventuellt ytterligare skyddsåtgärder vad gäller bl.a. lukt. 

 

Vid en sammantagen bedömning – och mot bakgrund av det nu anförda – finner 

mark- och miljödomstolen inte tillräckliga skäl att avslå Anders Kristenssons 

ansökan eller att fastställa slutliga villkor först efter prövotid och tidsbegränsa 

tillståndet. Klagandenas talan ska således avslås i dessa delar. 

 

Lagring av gödsel 

Klagandena har i målet framfört invändningar såvitt gäller prövningens omfattning i 

denna del och delegationens bedömning att det saknas skäl att föreskriva krav på 

lagringsutrymme för den stallgödsel som uppkommer i djurproduktionen. Frågan i 

denna del blir således om delegationen haft fog för sin här aktuella avgränsning av 

prövningen av den tillståndssökta verksamheten.  

 

Syftet med införandet av miljöbalken 1999 var att få till stånd en övergripande och 

sammanhållen lagstiftning för all miljöpåverkan. Förutsättningar skapades för en 

integrerad tillämpning av miljölagstiftningen genom införande av rättsligt bindande 

principer och allmänna hänsynsregler som är tillämpliga på all miljöpåverkan. 

Därmed skulle det åstadkommas en samlad och integrerad miljöprövning, vilken 

ska ge en bättre helhetsbild av de olika miljöeffekter som en verksamhet riskerar att 

medföra (prop. 1997/98:45, Del 1, s. 168 ff.). 

 

Utformningen av ett tillstånd och de villkor som fastställs för driften av 

verksamheten har avgörande betydelse för möjligheten att utöva en effektiv tillsyn 

och kunna avgöra om tillståndet följs, men även för att verksamhetsutövaren själv 

ska kunna överblicka vilka krav som gäller och få förutsättningar att följa upp och 

utveckla sitt miljöarbete (a. prop. s. 171). En förutsättning härför är att 

tillståndsansökan har en lämplig avgränsning och omfattar all den miljöpåverkan 

som verksamheten kan ge upphov till. I praxis har slagits fast att prövningen av 
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verksamheter ska ha en sådan omfattning att relevanta miljömässiga konsekvenser 

kan beaktas och att det kan tryggas att verksamheterna får den reglering som 

bedöms nödvändig (se t.ex. MÖD 2006:6, MÖD 2006:54 och MÖD 2011:51). 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att av ansökan framgår att gödseln är torr i 

konsistensen och att den avses avyttras och borttransporteras efter respektive 

utgödslingstillfälle, till biogasanläggning och växtodlingsföretag i närområdet; 

Anders Kristensson har även i domstolen uppgett att gödsellagringen bedrivs av ett 

annat bolag, cirka 1,4 km från hans verksamhet. Länsstyrelsen har vidare i ärendet 

hos delegationen i denna del främst invänt att sökanden bör ha reservplaner för 

eventuellt ytterligare avsättningsmöjligheter, om leverans inte kan ske till tänkt 

mottagare. Härtill kommer att det nu aktuella tillståndet förenats med såväl ett 

allmänt villkor om att verksamheten i huvudsak ska bedrivas i enlighet med vad 

sökanden angett och åtagit sig (villkor 1) som ett villkor om att hantering av bl.a. 

gödsel ska ske på ett sådant sätt att läckage och spill till omgivningen inte kan ske 

och så att olägenheter inte uppkommer för närboende eller miljön (villkor 4). 

 

Mot bakgrund av det nu anförda, anser mark- och miljödomstolen sammantaget att 

vad klagandena anfört – bl.a. om att utgödsling, transport och lagring av 

omgivningen uppfattas som en sammanhängande hantering – inte utgör tillräckliga 

skäl för att ifrågasätta delegationens avgränsning av prövningen i denna del. 

Klagandenas talan ska således avslås även i denna del. 

 

Lagringskapacitet av tvätt- och spolvatten 

I villkor 6 anges att tvätt- och spolvatten från stallbyggnader ska ledas till tät 

behållare eller avledas till kommunens spillvattennät om detta godkänns av 

kommunen. Om inte tvätt- och spolvatten avleds till kommunens spillvattennät ska 

lagringskapaciteten för tvätt- och spolvatten vara minst 10 månader. Anders 

Kristensson har yrkat att villkoret ändras så att lagringskapaciteten bestäms till sex 

månader i stället för tio. 
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Mark- och miljödomstolen konstaterar härvid – liksom delegationen gjort – att 

tvätt- och spolvatten från aktuell typ av verksamhet normalt innehåller både 

näringsämnen och föroreningar som kan ha negativ påverkan på yt- och 

grundvatten. Sådant vatten bör således samlas upp och med tillräcklig kapacitet 

lagras till dess lämpliga spridningsförhållanden råder. Trots vad Anders Kristensson 

anfört i denna del, finner domstolen inte skäl att göra någon annan bedömning i 

detta mål. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar vidare att aktuellt tvätt- och spolvatten – 

liksom vad beträffar den gödsel som verksamheten genererar (jfr ovan) – avses 

omhändertas av extern aktör, eftersom Anders Kristensson saknar spridningsarealer 

i sin verksamhet. Även om anledning saknas att ifrågasätta att så kommer att kunna 

ske, måste lagringskapaciteten vara av sådan omfattning att spridning inte riskerar 

behöva ske när det inte finns tillräcklig biologisk aktivitet i marken. Mot bakgrund 

av vad Anders Kristensson uppgett om tvätt- och spolvattnets volymer samt vad 

som i övrigt framkommit om verksamheten och om förhållandena på platsen, anser 

mark- och miljödomstolen att Anders Kristensson inte visat att en lagringskapacitet 

om tio månader inte är miljömässigt motiverad (jfr även 2 kap. 1 § miljöbalken 

samt t.ex. MÖD:s dom den 5 april 2016 i mål nr M 7743-15). Det har heller inte 

enligt domstolens mening framkommit att ett sådant krav på lagringskapacitet 

skulle vara oproportionerligt. Även Anders Kristenssons överklagande ska således 

avslås. 

 

Återförvisning 

Avslutningsvis har klagandena i tredje hand yrkat att målet ska visas åter till 

delegationen för ny handläggning såvitt avser bl.a. lokalisering, gödselhantering, 

tidsbegränsat tillstånd, skadeförebyggande åtgärder avseende luktproblematik samt 

prövotid. Mot bakgrund av utgången i målet i övrigt enligt ovan, saknas dock skäl 

att bifalla klagandenas yrkande i denna del. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har enligt mark- och miljödomstolen inte framkommit 

tillräckliga skäl att ifrågasätta delegationens beslut i enlighet med vad klagandena 

och Anders Kristensson anfört. Deras överklaganden ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 12 april 2018.  

 

 

Jesper Blomberg  Bruno Bjärnborg 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jesper Blomberg, ordförande, och 

tekniska rådet Bruno Bjärnborg samt de särskilda ledamöterna Börje Andersson och 

Torbjörn Brorson. Föredragande har varit notarien Viktor Lundberg. 
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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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