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Överlämnande av beslut 
 
 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne överlämnar beslut i enlighet 
med 11 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt  
1 kap. 20 § eller 1 kap. 29 § industriutsläppsförordning (2013:250). 
Miljöprövningsdelegationen vill särskilt uppmärksamma er på att bilagt beslut rör en 
industriutsläppsverksamhet. 
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Alexander Månsson 
Ombud: Agellus Miljökonsulter 
Stefan Fahlstedt 
Hudiksvallsgatan 5 
252 51 Helsingborg 

Tillstånd enlict miljöbalken till djur- 

hållande verksamhet, Tomelilla 

kommun 

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 1.10-i 
Verksamhet enligt 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250): 6.6b 

Beslut 
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap. 
miljöbalken Alexander Månsson, nedan kallad sökanden, tillstånd till djurhåll-
ning på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt del av 11:22 i Tomelilla kommun. 

Tillståndet gäller för totalt 8 500 platser för slaktgrisar, i huvudsaldig utformning 
enligt situationsplan i bilaga. 

Milj öprövningsdelegationen godkänner milj ökonsekvensbeskrivningen i ärendet. 

Villkor: 

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 
enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt 
uppgivit eller åtagit sig i ärendet. 

2. Ljud från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får 
inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dBA 
dagtid (kl. 06-18) mån-fre, 40 dBA nattetid (kl. 22-06) samtliga dygn och 
4-5 dBA övrig tid. Den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder får inte över-
stiga 55 dBA nattetid. 
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De angivna värdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar 
eller immissionsmätningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk drifttid 
under de tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. Kontroll ska ske 
när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad. 

3. Transporter av gödsel, foder och liknande ska huvudsakligen ske dagtid var-
dagar. 

4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och 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 påkörningsskydd vid be-
hov, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp 
samt i övrigt vara utformad så att nederbörd inte ansamlas. Uppsamlingsvoly-
men inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus 
tio procent av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt 
vid förvaringsplatsen. 

5. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den 
miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning 
upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat sätt. 

6. Innehållet av växtnäring (N, P, K) och torrsubstanshalt i stallgödseln ska bestäm-
mas genom analys eller balansberäkning och resultaten ska redovisas för och 
överlämnas till mottagaren vid avyttring av gödseln. Analysen eller balansberäk-
ningen ska ske minst en gång per år, vid förändringar i produktionen, så som 
ändrad utfodring, eller annat som kan påverka näringsinnehållet i stallgödseln, 
samt när tillsynsmyndigheten begär det. 

7. Dagvatten ska avledas så att vattenförorening inte kan ske. 

8. Lagringsbehållare för flytgödsel ska vara försedda med tak eller annan likvärdig 
täckning för att minimera ammoniakavgång samt förebygga och begränsa lukt-
störningar. 

9. Avlopp från samtliga toaletter i verksamheten får från och med att nytt stall tas i 
drift inte ledas till gödselbrurm. 

10. Hantering av organiska gödsel- och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage 
och spill till omgivningen förebyggs och begränsas och så att olägenheter inte 
uppkommer för närboende eller miljön. Om eventuellt spill ändå uppstår ska 
detta tas om hand omedelbart. 

11. Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkon-
trollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från det 
att tillståndet tas i anspråk. 
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12. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning 
av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekven-
ser och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska även redovisa hur sökan-
den systematiskt inventerar och identifierar utsläpp, risker och skadehändelser 
samt ange vilka försiktighetsmått som vidtagits. Förslag till kontrollprogram ska 
lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att tillståndet 
tagits i anspråk. 

13. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessfö-
rinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och far-
ligt avfall ska tas omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. 
Verksamhetsutövarna ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om 
verksamheterna har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara 
för att efterbehandling sker. 

Delegationer 

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta 
om ytterligare villkor avseende: 

• störande lukt från verksamheten, 

• omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehand-
ling då verksamheten helt eller delvis upphör, samt 

• kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mät-
frekvens och utvärderingsmetod. 

Igångsättningstid 

Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts i gång senast fem år efter till-
ståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. 

Sökanden ska meddela Länsstyrelsen Skåne när verksamheten sätts igång eller till-
ståndet tas i anspråk. 

Förordnande om tidigare tillstånd 

Verksamheten har inget tidigare tillstånd. 

Verkställighet 

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

Delgivning och överklagande 

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 
Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning ska ske genom kungörelse. 
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BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING samt HUR MAN ÖVERKLAGAR, 
se bilaga. 
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Redoc öreke för ärendet 

Bakgrund 

Ansökan föranleds av att sökanden vill utöka verksamheten från C- till B-verksam-

het. 

Tidigare beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2003 om att Alexander Måns-
son fullgjort anmälningsplikten för C-verksamhet på fastigheten Everöd 8:13. Beslu-
tet är inte förenat med några försiktighetsmått. Myndighetsnämnden för miljö och 
bygg i Tomelilla beslutade den 13 juli 2007 att anmälan fullgjorts på fastigheten Eve-
röd 5:9. Beslutet är inte förenat med några försiktighetsmått. Ystad—Österlenregio-
nens Miljöförbund beslutade den 21 maj 2012 att förelägga Alexander Månsson att 
ansöka om tillstånd för verksamheterna med svinhållning på fastigheterna Eve-
röd 8:13 och Everöd 5:9 i Tomelilla kommun. Förläggandet överklagades och Läns-
styrelsen i Skåne län beslutade den 4 april 2014 att upphäva beslutet från miljöför-
bundet. 

Samråd 

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

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

Samråd med en utökad krets har genomförts med Naturvårdsverket, Jordbruksver-
ket, Havs- och Vattenmyndigheten, Trafikverket, Tomelilla kommun, Nybroåns 
Vattenråd, Vägföreningen, Lidan förvaltning AB (vindkraftverk), minikraft i Ved-
dinge AB (vindkraft), Bengt Högborg (vindkraft), samt med allmänheten genom 
annons i ortspressen den 28 mars 2017. 

Ärendets handläggning 

Sökandens tillståndsansökan kom in den 25 juli 2017. Till ansökan har fogats en 
milj ökonsekvensbeskrivning. Ansökan och milj ökonsekvensbeskrivningen kun-
gjordes den 8 december 2017 i ortstidning. 

Sökanden avser bedriva en IED-verksamhet och har efter utredning kommit fram till 
att en statusrapport inte behöver upprättas. 
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Synpunkter har kommit in från allmänheten. 

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Länsstyrelsen, 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Tomelilla kommun, Trafikverket, Vatten-
rådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Yttrande har kommit in från Länsstyrel-
sen, Trafikverket, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Sökanden har 
beretts tillfälle att bemöta de yttranden och remissvar som kommit in. 

Ansökan med yrkanden, åtagande och förslag till villkor 

Sökanden har yrkat på verkställighetsförordnande med motivering att det enligt 
sökanden inte föreligger något starkt allmänt eller enskilt motstående intresse mot 
den ansökta verksamhetens tillåtlighet. Under samrådet har inga synpunkter lyfts 
fram till hinder mot den planerade verksamheten. Den ansökta verksamheten får 
vidare anses vara av sådan karaktär som vanligen bedrivs på landsbygden och inte 
kommer att orsaka olägenhet av betydelse för omgivningen. 

Sökanden har föreslagit följande villkor: 

1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 
enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt 
uppgivit eller åtagit sig i ärendet. 

2. Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid 
andra bostäder än sökandens än 50 dBA, dagtid (kl. 06.00- 18.00) mån-fre, 40 
dBA nattetid (kl. 22.00-06.00) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Högsta 
momentana ljudnivå nattetid får inte överstiga 55 dBA. 

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar 
eller närfaltsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska kontrolleras vid 
relevanta tidpunkter, då verksamhet pågår. Kontroll ska ske när tillsynsmyndig-
heten anser att kontroll är befogad. 

3. Stallgödsel ska, inom anläggningen, hanteras på sådant sätt att läckage och spill 
förhindras och så att olägenhet av betydelse för människors hälsa inte uppkom-
mer. 

4. Kemiska produkter och farligt avfall ska lagras 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. 

Sökandens beskrivning av verksamheten och miljökonsekvens-
beskrivning 

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



Miljöprövningsdelegationen BESLUT 9(40) 
LAI issTyRELSEN SFÄl IE 

2018-02-22 551-20262-2017 
1270-90-506  

Verksamhetsbeskrivning 
Det har bedrivits verksamhet med djurhållning under många år på platsen. Sökan-
dens djurhållning består av produktion av slaktgrisar. Företaget avser nu att slå ihop 
de befintliga anläggningarna och driva dessa i samma verksamhet samt att uppföra ett 
nytt stall. Sökanden planerar för en utbyggnad med cirka 4 900 platser för slaktgri-
sar. Inklusive nuvarande 3 600 platser kommer den planerade anläggningen att om-
fatta 8 500 platser för slaktgrisar inklusive platser för sjuka och avvikande djur. Samt-
liga smågrisar köps in via avtal med smågrisuppfödare. Grisarna kommer att utfod-
ras med blötfoder som pumpas ut från anläggningens foderkök. Sökanden kommer 
att producera cirka 3,2 - 3,7 omgångar slaktgrisar per år och de färdiga slaktgrisarna 
levereras till slakteriet vid en levandevikt på cirka 120 kg. Stallbyggnaderna är isole-
rade, med lågt energibehov för uppvärmning Ventilationssystemet består av vary-
talsstyrda fläktar. Grundventilationen har utformats med särskilda takdon som ger 
hög stighöjd för ventilationsluften. Ventilationsflödet är optimerat så att en god 
stallmiljö erhålls samtidigt som ventilationsvolymen hålls på så låg nivå som möjligt.  

Dessa åtgärder tillsammans med att samtlig lagring av flytgödsel sker under fasta tak 
av spännduk innebär att risken för störning av betydelse för boende minimeras sam-
tidigt som avgången av ammoniak från anläggningen begränsas. Den nu aktuella ut-
byggnaden rör stallbyggnad på ett längre avstånd från boende i omgivningen än den 
befintliga anläggningen och bör inte på ett betydande sätt innebära att risken för 
störning ökar för boende. Utökningen leder till att produktionen av flytgödsel ökar. 

Lagring av stallgödsel  
Gödsel i verksamheten består till dominerande del av flytgödsel. Denna transporte-
ras från stallarna till flytgödselbehållare. I nuvarande verksamhet finns tre flytgödsel-
behållare med en volym om 2 000, 3 000 och 3 000 m3. Samtliga brunnar inom an-
läggningen är täckta med fasta tak av spännduk. Två brunnar, med volym 2 000 och 
3 000 m3, är placerade på anläggningen och en brunn med volymen 3 000 m3  är en 

satellitbrunn på näraliggande jordbruksfastighet. I den utökade verksamheten kom-
mer en ny flytgödselbehållare med preliminär volym på 3 500 m3  att byggas för att 
möta behovet av utökad lagringskapacitet. Lagringsbehovet kommer även att till-
godoses genom satellitbrunnar på de växtodlingsföretag som tar emot gödseln. Pre-
liminärt kommer dessa att uppföra fyra nya satellitbrunnar med volym 3 500 in' var-
dera, på den mark de brukar. Satellitbrunnar uppförs av mottagaren för gödseln, sö-
kanden kommer inte ha rådighet över dessa brunnar och de ingår inte i denna ansö-
kan. Kapaciteten i egna och mottagande brunnar kommer dimensioneras för lagring 
av gödseln i tio månader. 

Avlopp  
Toalett vid dagens anläggning är kopplad till flytgödselbrunnen på 2 000 m3. När det 

nya stallet byggs kommer nytt personalrum och kontor att byggas. Avlopp från 
denna del kommer att anordnas utifrån kommunens anvisningar i särskild ordning. 
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Vattenförsörjning 
Vatten förbrukas enbart som dricksvatten till grisarna och för tvätt av stallar. Verk-
samheten tillämpar våtutfodring. All tillsatt vätska i fodret består av drank och 
vassle, inget vatten tillsätts fodret. Vattenbehovet för såväl den befintliga som den 
utökade anläggningen tillgodoses med kommunalt vatten som köps in till anlägg-
ningen. Vid dagens drift förbrukas cirka 10 - 15 m3  vatten per dygn. Den ansökta 

verksamheten beräknas förbruka cirka 25 m3  vatten per dygn. 

Spol- och tvättvatten 
Stallarna tvättas efter avslutad omgång med högtryckstvätt, inga kemiska produkter 
används vid tvätt. Tvättvattnet leds till flytgödselbehållare. Mängden tvättvatten in-
går i schablonberäkningarna i stallgödselbalanserna, vilka redovisas i miljökonse-
kvensbeskrivningen. 

Kemikaliehantering 
Det används få kemiska produkter i anläggningen. Det som är aktuellt är läkemedel, 
vilka förvaras i låst utrymme. 

Foderhantering 
Foderhantering sker i separata foderkök för de olika stallen. Lagring av råvaror sker i 
fodersilos och centralt placerade tankar för drank och vassle som är gemensamma 
för samtliga stall. Det finns en blötfoderanläggning som blandar torra råvaror med 
drank och vassle för att sedan pumpa ut det färdiga fodret till de olika avdelningarna 
fyra gånger per dygn. 

Dagvattenhantering 
Merparten av de hårdgj orda ytorna inom verksamhetens område består av grusade 
ytor. Dagvatten från dessa ytor infiltrerar i mark. Dagvatten från tak bedöms vara 
rent regnvatten och leds till dikningsföretag. De befintliga grisstallarna har en yta 

om cirka 6 000 m2. Det nya stallet omfattar en yta om cirka 7 100 m2. Årsnederbör-
den på platsen är cirka 660 mm. Sökanden beräknar att cirka 4 000 m3  dagvatten 
lämnar anläggningen i dagsläget, om man inte tar hänsyn till avdunstning. Efter ut-
ökning ökar denna mängd dagvatten med cirka 4 700 m3. Dagvattnet leds till kulvert 

som ingår i dikningsföretaget Everöds mosse utdikning. 

Statusrapport 
Verksamheter som omfattas av industriutsläppsförordningen ska lämna en statusrap-
port tillsammans med tillståndsansökan. Sökanden har genomfört steg 1 - 3 enligt 
Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, rapport 6688 juli 2015, och yr-
kar på undantag från att genomföra statusrapport. 
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Lokalisering 
Verksamheten bedrivs på landsbygden i Tomelilla kommun, cirka 4,5 km norr om 
Tomelilla samhälle. Omgivningarna utgörs av ett produktionslandskap med växtod-
ling och verksamheter med djurhållning. I omgivningarna finns spridd bostadsbebyg-
gelse. Inga riksintressen, Natura 2000-områden eller naturreservat finns i anlägg-
ningens närhet. Inte heller finns några fornlämningar registrerade för platsen som är 
aktuell för att bygga det nya stallet. 

Milj ökonsekvensbeskrivning 
Åkeriverksamheten består av fem lastbilar för djurtransport. Lastbilarna ställs upp i 
garage på anläggningen. All utvändig fordonstvätt utförs i automattvätt. Alla service-
och reparationsarbeten sker på externa verkstadsföretag, inga arbeten på fordonen 
sker i åkeriets lokaler. Tvätt av djurtransportfordon innebär enbart invändig tvätt i 
utrymmen där transporterade livdjur har befunnit sig. Tvättvattnet leds till flytgöd-
selbrunn. Ingen kemikaliehantering utöver tankning av diesel är förknippad med åk-
eriverksamheten. Tvättvattnet är av samma karaktär som det tvättvatten som härrör 
från djurverksamheten vid tvätt av stall. Det finns ingen oljeavskiljare efter tvätthal-
len. Det tvättvatten som uppstår innehåller en stor del gödsel, vilket snabbt skulle 
fylla en oljeavskiljare. Sökanden anser därför att det inte är tekniskt möjligt att förse 
tvätthallen med oljeavskiljare. Bilar som kör slaktdjur tvättas på slakteriet. Tran-
sport av livdjur sker med en bil två till tre dagar per vecka. Sökanden anser att åkeri-
verksamheten, inklusive tvätthall för fordon, inte ingår i prövningen av djurverk-
samheten. Lång erfarenhet  firms  över driften av åkeriverksamheten. Utifrån denna 
erfarenhet finns tillräcklig kapacitet för att lagra gödsel från djuren och tvättvatten 
från tvätthallen. Ansökan omfattar samtliga platser som kan hysa grisar i anlägg-
ningen, alltså även platser för sjuka och avvikande djur. I den verkliga driften kom-
mer detta antal platser aldrig att fyllas med grisar, de platser som fylls med en avvi-
kande gris kommer från produktionssystemet, där en plats då blir tom. Beräkningar 
avseende krav på lagringskapacitet utgår från att alla platser för grisar används, även 
extra platser för sjuka och avvikande djur. Vid dagens drift finns 8 000 m3  lagrings-

kapacitet inom anläggningen och i satellitbrunn. Kapaciteten tillgodoses därmed 
med mer än 300 m3  vilket innebär att mer än en kubikmeter tvättvatten från tvätt-
hallen kan tillföras per arbetsdag. Vid den utökade driften beräknas lagringsbehovet 
till 21 391 m3  inklusive platser för sjuka och avvikande djur. Preliminärt planeras 
lagringskapaciteten uppgå till 22 000 m3  vilket innebär betryggande kapacitet för 
driften inldusive tvättvatten från åkeriet. 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan för Tomelilla kommun antogs 2002. Arbete pågår med att ta 
fram en ny plan. Planen har varit på samråd 2016. Arbete pågår nu i kommunen 
med att revidera dokumentet. Enligt gällande översiktsplan framgår att Tomelilla 
kommun är klassificerad som en lantbrukskommun. Av antalet sysselsatta i kommu-
nen är 10 % verksamma inom lantbrukssektorn. Lägger man till antalet sysselsatta i 
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livsmedelssektorns tillverkningsindustri är cirka 25 % verksamma i livsmedelssek-
torn med dess förädlingsindustri. Kommunen har inga planer på att förändra struk-
turen för lantbruket. Jordbruket sysselsätter allt färre personer, men den ekonomi-
ska betydelsen av lantbruket är fortfarande mycket stor i kommunen. Såväl jordbru-
kets som det rörliga friluftslivets och turismens intressen ska beaktas vid all markan-
vändning. Eventuella konflikter ska tydliggöras och kommunen ska om möjligt tyd-
ligt redovisa sin prioritering mellan olika intressen varvid stor hänsyn ska tas till 
jordbrukets produktionsförutsättningar. Kommunen har inga planer som ytterligare 
skulle förändra förutsättningarna eller påverka jordbruket. Näringens stora bety-
delse i kommunen gör att inom sådana områden som kommunen kan påverka, ska 
jord- och skogsbruk ges en favoriserad behandling. Jord- och skogsbruket ska värnas 
gentemot motstridiga intressen, kommunen ska medverka till att det ska vara enkelt 
att vara företagare och jordbrukare i Tomelilla kommun. Sökanden bedömer att den 
nu sökta verksamheten är förenlig med det som anges i gällande översiktsplan för 
kommunen. Enligt samrådsversionen av kommande översiktsplan ska kommunens 
varierande landskap och unika naturområden bevaras och utvecklas i samklang med 
de areella näringarna. Brukningsvärd jordbruksmark bör undvikas vid exploatering 
och nybyggnation ska inte försvåra möjligheten att bedriva rationellt jordbruk. Prin-
cipen om ortsvanlighet ska följas. Exempelvis är djurhållning ett naturligt inslag på 
landsbygden, vilket innebär att dess eventuella olägenheter måste accepteras. Sökan-
den bedömer utifrån det nuvarande materialet att den planerade utökningen av 
verksamheten är i linje med det som anges i planhandlingarna. 

Landskapsbild 

Landskapet präglas av ett brutet jordbrukslandskap med åkrar blandat med ridåer. I 
landskapet finns moderna lantbruk, vindkraftverk och spridd bostadsbebyggelse. An-
läggningen består av gårdsbyggnader med nyare stallbyggnader, flytgödselbehållare 
och fodersilos. Den tillkommande byggnationen kommer att byggas i liknande stil 
som de befintliga byggnaderna. Åtta bostäder finns inom cirka femhundra meter från 
anläggningen. 

Riksintressen, Natura 2000-område och naturreservat 

Inga områden av riksintresse, Natura 2000-område eller naturreservat finns i anlägg-
ningens direkta närhet. Närmaste områden av riksintresse, Natura 2000-område och 
naturreservat är knutna till värdena i Fyledalen sydväst om anläggningen. 

Närmaste riksintresset börjar cirka 2,5 lun sydväst om anläggningen och är ett riks-
intresse för friluftsliv benämnt Fyledalen. Bland de beskrivna aktiviteterna som präg-
lar området nämns ridning, cykling på landsväg och dressincykling. Sökanden bedö-
mer att den ansökta verksamheten inte har förutsättningar att påverka de skyddade 
intressena i området och kommer därför inte att medföra påtaglig skada på dessa. 
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Cirka fyra kilometer söder om anläggningen börjar område av riksintresse för natur-
vården benämnt Sjöbo  Ora  - Fyledalen - Nybroån med biflöden. Här finns bland 
annat områden med naturbetesmarker. Här återfinns delvis art- och individrika 
växtsamhällen med hävdgynnade arter. Här finns även våtmark med botaniska vär-
den och viktig groddjurslokal. Representativt odlingslandskap i slättbygd, Örup — 
Bollerup - Ö lngelstad - Ullstorp, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av 
naturbetesmarker. På öppen hagmark och annan öppen utmark återfinns art- och 
individrika växtsamhällen med hävdgyrmade arter. Här finns soligena kalkkärr med 
rik flora, värdefull fuktäng och rik kalkkärrsflora. 

Vitabäckskärret, Ljungastorpskärret och Högestads mosse är tre våtmarker inom 
Sjöbo - Fyledalen - Nybroån som domineras av värdefulla rikkärrsmiljöer. Områ-
dena består av högt värderade, rikt topogena kärr och fuktängar. Våtmarkerna har 
höga botaniska värden. Vitabäckskärret och Högestads mosse har dessutom entomo-
logiska värden. Högestads mosse är också en representativ naturbetesmark som ut-
görs av öppen hagmark. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävd-
gynnade arter. Havsöring förekommer rikligt i Fyleån/Nybroån sedan omfattande 
fiskevårdande åtgärder vidtagits. 

Som förutsättningar för värdenas bevarande anges bland annat: Fortsatt jordbruk 
med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Resta-
urering av igenvuxna naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas negativt av 
minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, en-
ergiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, ny-
dikning, täkt, luftledningar, vägdragningar, kulvertering eller förändring av vatten-
dragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, vattenut-
tag, utsläpp av försurande ämnen, överfiske, inplantering av främmande öringsstam-
mar och skogsavverkning längs vattendraget. 

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot drä-
nering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar 
på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena. 

Cirka tre kilometer nordost om anläggningen finns område av riksintresse för kul-
turmiljövården som benämns Tranås och beskrivs som handelsplats och bygdecen-
trum. 

Sökanden bedömer att den ansökta verksamheten, på grund av de väl tilltagna av-
stånden, inte har förutsättningar att påverka de skyddade intressena i detta område 
och kommer därför inte att medföra påtaglig skada på detta. 

Centralt i Fyledalen finns Natura 2000-område som till stor del även överlappas av 

naturreservat. 
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Enligt bevarandeplanen beskrivs området enligt följande: Områdets samlade egen-
skaper och karaktär gör det unikt i ett nationellt perspektiv med högsta värde ur bio-
logisk, ekologisk, geovetenskaplig, markhistorisk och landskapsbildsmässig syn-
punkt. Det har varit föremål för omfattande vetenskaplig forskning och har bety-
delse för undervisning och som exkursionsområde för naturintresserade. 

Fyledalen karakteriseras av branta sluttningar med ädellövskog och en plan botten 
dominerad av kulturbetesmark där Fyleån rinner fram. Små biflöden tillkommer 
från sidodalar både som ytvatten och grundvatten. De bokskogsklädda sluttningarna 
uppvisar tydliga vegetationszoneringar från de högst belägna artfattiga hedtyperna, 
via mycket artrika ängstyper, till stora bestånd med ramslök i de med vatten över-
silade nedre sluttningszonerna. Artrikedomen är hög och flera ovanliga växtarter 
förekommer. Småfågelfaunan är rik och dalgången utnyttjas ofta av övervintrande 
rovfåglar: örnar, vråkar och glador. I de fuktiga lövskogsmiljöerna finns många ever-
tebrater som är mindre vanliga. På dalens varma nordsidor som sluttar mot sydväst 
hittas bland annat sandödla  (VU)  och svart majbagge  (VU).  

Natura 2000-arter Stensimpan är återfunnen i anslutningen mellan Fylan och Kulle-
ån. Vattenkvaliteten och åarnas bottensubstrat är dåligt kända. Lövgroda finns i om-
rådet. 

De största riskerna för områdets naturtyper/Natura 2000-arter är igenväxning, ut-
dikning/dikesrensning i området eller intilliggande marker, exploatering med väg, 
järnväg, bebyggelse, skogsbruk och luftföroreningar. 

På grund av de långa avstånden mellan den nu ansökta anläggningen och områdena 
av riksintresse och Natura 2000 bedömer sökanden att det är uppenbart att utbygg-
nad och bedrivande av den ansökta verksamheten inte medför påtaglig skada på de 
skyddade värdena i områden av riksintresse eller skada av betydelse för de skyddade 
värdena i Natura 2000-områdena. 

Länsstyrelsen har under samrådet lyft fram frågan om påverkan på Natura 2000-om-
rådet på grund av dagvatten och kvävenedfall. Det dagvatten som uppstår inom an-
läggningen är vatten från tak och dränering kring byggnader. Ventilation från stall-
byggnaderna sker med trummor på tak. Ventilationen är konstruerad för att ge ven-
tilationen en hög stighöjd och därmed en god utspädningseffekt. Denna konstruktion 
innebär att stoft i ventilationsluften, som kan innehålla näringsämnen, följer med 
ventilationsluften och i största utsträckning hamnar på åkermark i anläggningens när-
område. Konstruktionen innebär vidare att risken är låg att dagvatten från tak är 
förorenat av näringsämnen. Merparten av den gödsel som produceras inom anlägg-
ningen hanteras som flytgödsel som pumpas i slutna system till flytgödselbehållare 
med tak. Alla fodennedel hanteras i silos och tankar och transporteras i slutna sys-
tem till foderkök. Sammantaget innebär hantering av fodermedel och gödsel ingen 
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risk för förorening av dagvatten. Hårdgjorda ytor består av grus där regnvatten infil-
trerar i mark. Sammantaget bedömer sökanden att det dagvatten som uppstår på an-
läggningen får betraktas som rent. Tillsammans med det väl tilltagna avståndet till 
Natura 2000-området konstaterar sökanden att det inte föreligger någon risk att 
dagvatten från anläggningen skulle medföra någon påverkan av betydelse på de 
skyddade värdena i Natura 2000-området. 

Anläggningen medför ett visst utsläpp av ammoniak till luft. Sökanden har konstru-
erat anläggningen och driver denna så att utsläppet i hög grad begränsas. Utifrån me-
teorologiska data från Lantmets kontrollstation i Tomelilla - Skåne Tranås var den 
dominerande vindriktningen under år 2016 cirka 200 grader med en variation, som 
månadsmedelvärden, mellan 105 - 258 grader på en 360 gradig skala. Vindrikt-
ningen innebär att den dominerande vindriktningen är från sydväst med variation 
mellan västlig och östlig. Inget av månadsmedelvärdena under 2016 innebar att det 
blåste från anläggningen till Natura 2000-området. Vindriktningen, tillsammans 
med att Natura 2000-området finns på mer än sex kilometers avstånd från anlägg-
ningen innebär att det inte föreligger någon risk att utsläpp av kväveföreningar från 
anläggningen skulle medföra någon påverkan av betydelse på de skyddade värdena i 
Natura 2000-området. 

Kulturmiljö 

Anläggningen finns på en plats som saknar kända fornlämningar. Det saknas således 
kända fornlämningar som kan påverkas av anläggningens utveckling enligt ansökan. 
Sökanden bedömer att någon vidare arkeologisk undersökning eller tillstånd utifrån 
kulturmiljölagen inte är nödvändig för den nu ansökta anläggningen. 

Redovisning av ansökt plats samt alternativa lokaliseringar och utformningar  

Platsen som omfattas av ansökan ligger på landsbygden i Tomelilla kommun. Områ-
det består av en utpräglad landsbygd. Anläggningens lokalisering är förenlig med gäl-
lande översiktsplan. På landsbygden finns av naturliga skäl många lämpliga platser att 
bedriva lantbruk med djurhållning. Den valda platsen är lämplig av flera skäl och 
redovisas, tillsammans med nollalternativet nedan. 

Nollalternativ 

Nollalternativet, det vill säga om tillstånd inte ges enligt denna ansökan, innebär att 
dagens produktion av slaktgrisar fortsätter på de befintliga anläggningarna enligt nu-
varande anmälan av verksamheterna till tillsynsmyndigheten. Nollalternativet inne-
bär att verksamheten inte kan utvecklas och verksamheten drivs vidare. På sikt kan 
anläggningarna inte bära investeringar i bättre teknik. Utvidgningen i sin tur innebär 
en bättre lönsamhet i verksamheten vilket bland annat innebär investering i senaste 
teknik i nya stall. Nollalternativet innebär vidare en mindre tillgång till stallgödsel 
som gödningsmedel till växtodling i området. 
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Konsekvenserna för miljön är främst att nollalternativet kommer att innebära att 
den totala avgången av ammoniak från anläggningen kommer att vara lägre än om 
verksamheten utvecklas. Den teknik som anläggningen byggs utifrån kommer dock 
leda till att utsläppen är låga i relation till produktionen. 

De befintliga C-verksamheterna har varit i drift sedan 2002 och 2007. Uppförande 
av anläggningarna har inneburit omfattande investeringar i byggnader, foderhante-
ring och lagring av gödsel. Kravet på redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen av 
alternativa platser och utformningar beror av verksamhetens karaktär. Vad gäller 
djurhållande verksamheter finns ett flertal alternativ på landsbygden i vårt land. En-
ligt rättspraxis, bland annat avseende lukt från djurhållning, anses djurhållande verk-
samheter, med den påverkan de normalt innebär i form av bland annat lukt, höra 
landsbygden till. Kraven på redovisning av alternativa lokaliseringar bör därför hållas 
på en rimlig nivå. Med följd av detta resonemang har sökanden i det nu aktuella 
ärendet, i miljökonsekvensbeskrivningen, valt att motivera varför några alternativa 
lokaliseringar inte behöver redovisas. 

Alternativa lokaliseringar och alternativa utformningar 

Grunden för en lokalisering är att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olä-
genhet utan oskälig kostnad. Enligt rättspraxis har det aktuella områdets känslighet 
för den aktuella verksamheten stor betydelse vid bedömningen av hur många alter-
nativa lokaliseringar som krävs i miljökonsekvensbeskrivningen. De kortfattade 
exemplen av placering av djurhållande verksamheter likt den ansökta som redovisats 
i ansökan bör därmed anses vara tillräcklig. Denna redovisning visar att det finns 
många lämpliga platser på landsbygden att driva jordbruksverksamheter. En lokalise-
ring av den nu ansökta anläggningen på annan plats skulle dock medföra en oskälig 
kostnad. De befintliga stallbyggnaderna omfattar totalt 3 600 platser för slaktgrisar 
inklusive plats för sjuka och avvikande djur. Kostnaden för att uppföra en sådan an-
läggning på annan plats skulle uppgå till cirka 25 miljoner kronor. Till denna kost-
nad kommer kostnad för markköp, infrastruktur avseende vatten, el och tillfartsväg. 
Sökandes anläggning har drivits utan klagomål från boende i omgivningen. Den nu 
ansökta utökningen sker på längre avstånd till boende i omgivningen än den befint-
liga anläggningen och bedöms inte öka risken för störningar av betydelse för omgiv-
ningen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det sökta alternativet innebär att 
sökandes verksamhet kan utökas och att anläggningen kan drivas så att minsta intrång 
och olägenhet sker och utan att den sker till en oskälig kostnad.  

BAT 

BAT-slutsatser gäller för verksamheter som anges i avsnitt 6.6 i Annex I till Direktiv 
2010/75/EU. Bland annat gäller dessa vid verksamheter som har 2 000 platser för 
produktion av grisar över 30 kg. Europakommissionen antog den 15 februari 2017 
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BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä och gris. Sökanden är av uppfatt-
ningen att den verksamhet som är föremål för denna ansökan är utformad och kom-
mer att drivas i enlighet med det som anses vara  BAT  enligt dessa slutsatser.  

BAT-slutsatserna innehåller gränsvärde för utsläpp av ammoniak, så kallade 
BAT-AEL. Under avsnitt om gödselhantering och utsläpp till luft redovisar sökanden 
hur verksamheten uppfyller detta gränsvärde. 

I huvudsak handlar  BAT-slutsatserna för intensiv produktion av grisar om processer 
på gården som kortfattat redovisas nedan. Utöver  BAT-slutsatser för intensiv pro-
duktion av grisar gäller de generella energiaspekter som framgår av  BAT-slutsatser 

om energieffektivitet. Sökanden har genomfört energikollen genom Greppa Nä-
ringen och har vidtagit åtgärder som föreslagits för att öka energieffektiviteten i an-
läggningen, bland annat genom etappvis utbyte av lysrör till LED-belysning. Det nya 
stallet kommer att vara försett med LED-belysning. Vidare kommer stallet, liksom 
de befintliga stallen, att värmas med värnievkdare via kollektorslangar som hämtar 
energi från grisarnas varma gödsel. Förfarandet är i linje med det som anses vara  

BAT  för energieffektivitet. 

Det anses vara  BAT  att implementera ett miljöledningssystem i driften av verksam-
heten. Sökanden genomför egenkontroll utifrån förordning om verksamhetsutöva-
rens egenkontroll och miljöhusesyn, vilket bör vara i linje med de effekter som 

eftersträvas i  BAT-slutsatserna.  

BAT  är att driva verksamheten för att reducera påverkan på omgivningen i form av 
att välja lämplig lokalisering, utbilda personal, hantera utsläpp och att underhålla an-
läggningen. Sökanden bedömer att verksamheten drivs utifrån de allmänna hänsyns-
reglerna i miljöbalken, vilket bör vara i linje med de effekter som eftersträvas i  BAT-

slutsats erna .  

BAT  är att följa upp och anpassa djurens foderstat vilket bland annat leder till redu-
cerad mängd fosfor och kväve i gödseln och minskade emissioner av ammoniak. Sö-
kanden genomför löpande övervakning av djuren och tillämpar anpassad foderstat i 
anläggningsdriften. Vidare ingår fytas i foderstaten för att minska mängden fosfor i 
gödseln. Verksamheten vidtar de åtgärder i driften som anges i  BAT-slutsatserna.  

BAT  är bland annat att kontrollera vattenförbrukningen, att använda högtryckstvätt 
vid rengöring av stallarna och att underhålla anläggningen så att läckage av vatten 
undviks. Sökanden tillämpar det som anges i  BAT-slutsatserna. Utöver det som an-
ges som  BAT  tillämpar sökanden våtutfodring där vassle och drank tillsätts fodret i 

stället för vatten. 



Miljöprövningsdelegationen 
IE  

BESLUT 18(40) 

D =‘,   

   

  

2018-02-22 551-20262-2017 
1270-90-506 

BAT  är bland annat att begränsa de ytor som kan ge upphov till smutsigt vatten och 
att sortera rent regnvatten så att det inte förorenas. Den enda vattenström som ger 
upphov till förorenat vatten är vid rengöring av stallbyggnaderna med vatten, detta 
vatten leds till flytgödselbrurmarna. Det vatten som lämnar anläggningen är rent 
regnvatten från tak och dränering från byggnader. 

Sökanden använder uppvärmning med hjälp av värmepump, energieffektiva elmoto-
rer till ventilation och använder LED-belysning i det nya stallet. Befintlig belysning 
byts kontinuerligt ut till LED-belysning. Tillsammans med det som anges under re-
ferensdokument om energieffektivisering ovan vidtas det som anges i  BAT-slutsat-

serna. 

Verksamheten har inga källor som genererar kraftiga ljudnivåer. Genom bland annat 
vald lokalisering med betryggande avstånd till närboende, att transport av gödsel 
med lastbil i huvudsak kommer att utföras dagtid på vardagar och att verksamheten 
kommer att innehålla riktlinjer för ljud från verksamheter kommer  BAT  att tilläm-

pas. 

Sökanden uppfyller  BAT  bland annat genom att tillämpa våtutfodring. 

Sökanden uppfyller  BAT  bland annat genom att förvara 100 % av gödsel som förva-
ras inom anläggningen under tak och genom att lokalisera verksamheten på lands-
bygden med väl tilltagna avstånd till bostäder. Risken för störande lukt i anlägg-
ningens närhet kommer vidare att begränsas genom att drygt hälften av lagringskapa-
citeten kommer att tillgodoses med satellitbrunnar centralt placerade på de växtod-
lingsföretag som ska använda gödseln. 

Sökanden uppfyller  BAT  genom att lagra flytgödsel i behållare under täckning med 

fast tak. 

På anläggningen utförs ingen bearbetning av gödsel. Sökanden driver inte någon 
växtodling.  BAT  är därför inte tillämpligt i dessa delar. 

Sökanden driver verksamheten utifrån  BAT  genom att årligen föra statistik över till-
förd energi i foder i förhållande till grisarnas tillväxt, tillväxt per avdelning. Utöver 
detta genomförs egenkontroll utifrån förordning om verksamhetsutövarens egen-

kontroll. 

Gödselhantering 

Den sammanlagda gödselmängden, ammoniakförluster med mera som kommer att 
produceras i verksamheten har beräknats i Jordbruksverkets program VERA. Pro-
grammet utgår från schabloner vilket innebär att beräkningarnas resultat kan avvika 
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något från den verkliga driften. Beräkningarna för dagens drift redovisas som sum-
man för de två befintliga anläggningarna. Med totalt 3 600 platser för slaktgrisar 
med 3,2 produktionsomgångar per år i stallen med flytgödsel och tre omgångar per 
år för grisarna som går på djupströbädd i utestallet. Beräkningarna för den ansökta 
driften redovisas som summan av den befintliga och det planerade stallet med 4 900 
platser för slaktgrisar med 3,7 produktionsomgångar per år. 

Behov lagringskapacitet tio 

månaders lagring 

Behov lagringskapacitet 

flytgödsel, m3/år 

Behov lagringskapacitet 

djupströgödsel, m3/år 

Nollalternativ, schablon 8 864 125 

Alternativ 8 500, schablon 21 391 125 

Befint]icr och ulanerad lacrriiwskanacitet vid tio månaders la grin '.  

Lagring Plats Brunn, m3  Platta, m3  

Hemma, befintlig På anläggningen 2 000 

Hemma, befintlig På anläggningen 3 000 

Satellitbrunn, befintlig Esperödsgården 3 000 Större än 300 

Hemma, planerad På anläggningen Preliminärt 3 500 

Satellitbrurin, planerad Högestad Christinehof Preliminärt 3 500 

Satellitbrunn, planerad Högestad Christinehof Preliminärt 3 500 

Satellitbrunn, planerad Maskinstation Preliminärt 3 500 

Summa 22 000 

Inom ansökan prövas möjligheten att bygga ytterligare en flytgödselbrunn på anlägg-
ningen, intill det nya stallet. Den ytterligare lagringskapaciteten kommer att säker-
ställas med satellitbrunnar på de mottagande företagens spridningsarealer. Sökanden 
har träffat en avsiktsförklaring med de mottagande växtodlingsföretagen. Avtal kom-
mer att skrivas avseende överlåtelse av gödsel i samband med att det nya stallet tas i 
drift. Satellitbrunnarna uppförs och sköts av de mottagande företagen och sökanden 
har inte någon rådighet över dessa och dessa brunnar omfattas därför inte av an-

sökan. 

Beräknat på en fosforgiva om 22 kg fosfor per hektar räcker gödseln från den nuva-
rande driften att gödsla 232 ha åkermark. Efter utökning av djurantalet kommer 
gödseln i stället att räcka till att förse 725 ha växtodling med närproducerad växtnä-
ring. Sökanden har träffat en avsiktsförklaring med de mottagande växtodlingsföre-
tagen. Avtal kommer att skrivas avseende överlåtelse av gödsel i samband med att 
det nya stallet tas i drift. De växtodlingsföretag som har för avsikt att ta emot gödsel 
förfogar över tillräckliga arealer för spridning av gödseln. Bland mottagarna av göd-
sel finns bland annat Högestad och Christinehof Förvaltnings AB som förvaltar 
6 000 ha jordbruksmark, där 2 000 ha brukas i egen regi. 
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Ett flertal åtgärder kan vidtas för att påverka hur stor avgången av kväve kommer att 
bli från stallarna och vid lagring av gödsel. Sökanden använder vacuumutgödsling 
och värmeväxlare för uppvärmning av stallarna där värmen hämtas från gödselkul-
vertarna, vilket innebär att gödseln kyls och på så sätt minskar kväveavgången. Vid 
den utökade driften kommer samma teknik att tillämpas. All lagring av gödsel på an-
läggningen sker idag under fast tak av plastduk. Vid den utökade driften kommer 
samma teknik att tillämpas. Företaget genomför vidare löpande uppföljning av fo-
dergiva vilket optimerar mängden tillfört kväve i fodret och optimerar förutsätt-
ningarna för att minimera utsläpp av kväve från anläggningen. Den största andelen 
av kväveförlusterna inom anläggningen sker från stallarna. Åtgärder för att minska 
stallförlusterna ger därför stor effekt på det totala utsläppet från anläggningen. En 
åtgärd som används i den befintliga och även planers för i den utökade driften är att 
utnyttja värmen i gödseln genom att gjuta in kollektorslangar i gödselrännorna och 
via värmepump erhålla värmeenergi från gödseln för att värma stallarna. På detta 
sätt kyls även gödseln. Utifrån vedertagna undersökningar sker en väsentlig minsk-
ning av stallförlusterna, en minskning mellan 30 % och 47 %. 

Enligt Sveriges Lantbruksuniversitets rapport 2009:12, Byggtekniska åtgärder för 
lägre ammoniakemission från djurstallar har försök utförts vid LBT's försöksstall, 
Alnarps Södergård, med kylning av gödselkanalerna i ett slaktgrisstall med hjälp av 
kylslingor och värmepump. Genom att kyla golvet i gödselkanalen från 9°C till 5°C 
reducerades ammoniakemissionen med 47 % (Andersson, 1998). En annan under-
sökning visade att ammoniakemissionen minskade med 35 % vid en temperatursänk-
ning av 2°C (Carlsson & Nilsson, 1999). I Danmark finns också ovanstående system 
där de anger att kylningen kan reducera ammoniakavgivningen med cirka 30 % om 
anläggningen dimensioneras så att slangarna sänker gödseltemperaturen med 5°C 
(Dansk landbrugsrådgivning, 2004b). Enligt rapporten sänker vacuumutgödsling av-
gången av ammoniak med 25 %. I befintlig och utökad produktion sker vakuurnut-
gödsling och kylning av gödsel i samtliga stall. 

De rapporter som redovisar reduktion av ammoniakavgång från byggkonstruktioner 
är baserade på undersökningar i stall som i flera fall har genomförts under slutet av 
1990-talet. Resultaten från dessa undersökningar bör ses som ett ungefärligt rikt-
värde för vilken reduktion som kan förväntas vid olika byggtekniker. Beräkningar i 
denna milj ökonsekvensbeskrivning utgår från ett konservativt antagande att stallför-
lusterna minskar med 30 % med vald teknik i stallbyggnaderna och vid driften av an-
läggningen. Den verkliga kväveförlusten är sannolikt lägre än det som redovisas i 
denna milj ökonsekvensbeskrivning. 

Även vid lagring av gödseln sker en viss förlust av kväve till luften. Vid dagens drift 
av verksamheten sker lagring i behållare som täcks med fast tak av plastduk. Ett så-
dant tak reducerar ammoniakavgången med cirka 90 %. Den tillkommande brurmen 
inom anläggningen kommer även den att förses med fast tak. 
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Beräkning av kväveflirluster 

Schablonberäkningarna i Jordbruksverkets program VERA ligger till grund för be-
räkning av kväveförlusterna från verksamheten. Beräkningarna grundar sig på scha-
blonvärden. Schablonvärdena tar inte hänsyn till utfodringsstrategier, byggnadstek-
niska åtgärder eller andra åtgärder som innebär lägre avgång av ammoniak. Den 
verkliga ammoniakavgången från anläggningen kommer därför bli lägre än de värden 
som räknas fram i programmet 

Schablonvärdena för stallförluster har i denna redovisning korrigerats utifrån att ut-
gödsling sker med vakuumsystem och att gödseln kyls i gödselrännorna, vilket enligt 
vedertagna utredningar innebär en påtaglig reduktion av ammoniakavgången. De 
värden som erhållits från schablonberäkningarna har sedan justerats utifrån den verk-
liga driften på anläggningen. Beräkningar i denna miljökonsekvensbeskrivning utgår 
från ett konservativt antagande att stallförlusterna minskar med 30 % med vald tek-
nik i stallbyggnaderna och vid driften av anläggningen. Den verkliga kväveförlusten 
är sannolikt lägre än det som redovisas i denna milj ökonsekvensbeskrivning. 

Programmet har tagit hänsyn till att flytgödsel lagras under tak. Justering av stallför-
luster har gjorts genom att räkna bort 30 % av avgången som kylning av gödsel inne-
bär. Ingen korrigering har utförts för de övriga åtgärderna sökanden vidtar för att 
minimera kväveförluster, såsom optimerad fodergiva och vacuumutgödsling. De 
värden som redovisas i denna milj ökonsekvensbeskrivning får därför anses vara av 

typen  worst case  och väl tilltagna jämfört med vad den verkliga driften av anlägg-
ningen kommer att innebära 

Verksamheten kommer efter den planerade utökningen att förändras så att antalet 
platser för slaktsvin ökar. Verksamheten i det nya stallet kommer även förändras så 
att produktion kommer att ske med 3,7 omgångar i stället för 3,2 omgångar som det 
är i den befintliga anläggningen. Detta innebär att kväveförlusten, grundat på scha-
blonberäkning, kommer att öka per djurplats. BAT-AEL utgår från ammoniakförlust 
per djurplats oavsett driftsmässiga förändringar i anläggningen. En lägre intensitet i 
produktionen ger därmed lägre avgång per plats. Driften i den nu planerade anlägg-
ningen kommer dock innebära att en högre köttproduktion kommer att ske per 
djurplats. Skulle nyckeltal redovisas för kväveförlust per producerat kg kött i stället 
för per djurplats, som i BAT-AEL, kommer produktionen snarare att bli effektivare 
ur utsläpphänseende efter utökning av verksamheten. 

Utökningen resulterar i att kväveavgången i form av ammoniak ökar från anlägg-
ningen. Hela mängden ammoniak som avgår utgörs dock inte av en punktkälla från 
anläggningen. Delar av ammoniakavgången kommer att ske från de satellitlager där 
gödsel lagras i väntan på spridning. Enligt de avsiktsförklaringar som träffats avse-
ende överlåtelse av gödsel kommer gödsel att överlåtas inom närområdet. I denna 
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miljökonsekvensbeskrivning redovisas därför hela ammoniakförlustren för anlägg-
ningen. Jämfört med dagens drift av anläggningen kommer detta utsläpp till luft öka 
med 5 209 kg kväve per år om alla satellitbrurmar förses med tak. Sökanden 
kommer att ha rådighet över cirka 40 % av lagringen och därmed säkerställa att 
dessa brunnar täcks med tak. Mottagarna av gödseln planerar att bygga tak för att 
undvika lagringsbehov av regnvatten och förhindra förlust av kväve. Skulle dessa 
behållare byggas utan tak blir förlusten ytterligare 1 313 kg kväve per år. 

Ammoniakemission ifdrliallande till bästa möjliga teknik 

Sökanden tillämpar följande tekniker i sin verksamhet: användning av spaltgolv med 
djupa gödselrännor, användning av vakuumsystem för frekvent utgödsling av flyt-
gödsel, kylning av gödsel, samt att strömedlet hålls rent och torrt. 

Företaget tillämpar utöver de angivna teknikerna följande åtgärder för att minimera 
emissioner av ammoniak: lagra flytgödsel inom anläggningen i behållare med fast tak 
av plastduk, utföra systematisk uppföljning av tillväxt per avdelning och dag i förhål-
lande till serverad mängd energi i fodret och tillämpa optimerad utfordring med an-
passad foderstat med avseende på bland annat mängd och innehåll av kväve. Före-
taget avser inte att tillämpa följande tekniker: användande av luftreningssystem så 
som skrubber eller filter eller surgörning av gödsel. 

Enligt  BAT-slutsatserna anges att luftrening inte är generellt tillämplig på grund av 
de höga installationskostnaderna. Sökanden har genomfört ett flertal åtgärder för att 
minimera ammoniakemissioner från verksamheten vilka tillsammans resulterar i att 
emissionerna får anses vara minimerade per djurplats. De värden som har antagits är 
konservativt satta och får anses vara av typ  worst case.  Sannolikt är kväveförlusten 
lägre än den som har antagits i denna miljökonsekvensbeskrivning. Emissionerna är 
dock redan vid de antagna värdena inom det intervall som anges som gränsvärde för 
BAT-AEL. Vid den utökade driften kommer emissionerna utifrån schablonberäkning 

bli cirka 1,14 kg NH3  per djurplats, vilket är inom spannet för BAT-AEL, 0,1 - 

2,6 kg NH3 /plats och år. I sammanhanget ska det även påpekas att schablonberäk-
ningarna ur programmet VERA inte tar hänsyn till de emissionsminskande åtgärder 
som har vidtagits och korrigering av beräkning endast har gjorts för kylning av göd-
sel. Sammantaget anser sökanden att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga utifrån 
vad som kan anses vara miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. Ur ett europeiskt perspektiv skiljer emissioner av ammoniak väldigt mycket 
mellan olika platser. På platser med höga emissioner av ammoniak, exempelvis Cen-
traleuropa, kan det vara miljömässigt motiverat att installera reningsutrustning för 
att kunna driva en verksamhet med djurhållning. På dessa platser är det skäligt att 
kräva utsläppsbegränsningar som motsvarar de lägre värdena i BAT-AEL. På platsen 
för den nu ansökta djurhållningen råder dock inte sådana förhållanden som motive-
rar installation av reningsutrustning för att avskilja ammoniak från ventilationsluften. 



Miljöprövningsdelegationen 
 LAI.SST YRELSE: ' SKAI IL  

BESLUT 23(40) 

2018-02-22 551-20262-2017 
1270-90-506  

Ett utsläpp av ammoniak som ligger ungefär mitt i intervallet av BAT-AEL bör där-

för anses innebära att  BAT  tillämpas. Sökanden anser därför att det inte råder sådana 

förhållanden på den aktuella lokaliseringen att det är skäligt att vidta ytterligare åt-
gärder för att minska emissionen av ammoniak. Surgörning av gödsel är i dagsläget 
främst aktuellt vid spridning av gödsel för att minska kväveförlust vid spridningen. I 
detta fall tillsätts svavelsyra till flytgödseln på spridningsekipaget och inte på anlägg-

ningen. 

Deposition av ammoniak på mark, växtlighet och till vatten kan bidra till övergöd-
ning och i olika form påverka försurning. Ammoniak är basisk och neutraliserar en 
del av de försurande ämnena i regnvatten Ammoniakutsläppens roll i försurningen 
är dock komplicerad. Ammoniak kan fungera som bas (protontagare) i regnvatten, 

men om sedan ammoniumjonen, NH4+, tas upp av växtligheten avges en proton, då 

blir nettoeffekten av ammoniak noll när det gäller försurning. Om ammoniumjonen 
omvandlas till nitrat som inte tas upp av växtlighet frigörs två protoner, vilket inne-
bär att ammoniakens nettoeffekt blir försurande. Effekten kan alltså variera från fall 

till fall. 

Våtdeposition är den dominerande depositionsprocessen för vattenlösliga förore-
ningar som ammoniak. Vid våtdepositionen transporteras ammoniak och ammonium 
med nederbörd till marken huvudsakligen genom gravitation. Torrdeposition är en 
ständigt pågående process, även under våtdeposition. Föroreningen transporteras 
nära marken genom atmosfärisk turbulens. Depositionshastigheten är lägre än vid 
våtdeposition och i hög grad beroende av receptorns yta. Gravitationen är av liten 
eller ingen betydelse. 

Spridningen av ammoniak från källan sker både i horisontell och i vertikal riktning. 
Den huvudsakliga spridningen av vattenlösliga föreningar som ammoniak och ammo-
nium sker i den lägre atmosfären, på en höjd mellan cirka 500 m och 1 500 m, i det 
så kallade blandningsskiktet. Hur långt de transporteras beror på vindstyrkan och 
depositionshastigheten, vilken uppvisar stor variation. I jämförelse med kväve och 
svaveloxider transporteras ammoniak kortare sträckor och deponeras i högre grad 
närmare källan. Ungefär hälften av den avgivna ammoniaken deponeras lokalt, inom 
50 km från källan (Rapport Jordbruksverket RJV97-16). 

Ammoniak är den dominerande basen i atmosfären. Den reagerar med sura ämnen 
och bildar hygroskopiska salter som (NH4)2SO4  och NI-141\103. Dessa partiklar depo-

neras långsamt och kan transporteras mycket långa sträckor. Transportsträckans 
längd varierar stort och är bland annat beroende av förekomst av nederbörd och 
storleken på utsläppen av de föroreningar som ammoniak bildar partiklar med. Det 
beräknas att en halvering av koncentrationen av ammoniak och partiklar sker i me-
deltal vid varje 400 km från utsläppskällan. 
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Utifrån vad som framgår av rapporten ovan kommer hälften av mängden ammoniak 
som avgår från anläggningen deponeras inom 50 km. Mängden ammoniak som mot-
svaras av utökningen som kommer att deponeras i närområdet motsvarar om alla sa-
tellitlager förses med tak i så fall av cirka 2 600 kg kväve per år som ska fördelas på 
denna yta. Depositionen kommer sannolikt bli högre närmare anläggningen än i 
periferin. Om man i stället antar att depositionen i huvudsak sker i en halvcirkel i 
den dominerande vindriktningen, inom 15 km från anläggningen, kommer deposi-
tionen teoretiskt öka med cirka 74 gram kväve per hektar efter det att anläggningen 
har byggts ut. Med samma resonemang blir den totala depositionen från verksamhe-
ten teoretiskt 130 gram kväve per hektar. Med beaktande av att den dominerande 
markanvändningen i närområdet är åkermark med växtodling, den årliga bakgrunds-
halten är cirka nio kilogram kväve per hektar och spridning av kväve på åkermark 
sker med upp till 170 kg kväve per hektar och år kommer deposition av den utökade 
mängden kväve vara försumbar. 

Utsläpp till vatten 

Utsläpp till vatten består av dagvatten från tak och dräneringsvatten kring bygg-
nader. Hårdgjorda ytor är grusade och dagvatten från dessa infiltrerar i mark. Dag-
vatten från tak bedöms vara rent regnvatten och leds till dikningsföretag. Avledning 
av dagvattnet kan ske utan att utjämning av flöde är nödvändig. Sökanden avser inte 
att uppföra något utjämningsmagasin före det att vattnet avleds till dikningsföreta-
get. Dagvattnet leds till kulvert som ingår i dikningsföretaget Everöds mosse 
utdikning. Samråd har genomförts med dikningsföretaget. Utsläpp sker i koordinat 
N6160865, E433925 enligt SWEREF99 TM. Dagvattnet leds till vattenförekomsten 
Nybroån: Örupsån - källa, vilken ingår i Nybroåns huvudavrinningsområde. Status-
klassificering för vattenförekomsten är måttlig ekologisk status. Kvalitetskrav är god 
ekologisk status 2027. Kemisk ytvattenstatus uppnår inte god kemisk ytvattenstatus 
på grund av nationell påverkan av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilver-
föreningar. Statusen är inte klassad i övrigt. Kvalitetskrav är att god kemisk status 
ska uppnås eller bibehållas med undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Den ansökta verksamheten tillför enbart dagvatten från tak 
och dränering kring byggnader till vattenförekomsten. Detta vatten har en låg grad 
av föroreningar och bedöms inte kunna påverka biologiska kvalitetsfaktorer i negativ 
riktning eller motverka att god ekologisk status uppnås. 

Ekologisk status -fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer 

När det gäller näringsämnen är förekomsten klassad till otillfredsställande status. 
Vattenförekomsten har ett tillrinningsområde med en yta om 171 km' och utgörs 
till cirka 76 % av jordbruksmark. Förekomsten bedöms vattenkemiskt fem gånger 
per år. Uppmätt medelvärde för fosfor är högt, 45p.g/l, statusbedömningen resulte-
rar därför i otillfredsställande status. Uppmätt värde för totalkväve är även det högt, 
4,87 mg/l. Under den tidigare klassningscykehi var dock värdena tydligt högre. To- 
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talfosforhalten behöver minska för att höja statusen till god status, även de höga kvä-
vehalterna borde fortsätta att minska. När de gäller försurning är klassningen god 
status och för särskilda förorenande ämnen är den inte klassad. Den ansökta verk-
samheten tillför enbart dagvatten från tak och dränering kring byggnader till vatten-
förekomsten. Detta vatten har en låg grad av föroreningar och bedöms inte kunna 
påverka fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer i negativ riktning eller motverka att god 
ekologisk status uppnås. 

Ekologisk status - hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna avseende konnektivitet i vattendrag ges 
måttlig status, hydrologisk regim i vattendrag ges hög status och morfologiskt till-
stånd i vattendrag ges otillfredsställande status. Den ansökta verksamheten kommer 
inte att beröra hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Dagvatten från tak och dräne-
ring kring byggnader kommer att ledas till vattenförekomsten via befintlig kulvert 
inom dikningsföretaget Everöds mosse utdikning. Samråd har skett med diknings-
företaget och inget behov av utjämning av flödet bedöms vara nödvändig. Den an-
sökta verksamheten bedöms inte kunna påverka hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
i negativ riktning eller motverka att god ekologisk status uppnås. 

Åtgärderfdr att nå god ekologisk status 

Utifrån förslag till ny milj ökvalitetsnorm ska god status uppfyllas senast 2027. Dif-
fusa utsläpp från jordbruk anges som en av de utsläppskällor som har en betydande 
påverkan på vattenförekomsten. Det som behöver uppnås för att miljökvalitetsnor-
men ska nås avseende belastning av näringsämnen är reduktion av koncentrationen 
av totalfosfor i förekomsten och fysiska förändringar för att förbättra de morfolo-
giska förutsättningarna i vattenförekomsten. I åtgärdsprogrammet för att nå miljö-
kvalitetsnormen god ekologisk status lyfts åtgärder som anpassade skyddszoner på 
åkermark, strukturkalkning, restaurera rätade vattendrag, åtgärda enskilda avlopp 
till normal skyddsnivå och öka fosforrening i avloppsreningsverk. Den verksamhet 
som är föremål för denna ansökan kan påverka ytvatten utifrån dess utsläpp av dag-
vatten och genom påverkan på grund av direktdeposition av det kväve som har av-
gått från verksamheten till luft. De förbättringsbehov och åtgärder som lyfts fram 
som nödvändiga för att nå miljökvalitetsnormen är inriktade på att utsläppet av fos-
for ska minska. Det dagvatten som leds till förekomsten består av regnvatten från 
tak och dräneringsvatten från byggnader. Detta vatten innebär inte någon risk för att 
fosfor tillförs vattenförekomsten. Sökanden bedömer att den ansökta verksamheten 
inte medför sådan påverkan på den aktuella vattenförekomsten som äventyrar att 
god ekologisk status uppnås eller att god kemisk status bibehålls. 

Släckvatten och omhändertagande av utsläpp 

I det fall brand skulle uppstå i byggnaderna kommer släckvatten att samlas i byggna-
derna. Släckvatten kan pumpas till flytgödselbrunn eller tankbil om det är att före-
dra. Hårdgjorda ytor är grusade, eventuella utsläpp, från exempelvis fordon, på 
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dessa ytor kan grävas bort i den omfattning som är nödvändig och därefter saneras på 
extern anläggning. Släckvatten som hamnar på dessa ytor kan pumpas bort i den mån 
de inte infiltrerar i mark. I det fall mark blir förorenad till följd av infiltration av 
släckvatten kan den förorenade jorden grävas bort i den omfattning som är nödvän-
dig och saneras på extern anläggning. 

Transporter 

Verksamheten genererar framförallt transporter när gödsel ska överlåtas, vid leve-
rans av foder och smågrisar samt när grisar körs till slakt. Vid den utökade driften 
kommer i första hand fyllnadsgraden i bilarna öka, transporterna kommer även att 
öka totalt sett. Den ökade produktionen av flytgödsel kommer innebära fler körtim-
mar för transport och spridning av gödsel. Gödsel från den befintliga flytgödselbrun-
nen med volym 2 000 m3  överlåts till växtodlare som driver angränsande åkermark. 
Gödsel från denna behållare hämtas med traktor och gödselspridare med kapacitet 
27 ton. Körning av gödsel från denna behållare sker i huvudsak i samband med 
spridning vår och höst. Gödsel från övriga behållare hämtas med tankbil med kapa-
citet 36 ton. Utifrån de preliminära beräkningar som har genomförts kommer den 
nya flytgödselbrunnen tömmas fyra gånger per år. Vid varje tillfälle sköts transpor-
ten med två tankbilar som vardera kör cirka 45 vändor mellan satellitbrunn och an-
läggningen, alltså totalt cirka 90 lastbilstransporter fyra gånger per år. Under vår 
och höst töms även den befintliga brunnen på 3 000 m3  vilket innebär cirka 80 last-
bilstransporter per tillfälle, på samma sätt som idag. Den befintliga behållaren med 
volym 2 000 m3  töms av växtodlare som bedriver växtodling på näraliggande åker-
mark. Denna töms av odlaren med traktor och flytgödselspridare på samma sätt som 
idag. Målsättningen är att tömningen av brunnarna samordnas så att vår och höst 
innebär 170 lastbilstransporter vid vartdera tillfället och sommar och vinter 90 tran-
sporter vardera. Vid tömningstillfällena används två lastbilar med hög kapacitet. 
Transporter sker till två växtodlingsföretag på avstånd mellan sju och nio kilometer 
från anläggningen. Sökanden beräknar att transporter kommer ske under fyra varda-
gar vår och höst samt under två vardagar vid de övriga tillfällena. Dessa transporter 
sker i huvudsak under dagtid på vardagar. Transportvägarna sker på väg mot syd och 
norr på väg 19. Den totala årsmedeldygnstrafiken är 2 582 fordon per dag, av dessa 
utgör lastbilar 406 stycken. De åtgärder som sker för att minimera påverkan på mil-
jön på grund av transporter är att optimera fyllnadsgraden i lastbilar och att använda 
moderna tankbilar vid överlåtelse av den gödsel som inte sprids på omkringliggande 
åkrar. Transport av gödsel med lastbil koncentreras i huvudsak till vardagar under 
fyra till fem tillfällen per år. Sökanden har träffat avtal med vägföreningen avseende 
finansiering av underhåll på tillfartsvägen mellan väg 19 och anläggningen. 

Transporterfrån åkeriverksamheten 

Åkeriverksamheten består av fem lastbilar för djurtransport som lämnar anlägg-
ningen på morgonen och kommer hem på eftermiddagen. Vid transport av grisar till 
slakt från ansökta verksamheten blir det med den uttransport på morgonen, från 



Miljöprövningsdelegationen BESLUT 27(40) 
LAI L',,STYRELSEH LAI e 

2018-02-22 551-20262-2017 
1270-90-506  

åkeriet, som sker inom åkeriverksamheten. Vid intransport av smågrisar blir det 
med den intransport på eftermiddagen, till åkeriet, som sker inom åkeriverksam-
heten. Transport av grisar till och från den ansökta verksamheten kommer därför 
inte att generera några ytterligare transporter än de som sker i åkeriverksamheten. 

Energi 

Befintliga och tillkommande stall värms upp med värmepumpar med kollektorslan-
gar som är ingjutna i gödselrännorna. El används främst för att driva värmepumpar, 
belysning, ventilation och pumpar för foder. Sökanden förbrukar idag 230 000 kWh 
el per år. Efter utökning beräknas förbrukningen öka till 370 000 kWh el per år. 
Det nya stallet kommer att vara mer energieffektivt, bland annat på grund av att all 
belysning kommer vara försedda med LED-ljuskällor. Arbete pågår med att succe-
sivt byta ut belysningen på de befintliga stallarna, vilket kommer leda till att elför-
brukningen på sikt kommer att minska i dessa delar. Diesel används till lastmaskin 
för utgödsling av djupströgödsel och transport av kadaver inom anläggningen. Diesel 
finns även i beredskap för reservelverk. Dagens förbrukning av diesel uppgår till en 
kubikmeter per år. Efter utökning beräknas dieselförbrukningen enbart öka ringa. 

Vatten 

Vattenbehovet tillgodoses med kommunalt vatten. Förbrukningen i den nuvarande 
verksamheten uppgår till cirka 10 - 15 m3  per normaldygn. Efter utökning kommer 

förbrukningen uppgå till cirka 25 rn3  per normaldygn. 

Ljud 

I verksamheten alstras ljud främst från pumpar, ventilation och transporter inom 
verksamheten. Stallfläktarna består till dominerande del av  EC-fläktar, vilka förut-
om att de är energieffektiva även är den typ av fläkt som genererar minst ljud. Tran-
sporter av gödsel kommer att öka med framförallt fler transportrörelser per tillfälle 
flytgödsel ska flyttas till satellitbrunnar, preliminärt vid fyra till fem transporttillfäl-
len per år. Vid dessa tillfällen beräknas transporterna ske med cirka 100 lastbilstran-
sporter per tillfälle. Dessa transporter kommer att ske med moderna lastbilar under 
koncentrerade tider i huvudsak dagtid på vardagar. Med tanke på de betryggande av-
stånden till bostäder i omgivningen, att transporter i huvudsak sker dagtid på varda-
gar, bedömer sökanden att den utökade driften inte kommer att generera ljud i 
sådan utsträckning att det orsakar olägenhet av betydelse för omgivningen. 

Kemikaliehantering och alfall 

Verksamheten använder få kemiska produkter. Nedan redovisas de kemiska produk-
ter som hanteras i verksamheten. Lagring sker i två cisterner med volym 10 m3  var-
dera. Cisternerna är uppställda inom invallning och nederbördsskydd, med lås, larm 
och stöldskyddad avluftning Verksamheten genererar inga större mängder avfall 
eller avfallsslag. Den utökade driften kommer inte att förändra typen av avfall som 
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uppstår. Mängderna för vissa avfallstyper kommer dock att öka något. Nedan redo-
visas avfall som uppstår i verksamheten. Avfallet hämtas av godkänd transportör för 
leverans till godkänd mottagare av avfallen. 

Yttranden 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att verksamheten är tillåtlig. Länsstyrelsen anser att verkställig-
hetsförordnande inte kan meddelas, då tillräckliga skäl inte har angivits. Länsstyrel-
sen anser att överlåtelse bör ske till tillsynsmyndigheten av att vid behov fastställa 
villkor om störande lukt från verksamheten, omhändertagande av kemiska produk-
ter och farligt avfall samt efterbehandling då verksamheten helt eller delvis upphör, 
samt kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mät-
frekvens och utvärderingsmetod. Länsstyrelsen har också föreslagit villkor avseende 
bland annat täckta gödselbehållare, gödselanalys, hantering av dag- och tvättvatten, 
recipientkontroll samt buller. 

Trafikverket 

Trafikverket anser att verksamheten är tillåtlig. 

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å 

Risk för näringsläckage till vatten finns alltid i samband med djurhållning och 
jordbruk. Verksamheten avvattnas med hjälp av bland annat dikningsföretag till 
Trydeån som inte uppnår god ekologisk status. Åtgärder bör genomföras för att 
bidra till både god ekologisk och god kemisk status i vattenmiljön. Med tanke på 
verksamhetens storlek, anser vattenrådet att det är motiverat att Alexander 
Månsson bör ingå i den samordnade recipientkontrollen som sker inom vatten-
rådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Företaget bör även vara medlem i 
vattenrådet. 

Närboende 

Fam Persson Lindholm har framfört i huvudsak följande: Om tillstånd beviljas bör 
det planteras runt anläggningen så att omgivande grannar slipper se anläggningen 
och störande ljus och kanske även slipper höra bullret från anläggningen. Fam 
Persson Lindholm anser att en stor damm kan grävas som jämnar ut vattenflödet 
från den ökade dagvattenmängden. Fam Persson Lindholm anser vidare att det re-
dan finns för många företag med samma inriktning på platsen och att liknande 
företag hör hemma i industriområden där vägarna klarar bärighet/ axeltryck från 
tunga transporter. Tidigare ansökningar om vindkraftverk i närheten har fått av-
slag. Anläggningens belysning är störande och luften från stallen borde ventileras 
bort med en hög skorsten. Spridning av gödsel sker på helger när folk är ute 
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mycket och tvätt som hänger på tork luktar gödsel. Anläggningen borde placeras 

mer åt nordväst för längre avstånd från närboende.  Fain  Persson Lindholm anser 

att deras fastighet minskar i värde på grund av närheten till planerad utbyggnad av 
stall. Vidare anser Fam Persson Lindholm att information om planerad utbyggnad 
inte har framförts till berörda och att de inte är positiva till ytterligare byggnation. 

Monika Högstadius framför bland annat följande: Fastigheten Everöd 7:11 an-
vänds som sommarbostad nu, men ska bli permanentbostad. I dagsläget är luk-
ten från den nuvarande anläggningen kraftig när vindriktningen ligger på från 
stallarna, en vindriktning som är vanlig i detta område. Detta medför att det 
emellanåt är otrevligt att vistas utomhus. Monika Högstadius är därför starkt kri-
tisk till att fler stallar byggs. Vid en eventuell framtida försäljning av fastighe-
terna i området kommer detta förmodligen även att innebära att dessa kommer 
att bli svårsålda och yrkar därför på avslag på ansökan om utökning av svinpro-
duktionen på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt 11:22, Tomelilla. 

Jan Andersson m.fl. framför bland annat följande: Om detta bygget blir av kommer 
det att dränka in hela Everöds by med svinlukt. Huset som blev byggt på 5:3 skulle 
inte lukta mer än det på 8:13, men så är inte fallet, eftersom lukten nu är mångdub-
belt värre. Eftersom man blandar torrfoder med lake/drank så luktar gödseln ännu 
värre. Gödsel sprids i närområdet. Alexander Månsson äger ett företag som heter 
Bengt Göte Djurtransport AB med sju anställda. Företaget äger sex lastbilar med 
släp. Detta ger 60 transporter per vecka och 3 120 transporter per år. Till detta ska 
läggas foder- och gödseltransporter. Av detta blir det cirka 6 000 till 7 000 transpor-
ter per år. Om nybygget blir av så kommer man troligtvis upp i cirka 10 000 tran-
sporter per år. Det planerade stallet kommer även att sänka fastighetspriserna i när-
området. Fler tömningar av gödselbrunnar innebär fler tillfållen med olägenheter av 
gödsellukt. Grislukt kan vara en hälsorisk enligt undersökning. Jan Andersson m.fl.  
är också bekymrade för egna brunnar. Det vilda djurlivet kommer att försvinna på 
grund av fläktar, transporter m.m. Tycker man om att sitta i trädgården på somma-
ren så blir det omöjligt på grund av lukten och att hänga ut tvätt på tork blir helt 
uteslutet. Lukten för även med sig olika smittoämnen samtidigt som gödseln i sig är 
en sanitär olägenhet. Hela anläggningen luktar illa och är även en enorm ljuskälla vil-
ket innebär olägenheter för närboende. Avstånden till grannarna stämmer inte enligt 
måtten på ansökningshandlingarna. Jan Andersson m.fl. motsätter sig detta bygge. 

Per Magnusson framför att hans hustak blir gröna av mossa på grund av ammoniak 
från anläggningen och motsätter sig anläggningen. 

Sökandens bemötanden av yttranden 

Sökanden har inget att erinra mot de föreslagna villkoren i Länsstyrelsens 
yttrande. 
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Vad gäller yttranden från närboende framför sökanden bland annat följande: 
Sökanden anser att djurhållning passar på landsbygden i stället för i ett industriom-
råde. Den lukt som anläggningen bidrar till kan inte anses vara värre än vad som 
skäligen bör tålas på landsbygden. Detta ställningstagande styrks även av tidigare 
rättsfall inom området, exempelvis Miljööverdomstolen MOD 2004:32, målnum-
mer M7205-02. Det kan vidare framföras att tillsynsmyndigheten inte har framfört 
uppgifter om klagomål på driften av den befintliga anläggningen. 

Sammantaget anser sökanden att den ansökta verksamheten kan bedrivas på platsen 
utan uppkomst av olägenhet av betydelse för närboende. Den ansökta verksamheten 
är vidare förenlig med såväl kommunens långsiktiga intention med markanvänd-
ningen i kommunen som den nationella livsmedelsstrategin som lyfter fram att den 
totala matproduktionen ska öka och att konkurrenskraften och lönsamheten ska 
stärkas. 

Den mängd transporter som är förknippade med den ansökta verksamheten och 
åkeriverksamheten framgår av ansökningshandlingarna. De vägar som används för 
dessa transporter är dimensionerade för den ansökta verksamheten. Sökanden har 
vidare träffat avtal med vägsamfälligheten om ansvar för underhåll av vägen. Vidare 
har Trafikverket tillstyrkt ansökan utifrån den mängd och typ av transporter som är 
förknippad med verksamheten. 

Sökanden planerar att uppföra en ny flytgödsel brunn i samband med att det nya 
stallet byggs. Gödsel från verksamheten kommer att användas som näringsämne i 
växtodling. Sökanden driver ingen egen växtodling utan gödseln kommer att över-
låtas till andra företag som driver växtodling. Organisk gödsel har ett flertal positiva 
egenskaper i växtodling jämfört med gödsel med fossilt ursprung och utgör en 
värdefull resurs i j ordbruket. När växtodlaren sprider gödsel i sin odling kan det 
under en begränsad tid kännas lukt i omgivningen. Spridning av gödsel i växtodling 
är dock inte en ny företeelse och är förknippat med den verksamhet som vanligen 
bedrivs på landsbygden. Den ansökta verksamheten kommer inte att förändra mäng-
den odlingsareal i omgivningen och heller inte påverka hur denna areal odlas eller 
gödslas mer än att en större del gödning med fossilt ursprung kan ersättas med lokalt 
producerad stallgödsel. Den ansökta verksamheten kommer vidare inte innebära 
någon förändring av möjligheten att använda dricksvatten ur egna brunnar. 

Förtaget har viss belysning tänd nattetid för att lysa upp för den personal som kom-
mer tidigt och vid jourlarm nattetid, samtidigt som belysning har en avskräckande 
funktion mot inbrott och obehöriga vid anläggningen. 

Uppgift om att stengärdsgårdar, med mera, har tagits bort saknar grund. Länsstyrel-
sen Skåne har mottagit anmälan i denna del och genomfört besök på platsen och 
konstaterar att inga biotopskyddade områden har skadats. 
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Sökanden är inte främmande för viss plantering kring anläggningen, redan idag finns 
träd planterade kring anläggningen. Sökanden motsätter sig dock att plantering ska 
föreskrivas i villkor. Risk finns att plantering av träd kring anläggningen drar till sig 
fåglar. Även om merparten av företagets grisar finns inomhus föreligger alltid en risk 
för smittspridning av exempelvis salmonella från fåglar till besättningar med tam-
djur. Sökanden behöver därför ha möjlighet att reglera vilken vegetation som finns 
kring anläggningen. Av samma anledning motsätter sig sökanden att bygga en damm 
i anslutning till anläggningen. Sökanden har vidare samrått med det berörda dik-
ningsföretaget, vilket inte har haft något att erinra mot att tillföra redovisade dag-
vattenmängden. Dagvattnet härrör vidare från anläggningens tak och från dräne-
ringsvatten kring byggnader. Detta vatten har lågt innehåll av föroreningar och 
bedöms inte påverka förekomsten av fisk eller kräftor i bäcken. 

Samtliga avstånd mellan anläggningen och bostäder har mätts elektroniskt på digital 
karta. I detta sammanhang kan det konstateras att merparten av de som har yttrat sig 
över ansökan finns på långa avstånd till anläggningen. Två bostäder finns på drygt 
500 respektive 600 meters avstånd, övriga bostäder finns på avstånd mellan cirka 
900 till 1 700 meter från anläggningen. Sökanden bedömer att någon olägenhet av 
betydelse på grund av det som har anförts i de inlämnade yttrandena inte kommer 
att ske på de avstånd det rör sig om. 

Sökanden konstaterar vidare att frågor om eventuell påverkanpå fastigheters värde 
inte omfattas av miljöprövningsdelegationens prövning enligt 9 kap. miljöbalken. 
Sökanden bedömer att kväveförlusten som sker från anläggningen i form av ammo-
niak inte bör påverka graden av mossbeväxning på hustak i sådan utsträckning att an-
läggningens tillåtlighet kan ifrågasättas av denna anledning 

MiLjöprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen finner att den miljökonsekvensbeskrivning som bifo-
gats ansökan är tillräcklig i förhållande till verksamhetens miljöpåverkan och de 
krav som framgår av 6 kap. miljöbalken. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett 
tillräckligt underlag för att göra en samlad bedömning av den planerade verksamhe-
tens inverkan på miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser. Sö-
kanden har inte föreslagit någon reell alternativ lokalisering av verksamheten med 
hänvisning till att en flytt av anläggningen till en annan plats saknar såväl miljömäs-
siga som ekonomiska fördelar och skulle kosta cirka 25 miljoner kronor. Till denna 
kostnad kommer kostnad för markköp, infrastruktur avseende vatten, el och till-
fartsväg. Miljöprövningsdelegationen godtar att sökanden mot denna bakgrund inte 
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redovisat några alternativa lokaliseringar. Miljöprövningsdelegationen anser därför 
att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken. 

Statusrapport 
En statusrapport tas fram i ett stegvis förfarande och sökanden 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 det område 
där den avses bedrivas och att det därför inte krävs någon statusrapport enligt 1 kap. 
23 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillåtlighet 
Den sökta verksamheten berörs av  BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä 
eller gris (EU 2017/302). Av 1 kap. 13 § industriutsläppsförordningen följer att 

europeiska IPPC-byråns  BAT-slutsatser (Best  Available Technique)  ska användas 
som referens vid tillståndsprövning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verk-
samheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder 
som redovisas i ansökan vidtas, kommer att bedrivas i huvudsak i enlighet med bästa 
tillgängliga teknik. 

Prövningens omfattning 

Ansökan gäller anläggning för djurproduktion som förutsätter att flytgödsel trans-
porteras bort från anläggningen regelbundet för ytterligare lagring samt spridning 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar endast denna hantering av den flytande de-
len av gödseln. Eftersom lagring av flytgödsel innebär utsläpp till luft ska tillståndet 
endast omfatta verksamheten som den är beskriven i ansökningshandlingarna. Sö-
kanden har redovisat att det finns utrymme för att lagra flytgödsel i cirka fyra måna-
der i täckta behållare på anläggningen. Det finns därmed en lagringsmarginal som 
innebär att verksamheten kan transportera bort innehållet i behållarna vid lämpliga 
tillfällen utan att störa produktionen. Lagring i behållarna bedöms inte heller med-
föra sådana olägenheter på människors hälsa eller miljön att tillåtligheten kan ifråga-
sättas av detta skäl. När det gäller fast gödsel omfattas varken lagring eller spridning 
av gödseln av tillståndet. 

Frågan om hantering av avloppsvatten från toalett och liknande har inte bedömts i 
prövningen, utan lämnas till den lokala tillsynsmyndigheten. 

Huvudsaklig miljöpåverkan 

Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten består av utsläpp till luft av 
ammoniak. Verksamheten kan även bidra till lukt och buller i närområdet. 
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Lokalisering och planfrågor 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i an-
språk 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 an-
vändning av mark- eller vattenområden. 

Verksamheten innebär inte risk för påtaglig skada på något riksintresse för naturvård 
eller annat ändamål. Det  firms  inga områden som är skyddade enligt Natura 2000 i 
närheten. Lokaliseringen av sökandens verksamhet till denna fastighet strider enligt 
Miljöprövningsdelegationens uppfattning inte heller mot bestämmelserna i 3 och 
4 kap. miljöbalken om hushållning med mark och vatten. 

Den planerade djurhållningen kan ge upphov till buller och lukt i omgivningen. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att föreskrivna villkor för ljud och 
täckning av flytgödselbrurmar samt delegationen till tillsynsmyndigheten att vid 
behov föreskriva villkor avseende störande lukt från verksamheten säkerställer att 
eventuella störningar kan åtgärdas via tillsynen av verksamheten. 

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 rele-
vanta skyddsavstånd, även om det är risken för olägenheter i varje specifikt fall som 
ska bedömas. Inom 500 meter från anläggningen finns åtta bostäder. De två närmsta 
bostäderna ligger 110 meter från befintligt stall, därefter 420, 460, 550, två bostä-
der på 570 meter och en på 590 meter. Det nya stallet kommer att hamna 400, 420, 
två bostäder på 450 meter, 490, två på 520 meter och slutligen 550 meter från när-
mast liggande bostäder. I Tomelilla kommun är förhärskande vindriktning sydvästlig 
vilket innebär att närliggande bostäder inte ligger i förhärskande vindriktning i för-
hållande till stallbyggnader. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten 
kan bedrivas utan att oacceptabla störningar uppkommer vid närliggande bostäder. 

Den tänkta utökningen och lokaliseringen är i överensstämmelse med översiktspla-
nen. Miljöprövningsdelegationen anser att om verksamheten bedrivs enligt sökan-
dens åtaganden och i enlighet med de villkor som föreskrivs nedan kan verksamhe-
ten tillåtas på den föreslagna platsen. 
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Miljökvalitetsnormer 

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

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

Recipient för sökandens utsläpp till vatten är Nybroån: Örupsån-källa, Nybroåns 
huvudavrinningsområde, dit dagvattnet leds via kulvert. Nybroån: Örupsån-källa 
har måttlig ekologisk status och god ekologisk status ska uppnås 2027. Vatten-
förekomsten uppnår inte god kemisk ytvattenstatus på grund av nationell påver-
kan av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Statusen är 
inte klassad i övrigt. Milj ökvalitetsnorm är att god kemisk ytvattenstatus ska upp-
nås eller bibehållas med undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Sökanden bedriver ingen växtodling, och Miljöprövnings-
delegationen bedömer utifrån det sökanden redovisat att verksamhetens utsläpp i 
form av dagvatten inte försämrar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnorrnen. 
Vid en sammantagen bedömning anser miljöprövningsdelegationen att lydelsen i 
2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken inte hindrar att tillstånd meddelas och att 
den sökta verksamheten kan tillåtas. 

Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen 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. 

Den ansökta verksamheten riskerar att motverka förutsättningarna att uppnå föl-

jande miljökvalitetsmål: 

Begränsad klimatpiiverkan 

Frisk lift 

Bara naturlig försurning 

Gififri miljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Myllrande våtmarker 

Ett rikt odlingslandskap 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 
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Uppvärmning sker med värmeväxlare vilket innebär låg klimatpåverkan för upp-
värmning. Arealer för spridning av gödsel finns i anläggningens närområde. Gödsel-
transporter kommer till största del ske med lastbil, vilket innebär effektiva transpor-
ter ur utsläppshänseende. Användning av stallgödsel hos de växtodlande företagen 
ersätter inköp av mineralgödsel, vilket minskar lantbrukets klimatpåverkan. Elför-
brukning och transporter ökar i och med att företagets verksamhet ökar, förbruk-
ningen kommer dock att bli låg sett per djurplats på grund av energieffektiv anlägg-
ning och högre fyllnadsgrad vid transporter av foder och djur. 

Kväveavgång i form av ammoniak från verksamheten bidrar under vissa förutsätt-
ningar till försurning. Tak över gödselbrunnar kommer att innebära att ammoniak-
avgång från lagring blir begränsad. Avgång av ammoniak kan ske från stallar och vid 
lagring av gödsel. Totalt sett kommer ammoniakavgången från anläggningen att öka. 
Avgången kommer dock att förbli låg vilket innebär en effektiv djurproduktion i ut-
släppshänseende. Företaget genomför optimering av proteininnehållet i djurens 
foder vilket bland annat innebär att ammoniakavgången blir begränsad. 

Djurproduktionen använder få kemiska produkter, de som används förvaras inomhus 
i låst utrymme. Den ökade mängden flytgödsel kommer framförallt att innebära att 
större arealer får möjlighet att gödslas med stallgödsel och då ersätta mineralgödsel. 
Den areal i området som används för växtodling kommer dock inte att förändras. 

Hushållning och kretslopp 

Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åt-
gärd 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. 

I första hand ska förnybara energikällor användas. 

Befintliga och tillkommande stall värms upp med väri iepumpar med kollektorslan-

gar ingjutna i gödselrännorna. I det nya stallet kommer all belysning vara försedd 
med LED-ljuskällor. Arbete pågår med att successivt byta ut belysningen på de be-

fintliga stallarna. 

Motivering av villkor 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska en- 
ligt i 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att före-
bygga, 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  

Enligt sökandens förslag. 

Villkor 2  

Enligt sökandens förslag. 

Villkor 3  

Sökanden har angett i ansökningshandlingarna att transporter i huvudsak ska ske dag-
tid på vardagar. Det föreslagna villkoret kan därmed innehållas. Antal transporter 
vid olika tider under dygnet kan lämpligen redovisas i den årliga miljörapporten. 

Villkor 4 

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag till villkor, med tillägg att produkterna 
ska förvaras väl uppmärkta, förvaringen är försedd med påkörningsskydd vid behov, 
uppsamlingsvolymen minst ska motsvara den största behållarens volym plus tio pro-
cent av övriga behållares volym, samt att absorptionsmedel ska finnas tillgängligt vid 
förvaringsplatsen. Dessa tillägg är standard vid villkorsslu-ivande sedan många år och 
minskar risken för påkörning, spill utanför invallning eller motsvarande om fler än 
ett kärl i invallningen börjar läcka, samt möjliggör snabb sanering om spill ändå upp-

står. 

Villkor 5 

Milj öprövningsdelegationen anser att det ur resurshushållningssynpunkt är motiverat 
att föreskriva i villkor att avfall från verksamheten ska hanteras på ett sätt som gör 
det möjligt att återanvända och nyttiggöra det i största möjliga utsträckning. 

Villkor 6  

För att hushålla med växtnäringsämnen och minska risken för övergödning är det 
lämpligt att i villkor reglera att innehållet av växtnäring i stallgödseln ska undersö-
kas. Då gödseln som verksamheten åstadkommer kommer att spridas av andra verk-
samhetsutövare är det viktigt att resultaten av undersökningarna förmedlas till dessa 
mottagare av gödsel. Det ger förutsättningar för att optimera växtnäringen till aktu-
ella grödor och minska risken för läckage till vattendrag hos dem som tar emot göd-
sel från sökanden. Växtnäringsinnehållet ska undersökas minst en gång per år från 
det att tillståndet tagits i anspråk samt vid förändringar som kan påverka växtnä-
ringsinnehållet i gödseln. 
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Villkor 7 

Vatten, som innehåller föroreningar eller näringsämnen, kan ha en påverkan på yt-
och grundvatten om det släpps ut i omgivningen. Det är därför nödvändigt att sådant 
vatten omhändertas så att inte förorening av yt- och grundvatten kan ske. 

Villkor 8  

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. Tak är att betrakta som bästa 
teknik och kostnaden för tak har i praxis inte bedömts oskälig i förhållande till miljö-
nyttan när det gäller svinproduktion. Sökanden har inte redovisat någon annan tek-
nik som kan reducera utsläppen i samma grad, men om sökanden har någon annan 
metod som inte ger högre utsläpp eller mer lukt än fast tak är även sådan teknik 
möjlig att använda. Tak ska vara på plats innan brunnen används. 

Villkor 9 

Avlopp från personaltoalett får inte ledas till gödselbrunn. Under vissa förhållanden 
kan till exempel salmonella växa till i näringsrik gödsel. Det är därför olämpligt med 
en sådan hantering av smittskyddsskäl. Avloppet ska därför kopplas till ett godkänt 
omhändertagande. Detta ska vara utfört senast i samband med att det nya stallet tas i 

drift. 

Villkor 10 

I huvudsaklig enlighet med sökandens förslag, men Miljöprövningsdelegationen 
anser att villkoret bör föreskriva att eventuellt spill som uppkommer ska tas om 
hand omedelbart för att undvika förorening av mark och vatten. 

Villkor 11  

Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår bland annat att den som bedriver verksamhet 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fort-
löpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 
sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska också genom egna un-
dersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgär-
dens påverkan på miljön. 

Verksamheten medför utsläpp till vatten. Dagvatten infiltreras delvis i mark och leds 
delvis till dikningsföretag och leds sedan via kulvert vidare ut i vattenförekomsten 
Örupsån - källa i Nybroåns huvudavrirmingsområde. Nybroån: Örupsån - källa är 
statusklassad som måttlig ekologisk status och att den inte uppnår god kemisk ytvat-
tenstatus på grund av nationell påverkan av bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Eftersom det enbart är dagvatten som släpps till recipient 
kommer utsläppen inte att ha sådan påverkan på recipienten att tillåtligheten kan 
ifrågasättas av detta skäl. Enligt Milj öprövningsdelegationens bedömning behövs 
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dock en kontroll av verksamhetens påverkan på recipient. Resultaten kan sedan an-
vändas som underlag för anpassning av verksamheten när det gäller att minimera ut-
släpp till vatten utöver det som fastställts i övriga villkor. Sökanden har också ett an-
svar enligt egenkontrollen att följa upp verksamhetens verkningar och vid behov vid-
ta åtgärder. 

Utsläpp till vatten ska kontrolleras med avseende på hur recipienten påverkas. Reci-
pientkontroll är i första hand inte till för att mäta enskilda utsläpp utan för att mäta 
den totala belastningen på recipienten. Kontrollen kan antingen ske i egen regi eller 
samordnat. Att utföra en sådan kontroll är oftast för kostsam för en enskild verk-
samhetsutövare varför kontrollen lämpligen sker samordnat med andra verksamhets-
utövare, myndigheter eller organisationer. 

Recipientkontrollen kan fullgöras genom inlämnande av eget förslag till kontroll 
eller också ske inom ramen för den samordnade recipientkontroll som sker i länet. I 
området finns till exempel Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Sökan-
den ska, bland annat med ledning av kontrollerna, fortlöpande anpassa verksamhe-
ten så att påverkan på yt- och grundvatten minimeras. 

Villkor 12  

Kontrollprogrammet syftar bland annat till att det ska finnas tydliga rutiner för hur, 
när och med vilken frekvens kontroll av sådana faktorer som kan ha en påverkan på 
människors hälsa eller miljön ska utföras. Särskilt viktigt är att ha rutiner för kon-
troll av de villkor som gäller för verksamheten. Av 26 kap. 19 § miljöbalken framgår 
att sökanden ska kontrollera och hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan. 
Enligt försiktighetsprincipen ska sökanden förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön samt 

använda bästa möjliga teknik. 

Villkor 13  

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 tillsynsmyndig-
heten att vid behov fastställa ytterligare villkor avseende: 

• störande lukt från verksamheten, 

• omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall samt efterbehand-
ling då verksamheten helt eller delvis upphör, samt 

• kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, mät-
frekvens och utvärderingsmetod. 
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Igångsättningstid 

Miljöprövningsdelegationen anser att sökandens yrkande om fem år är en rimlig tid 

för igångsättning. 

Verkställighetsförordnande 

Sökanden har yrkat på att tillståndet får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte 
har vunnit laga kraft. Som skäl har sökanden angivit att det inte föreligger några 
starka allmänna eller enskilda intressen mot den sökta verksamhetens tillåtlighet och 
att det under samrådet inte lyfts fram synpunkter till hinder mot den planerade 
verksamheten. Sökanden menar även att den ansökta verksamhet anses vara av sådan 
karaktär som vanligtvis bedrivs på landsbygden och som inte kommer att orsaka olä-
genhet av betydelse för omgivningen. Enligt praxis ska man vara restriktiv vid med-
givande av verkställighet och endast medge det i sådana fall då det inte finns några 
motstående intressen och det verkligen är motiverat. Av utredningen i ärendet 
framgår att det föreligger motstående intressen. Med hänsyn till det och att vad sö-
kanden anfört som skäl för verkställighet inte framstår som tillräckligt för att med-
dela ett verkställighetsförordnande avslår miljöprövningsdelegationen yrkandet. 

Sammanfattning 

Milj öprövningsdelegationen finner att det inte föreligger hinder mot att bevilja sö-
kanden sökt tillstånd. Den planerade verksamheten strider inte mot miljöbalkens 
mål och tillåtlighetsregler, förutsatt att verksamheten bedrivs i enlighet med villko-
ren i detta beslut och att de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas. Verk-
samheten har visserligen påverkan på miljön i olika avseenden, t ex utsläpp till luft 
av ammoniak och luktande ämnen. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att 
rimliga försiktighetsmått och åtgärder kommer att vidtas för att minska miljöpåver-
kan. 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 Anna Månsson, ordförande och Charlotte Jönsson, 
miljösakkurmig. Föredragande i ärendet har varit Anna Nilsson, Länsstyrelsens 

miljöavdelning 

Anna Månsson Charlotte Jönsson 
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www.hasseiconsulting.se  
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Miljöprövningsdelegationen 
 LA, iSS El SKIE  

Bilaga 

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 

Milj öprövningsdelegationen 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 Ystads Allehanda 

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens enhet för lednings- och ärendestöd, 
Södergatan 5, Malmö, samt översänds till aktförvararen 
Kommunkansliet, 273 80 TOMELILLA 

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till Tomelilla 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 
skaneglansstyrelsen.se  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 29 mars 2018 annars kan 
överklagandet inte tas upp till prövning. 

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

Postadress Besöksadress Bankgiro Telefon E-post 

205 15 Malmö Södergatan 5 102-2847 010-224 10 00 vx skane@lansstyrelsen.se  

Länsstyrelsen 291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A Telefax www 
Skåne 

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



ANNONSORDER OCH MANUS 

2018-02-23 Aktbilaga:  
Diarienr: 551-20262-2017 
Dossienr: 1270-90-506 

Länsstyrelsen 
Skåne 

1(2)  

Sänds till Nowa Kommunikation AB via e-post avropa@nowakommunikation.se  
och till webbredaktör 

Kungörelse Miljöskydd beslut 

Publiceras i 
Blekinge Läns Tidning/Sölvesborgs Tidningen/Karlshamns Allehanda och Sydöstran 
Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten 
Kristianstadsbladet 
Norra Skåne 
Post och Inrikes Tidningar 
Skånska Dagbladet 
Sydsvenskan 
Trelleborgs Allehanda (publiceras endast tisdag, torsdag och lördag) 

X Ystads Allehanda 

Annonsen ska införas 2018-03-02 

MILJÖSKYDD 
Genom beslut den 22 februari 2018 har Milj öprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen Skåne meddelat Alexander Månsson tillstånd enligt miljöbalken 
till anläggning för djurhållning. Djurhållningen omfattar total 8 500 platser för 
slaktsvin på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt del av 11:22 i Tomelilla 
kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i 
ärendet. 

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men 
överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se  eller Länsstyrelsen, 
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 29 mars 2018. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, 
Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen. 

Handläggare 

Anna Nilsson 
Telefonnummer 

010-224 15 11 
Enhet 

Miljöprövningsenheten 
Organisationsnummer 

740803-3517 
Referens hos sökanden 

Alexander Månsson 
Faktureringsadress till sökanden I Information till sökanden 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 010-224 11 10 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane  

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 010-224 10 00 



Alexander Månsson 
Everöd 813 
273 93 Tomelilla 

Kostnaden för kungörelsen kommer att 
faktureras av Nowa Kommunikation AB 
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Steg 4 av 4, Din registrering är nu klar 

Kungörelsen avser: 

Publiceringsdatum: 

Kungörelse-id: 

Uppgiftslämnare: 

Referens: 

Kungörelsetext 

19740803-3517 Alexander Månsson 

2018-03-02 

K111324/18 

Länsstyrelsen i Skåne län 

551-20262-2017 

MILJÖSKYDD 
Genom beslut den 22 februari 2018 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne 
meddelat Alexander Månsson tillstånd enligt miljöbalken till  anläggning för djurhållning. 
Djurhållningen omfattar total 8 500 platser för slaktsvin på fastigheterna Everöd 8:13, 5:9 samt del av 
11:22 i Tomelilla kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekv-ensbeskrivningen i 
ärendet. 

Beslutet kan överklagas till Växjö Tingsrätt, Mark- och tniljödomstolen, men överklagandet ska 
lämnas in till  skane@lansstyrelsen.se  eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 
29 mars 2018. 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt 
hos aktförvararen i kommunen. 

Post- och Inrikes Tidningar, Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon 0771-670 670 • poit@bolagsverket.se  

https://poit.bolagsverket.se/poit/registreraKungorelse.do?method=redirect&forward=... 2018-02-23 
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