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   Länsstyrelsen Datum Beteckning 

Stockholm 2016-06-30 551-35257-2015 

Miljöprövningsdelegationen 

Kungörelsedelgivning 

Suderbys Gård AB 
Bro Suderbys 427 
621 73 Visby 

Tillstånd till djurhållning på fastigheten Bro Suderbys 1:21 i Gotlands 
kommun 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 B enligt 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

BESLUT 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar med 
stöd av 9 kap. miljöbalken, Suderbys Gård AB (bolaget) med 
organisationsnummer 556908-9831, tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning 
på fastigheten Bro Suderbys 1:21 i Gotlands kommun. 

Tillståndet omfattar djurhållning för slaktsvin och suggor motsvarande totalt 566 
djurenheter. 

Tillståndet gäller tills vidare. 

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i 
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen. 

Miljöprövningsdelegationen beslutar att en statusrapport enligt 1 kap. 23 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250) inte krävs för den verksamhet som 
omfattas av tillståndet. 

Villkor 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 

huvudsak i enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna 
och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

2. Tillsynsmyndigheten ska i förväg meddelas när detta tillstånd tas i 
anspråk. 

3. Ombyggnad av foderanläggningen med ny teknik ska ha genomförts 
senast ett år efter att det nya djurstallet har uppförts och tagits i drift. 

4. Buller till följd av verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov 
till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 

50 dBA vardagar kl. 06.00 - 18.00, 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm Regeringsgatan 66 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se  
Box 22067 www.lansstyrelsen.se/stockholm  
104 22 STOCKHOLM 
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45 dBA kvällar kl. 18.00 - 22.00 samt lördag, söndag och helgdag kl. 
06.00 -18.00 samt 
40 dBA nätter kl. 22.00 - 06.00. 

Momentana ljud nattetid kl. 22.00 - 06.00 får maximalt uppgå till 55 dBA. 

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom immissions- eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärde ska beräknas för de 
tidsperioder som anges ovan. En första kontroll ska ske senast 6 månader 
från det att nya foderanläggningen har tagits i drift. Kontroll ska därefter 
ske om det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten begär det. 

5. Hantering av organiska gödselmedel och fodermedel ska ske på sådant sätt 
att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas samt så att 
olägenheter inte uppkommer för närboende. Vid vägtransport av gödsel 
ska transporten ske i täta behållare/vagnar. Om spill uppstår ska detta tas 
om hand omedelbart. 

6. Lagringsbehållare för gödsel ska vara försedda med tak eller annan 
likvärdig täckning. 

7. Vid spridning av organiska gödselmedel ska hänsyn tas till rådande och 
förväntade väderleksförhållanden, så att risken för näringsläckage 
begränsas och att minsta möjliga olägenhet uppstår. Spridning av gödsel i 
växande gröda ska ske med släpslangsteknik. Annan liknande eller ur 
miljösynpunkt bättre teknik/utrustning får användas efter samråd med och 
godkännande av tillsynsmyndigheten. 

8. Vid spridning av organiska gödselmedel ska en skyddszon lämnas som är 
minst 

- 50 meter bred till enskilda vattentäkter, 

- 10 meter bred till bostadshus, 

- 1 meter bred till sjöar, åar, bäckar, öppna diken, dammar m.m. 
samt att zonen ska vara permanent bevuxen. 

På skyddszonen får spridning av organiska gödselmedel inte ske. 

9. Vid kemisk bekämpning ska ett skyddsavstånd om minst 50 meter till 
vattentäkter lämnas. På skyddszonen får kemisk bekämpning inte ske. 

10. Process- och tvättavloppsvatten, sanitärt avloppsvatten och annat förorenat 
vatten/spolvatten från hårdgj orda ytor, spolplattor och liknande ska samlas 
upp och ledas till behållare för flytgödsel. Omhändertagande på annat sätt 
får ske efter samråd med tillsynsmyndigheten. (Delegation) 

11. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på 
sådant sätt att förorening av mark och vatten förebyggs. Kemiska 
produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat på hårdgj ord 
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yta utan avlopp och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med 
påkörningsskydd. 

12. Cistern för dieselolja/drivmedel ska vara invallad. Invallningen ska rymma 
hela cisternens volym. 

13. Grundvattentäkter/dricksvattenbrunnar som nyttjas i verksamheten ska 
kontrolleras årligen med avseende på kemiska och bakteriologiska 
parametrar samt kvantitet. Analysresultaten ska redovisas till 
tillsynsmyndigheten. 

14. Döda djur ska snarast möjligt omhändertas av godkänd entreprenör för 
transport till godkänd destruktionsanläggning. Förvaring av döda djur i 
avvaktan på borttransport ska ske så att de döda djuren är oåtkomliga för 
vilda djur och så att spridning av smitta, lukt eller annan olägenhet inte 
uppkommer 

15. För hanteringen av stora mängder smittade och döda djur ska en plan 
upprättas. Planen ska tas fram i samråd med länsveterinär och inlämnas till 
tillsynsmyndigheten inom ett år från att detta tillstånd tagits i anspråk. 

16. Ett kontrollprogram for verksamheten ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta tillstånd har tagits i 
anspråk. 

17. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska detta i 
god tid anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter 
och farligt avfall ska tas omhand på sätt som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. Sökande ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda 
om förorenade områden, inklusive byggnader, finns inom 
verksamhetsområdet och i sådana fall också ansvara för att efterbehandling 
sker, efter vederbörlig prövning enligt 10 kap. miljöbalken 

Delegation 
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 § 
tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor 
som behövs i fråga om 

försiktighetsåtgärder för omhändertagande av process- och 
tvättavloppsvatten, sanitärt avloppsvatten och annat förorenat 
vatten/spolvatten från hårdgj orda ytor, spolplattor och liknande 
(villkor 10). 

Igångsättningstid 
Tillståndet ska tas i anspråk senast 5 år efter det att detta beslut har vunnit laga 
kraft annars förfaller tillståndet. 
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Verkställighet 
Tillståndet får tas i anspråk först när det vunnit laga kraft. 

Återkallelse av tidigare beslut 
När detta tillstånd har vunnit laga kraft och tagits i anspråk upphör tidigare av 
Miljöprövningsdelegationen meddelat beslut om tillstånd den 25 juli 2007, dnr 
551-419-07 att gälla. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Bakgrund 
Bolaget planerar att utöka antalet djurenheter från dagens 375 till 566 vilket 
motsvarar 3 760 slaktgrisplatser och 570 suggplatser. 

Tidigare tillståndsbeslut 
Bolaget har tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 25 juli 2007. Tillståndet 
omfattar djurhållning (suggor och slaktsvin) motsvarande högst 375 djurenheter. 
Tillståndet omfattar även framställning av biogas genom rötning av maximalt 
80 m3  gödsel och annat organiskt avfall per dygn, samt att med generator 
producera elektricitet och hetvatten. 

Samråd 
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har genomförts. Samrådsmöte mellan 
bolaget, representanter för Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ägde 
rum i december 2012. Därefter har samråd genomförts med enskilda särskilt 
berörda och med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen meddelade den 5 juni 2013 att den planerade 
verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Ärendets handläggning 
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län den 9 oktober 
2015. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna Gotlands 
Allehanda och Länstidningen på Gotland och har remitterats till Jordbruksverket, 
Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland. Yttranden har kommit in från 
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland (Miljö- och hälsoskyddsnämnden), 
Ulla Stjernqvist, Filip Reinhag och Carolina Lindström, samt Kicki Scheller. 
Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandena. 

Miljöprövningsdelegationen har bedömt att ett offentligt sammanträde inte 
behövs. 
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ANSÖKAN MED YRKANDEN, ÅTAGANDEN OCH FÖRSLAG TILL 
VILLKOR 

Yrkanden 
Bolaget yrkar på utökning av befintlig djurhållning/grisproduktion med 
verksamhetskod 1.10 enligt 2 kap. 1 § milj öprövningsförordningen (2013:251). 
Vidare yrkar bolaget på delbeslut gällande igångsättning av förberedande 
anläggningsarbeten inför uppförande av djurstall våren 2016 så att byggstart kan 
ske efter 1 maj 2016. 

Förslag till villkor 
Bolaget föreslår att följande villkor ska gälla för sökt verksamhet. 

• Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten, inklusive åtgärder för 
att begränsa vatten, mark- och luftföroreningar samt andra störningar för 
omgivningen, bedrivas i överenskommelse med vad sökanden angivit i 
ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 

• Hantering av gödsel/biogödsel och foder inom verksamheten ska ske på sådant 
sätt att spill och läckage undviks. Utlastningsplatta för biogödsel ska vara tät 
och utformad och underhållen så att mark, yt- och grundvatten inte förorenas. 
Vid vägtransport av biogödsel ska transporten ske i täta behållare/vagnar, så att 
inte spill kan ske. Vid spridning av biogödsel ska hänsyn tas till rådande 
väderleksförhållanden så att minsta möjliga olägenhet uppstår. Spridning i 
växande gröda bör ske med senaste teknik, i dagsläget med släpslangsteknik. 

• Vid spridning av biogödsel intill öppna diken/vattendrag ska en minst 1 meter 
bred permanentbevuxen zon lämnas ogödslad i åkerkant utmed dike/vattendrag 
för att minska risken för vattenförorening. Till vattentäkter ska en minst 
50 meter bred skyddszon lämnas. Tillståndsmyndigheten far bestämma att ett 
kortare avstånd ska gälla om tillståndsinnehavaren kan visa att det kan godtas. 

• Process- och tvättavloppsvatten, sanitärt avloppsvatten och annat förorenat 
vatten från hårdgj orda ytor, spolplattor och liknande ska samlas upp och ledas 
till pumpbrunnar med flytgödsel. Omhändertagande på annat sätt får ske efter 
medgivande av tillsynsmyndigheten. 

SÖKANDES BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bland annat 
följande. 
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Verksamhetsbeskrivning 
Befmtlig verksamhet omfattar jordbruk med inriktning på grisproduktion. 
Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom del av Suderbys 1:21 i Bro socken 
cirka 1 mil nordost om Visby. 

Planerad utökning innebär bland annat att bolaget kommer att helintegrera 
grisproduktionen så att samtliga grisar hålls på gården från födsel till slakt. Slakt 
kommer även fortsättningsvis att utföras på Visby slakteri. 

Ansökan innebär att anläggningen kompletteras med ytterligare djur-/slaktgrisstall 
då antalet djurenheter utökas från 375 till 566. Med den planerade utökningen 
kommer verksamheten att omfatta 570 suggplatser inklusive rekrytering och 
3 760 slaktsvinsplatser vilket motsvarar 190 djurenheter respektive 
376 djurenheter. 

Grisproduktionen, som är den huvudsakliga verksamheten, består idag av 
2 000 slaktgrisplatser på huvudfastigheten som är delat på två stall. Ett stall med 
400 slaktgrisplatser precis bredvid bostadsfastigheten och ett stall med 
1 600 platser. Slaktgrisarna stallas in i slaktgrisstallet vid cirka 25-30 kg levande 
vikt och växer till cirka 110-120 kg levande vikt då de levereras till slakteriet i 
Visby. Tiden i stallet för grisarna är cirka 14-15 veckor och omsättningstakten är 
3,3 omgångar per år. Under 2013 producerades ca 7 000 slaktgrisar på 
huvudfastigheten. 

Sedan 2008 hålls egna suggor i ett stall öster om de andra stallarna. I halva stallet 
sker det seminering av suggor. Hit flyttas suggorna när smågrisarna avvänjs från 
suggan. Efter 5-6 dagar semineras suggorna och cirka 30 dagar efter semineringen 
dräktighetstestas suggorna. De suggor som är dräktiga flyttas över på andra halvan 
av stallet och går där tills de ska in till individuella enhetsboxar för grisning. 
Suggorna går på djupströ i hela stallet där det finns enskilda ätbås med 
självstängande grindar. Suggorna är indelade i olika grupper och även i olika 
avdelningar. Suggan är dräktig ca 115 dagar och de har en cykel på 22 veckor. 
Det finns även idag 74 sinsuggplatser i suggstallet och 40 sinsuggplatser i stall. 

Väster om gården finns 2 stall med grisning och tillväxtavdelningar, ett stall 
med 148 suggplatser och ett med 160 suggplatser. Boxarna är byggda som 
enhetsboxar, vilket innebär att suggan stallas in i boxen cirka 1 vecka innan 
grisning. Suggan grisar i boxen och smågrisarna avvänjs vid cirka 5 veckors 
ålder, avvänjning innebär att suggan flyttas bort ifrån smågrisarna. Alla smågrisar 
som blir avvanda, så kallade tillväxtgrisar, får gå kvar i enhetsboxen tillsammans 
med sina syskon i 7 till 8 veckor cirka 25-30 kg levande vikt. Därefter stallas 
tillväxtgrisarna in i slaktgrisstallet i syskongrupper tillsammans i samma box. 

Döda djur omhändertas av Svensk Lantbruksstjänst i godkänd anläggning. Innan 
dess förvaras de mindre djurkropparna i en container och de större förvaras 
övertäckta på en hårdgjord betongyta. Nedgrävning av döda djur på åkermark kan 
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bli aktuellt vid eventuell brand eller större utbrott av smittsam sjukdom. Detta sker 
då i samråd med berörda myndigheter och veterinär. 

Till huvudfastigheten hör bland annat 50 ha åkermark, öster om huvudfastigheten. 
Utöver huvudfastigheten bedriver bolaget verksamhet på Hej deby Råby 1:16 
(åkermark), Lokrume Gannarve 1:7 (åkermark) och Viklau Stora Vikare 1:45 
(åkermark). Därtill arrenderas åkermark i Väskinde, Hejdeby och Lokrume. I 
Väskinde arrenderas även en spannmålslagring på drygt 4 000 ton och en 
spannmålstork. Inom ovan nämnda fastigheter bedrivs växtodling med spannmål, 
huvudsakligen korn och vete. Spannmålen används som foder i grisproduktionen 
med egen foderberedning. Lagring av foder sker i fyra lufttäta glasfibertorn samt 
ett Neurotorn med lagringskapacitet 1 600 ton. Lufttät lagring ger besparingar i 
energikonsumtionen då ingen torkning av spannmålen krävs. Egenproducerad 
spannmål minskar lastbilstransporter till och från gården då externa foderinköp är 
minimala. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Lokaliseringsalternativ 
Lokaliseringen av det nya stallet har valts efter minsta intrång för människors 
hälsa och miljön. Närmaste bostad finns på cirka 150 meters avstånd, 100 meter 
nordost om befintliga stallar finns en stentäkt. Fördelar med valet av plats för 
slaktgrisstallet, parallellt om de andra befintliga stallarna väster om gården, är den 
nära anslutningen till grisningsstallet vilket innebär närmare flyttvägar för 
smågrisarna. Det är bra ur smittskyddssynpunkt att bygga i huvudsaklig 
vindriktning från smågrisar till storgrisar vilket uppnås med förslaget samt att 
luktutsläppet sker samlat. Anslutning med foder, el och vatten underlättas av det 
korta avståndet till befintliga byggnationer på gården. Den största fördelen med 
placeringen är de närboendes önskemål om att lägga stallet parallellt med de 
övriga. Marken där det planerade stallet ska uppföras är skogsimpediment och inte 
klassad som produktiv skogsmark. Det är mycket hällmark och inte särskilt 
betydande växtlighet. Nollalternativet innebär att inget stall byggs och företaget 
kommer inte att bli helintegrerat. Nollalternativet hämmar den ekonomiska 
tillväxten i företaget. Med en helintegrerad produktion kan bolaget öka 
möjligheten att uppnå en bättre djurhälsa eftersom bolaget har kontroll över hela 
kedjan. En utökning kommer att ge fler arbetstillfällen. 

Hantering flytgödsel och biogödsel 
All flytgödsel som produceras på gården från slaktgrisar, suggor och tillväxtgrisar 
pumpas dagligen via en ledning till biogasanläggning 700-800 meter sydost om 
gården. Biogasanläggningen drivs av BroGas AB och har tillstånd enligt 
miljöbalken beslutat av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Gotlands 
län den 11 april 2011 med dnr 551-408-11. Anläggningen är vidare godkänd av 
Jordbruksverket. All djupströ från suggorna levereras också direkt till 
biogasanläggningen i samband med utgödsling. 
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Biogödsel i flytande form pumpas efter rötningsprocessen tillbaka i ledning från 
biogasanläggningen till bolagets gödselbrunnar på gården som rymmer 2 200 m3  
respektive 750 m3. Det finns också en ledning från biogasanläggningen till en 
gödselbehållare på 5 500 m3  cirka 300 meter sydväst om huvudfastigheten. 
Bolaget har ett avtal med entreprenören för biogasanläggningen om byte av 
flytgödsel mot biogödsel i förhållandet 1:1. Vid eventuellt avbrott i leveranserna 
kommer flytgödsel istället för biogödsel att kunna lagras i befintliga brunnar. Om 
behov av ytterligare lagring skulle uppstå finns det brunnar i Hej deby (2 200 m3), 
i Fole (1 600 m3), i Viklau (1 600 m3) och en i Lokrume (400 m3) att tillgå. Dessa 
brunnar fylls då via lastbil. Total lagringsvolym är 14 250 m3. Brunnarna är 
försedda med svämtäcke. 

462 suggor i produktion med 2,2 grisningar/år producerar 3 003 m3  flytgödsel på 
10 månader och 3 200 slaktgrisar med 3 omgångar/år producerar 7 040 m3  på 
10 månader vilket är i enlighet med Jordbruksverkets bestämmelser på Gotland 
om tillgänglig lagringskapacitet av stallgödsel. 

Rötning gör kvävet mer lättillgänglig för grödor. Huvuddelen av biogödseln körs 
ut i växande gröda på åkermarkerna som ett organiskt gödningsmedel. En del körs 
ut på våren och hösten i plöjd åkermark och jord bearbetas inom reglerad tid. 

BroGas AB tar kontinuerliga prover på biogödseln för att spåra smittämnen. 

Vattenhantering 
Gårdens vattenförbrukning uppgår i befintlig verksamhet till cirka 
20 000 liter/dygn. Med sökt utökning kommer vattenförbrukning uppgå till cirka 
30 000 liter/dygn. Vattnet som i huvudsak åtgår till foderblandningarna hämtas ur 
två vattentäkter belägna på gården med vardera 70 meters djup. Vattenpumparna 
har en kapacitet på cirka 100 liter/minut. 

Någon påverkan på vattentillgången av yt- eller grundvatten har inte noterats. 
Bolaget har inte heller uppmärksammats på vattenbrist i någon närboendes 
vattentäkt. Kontroll av vattnets kvantitet och kvalitet ombesörjs genom den 
intilliggande bergtäktens kontrollprogram. Utöver den kontrollen tar bolaget egna 
vattenprover vid behov. 

Processavloppsvatten släpps ut till gödselbrunnarna och ibland används 
desinfektionsmedel Glutex eller liknande. 

Dagvatten från tak leds i hängrännor och stuprör ner på marken kring stallama. 
Bolaget anser inte att vattnet är förorenat eller någon risk finns att det skulle 
kunna bli förorenat. 

Den planerade utökningen innebär en ökad gödselhantering och spridning med 
konverteringen till biogödsel och den ökade spridningsarealen gör att påverkan på 
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vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status bedöms som likvärdig med 
befmtlig produktion. 

Användning av kemiska medel 
Till växtodlingen används behovsanpassade kemiska produkter. Den planerade 
utökningen kommer inte att påverka den kemiska användningen på åkermark. All 
eventuell kemisk behandling av åkermark är utlagt till en maskinstation som 
sköter även sprutning och handhar alla bekämpningsmedel som behövs. Endast 
godkända kemikalier används och kemikalierna kommer helt och hållet att 
tillhandahållas från maskinstationen, vilket helt tar bort förvaring av preparat och 
dylikt på gården. Förbrukningen av kemikalier och därmed belastningen på 
åkermarken minskas genom att bästa möjliga teknik används genom de inhyrda, 
moderna, precisionsanpassade och effektiva maskinstationer. Påfyllning och 
rengöring av spridningsutrustning utförs enligt föreskrifter på sådan plats att inte 
yt- och grundvatten förorenas och så att ingen annan miljöskada uppstår. 
Utrustningen kontrolleras kontinuerligt för bästa möjliga funktion och så att inget 
onödigt spill uppstår. 

Sprutning sker när väderlek och vindförhållanden är gynnsamma. En sprutjournal 
förs över gröda, areal, tid och plats för bekämpning samt vilket preparat och vilka 
mängder som används samt andra förutsättningar på växtlighet och väder 
antecknas. 

Bolaget strävar efter att ha behovsanpassade produkter och minska användningen 
av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Åtgärder görs för att minska 
kväveläckaget från växtbruket till yt- och grundvattnet bland annat genom att följa 
kravet på grön mark som är 50 % på Gotland. Som grön mark räknas vall, 
höstoljeväxter, höstsäd, betor morötter, rödbetor och liknande rotväxter (dock ej 
potatis), fleråriga frukt- och bärodlingar, energiskog och fånggrödor. Även 
obearbetad åkermark efter spannmåls- och oljeväxtodling räknas till grön mark. 

För att minska användningen av kemisk kvävetillförsel i växtodlingen används i 
stor utsträckning biogödsel. Spridning av biogödsel bedöms vara bra för 
jordförbättringen av åkermark och är ett snabbverkande organiskt gödselmedel. 
Kemisk gödsel används som kvävetillskott i höstsäd på våren. 

Transporter 
Alla transporter sker mellan kl. 6-22 men bolaget utesluter inte att transporter kan 
ske mellan kl. 22-6. Dock bedöms det bästa sättet att minimera störande buller 
från transporterna vara att huvuddelen fortsatt sker mellan kl. 6-22. Idag 
transporteras slaktgrisarna till Visby Slakteri i Visby och 40 % av smågrisarna 
säljs till HK  Scan.  Bolaget köper in dräktiga gyltor som transporteras till gården 
och slaktsuggorna säljs till Visby Slakteri. Biogödseln transporteras till 
lagringsbrunnar och sprids på åkermark. Foderkomponenter transporteras till 
gården. Bolaget har angett att antalet transporttillfällen per år med planerad 
utökning kommer att öka från dagens 482 till 559. Transporterna av suggor, 
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smågrisar, slaktgrisar, foderkomponenter, en del av spannmålen och flyttning av 
biogödsel sker med lastbil. De flesta transporter kommer att köras söderut på 
asfalterad väg nr 637 och ansluta till väg 147. Vägen förbi gården är kraftigt 
trafikerad eftersom den sammanlänkar två stora vägar. Bolaget försöker minimera 
transporterna genom en långsiktig planering av utslaktning, flytt av biogödsel och 
behöv av foderkomponenter. Planeringen syftar till att i största möjliga mån 
använda maximalt lastade fordon. Helintegreringen av produktionen leder bland 
annat till minskade transporter av smågrisar som annars skulle transporteras till 
extern uppfödare av slaktgrisar för att sedan gå till slakteri. Efter utbyggnad 
kommer smågrisar kunna flyttas utan transport av lastbil inom gårdens stallar. 

Buller 
Enligt gällande djurskyddsbestämmelser från Jordbruksverket ska ljudnivåerna i 
grisproduktionen hållas låga för att inte påverka djurens hälsa. I stall får grisar 
endast tillfälligtvis bli utsatta för mekaniskt buller överstigande 65 dBA. Därför 
finns inte någon mekanisk apparatur eller annat i stallama med högt buller. 
Ventilationsanläggningen avger ytterst lite buller. 

På området finns en foderanläggning med tillhörande skivkvarn som krossar 
spannmål. Anläggningen ger ifrån sig ett visst buller. Kvarnen används inför 
utfodring vilket sker i etapper vid tre olika tillfällen per dag och uppgår till totalt 
18 timmar per dygn. Utfodringen koncentreras till dagtid. En utbyggnad innebär 
fler foderblandningar men med en ombyggnad av foderanläggningen med ny 
teknik kommer inte tiden att utökas för foderberedningen utan snarare minska. På 
gården finns också en spannmålshantering med en tippgrop och en elevator som 
transporterar spannmålen till tornen. Elevatom avger sig ett minimalt buller och 
används mest på hösten i samband med skörd. 

Lukt 
Den färska flytgödseln från grisarna pumpas dagligen i ledning direkt till 
biogasanläggningen. Biogödseln som pumpas tillbaka efter rötning luktar 
betydligt mindre än den färska gödseln. För att minimera lukt och avgång av 
ammoniak finns det svämtäcke på gödselbrunnarna. 

Energiförbrukning 
Energiförsörjningen utgörs av elenergi. Årförbrukningen uppgår till cirka 
600 000 kWh idag och beräknas öka med cirka 50 000 kWh med sökt utökning. 
Smågrislampor används som extra tillskottsvärme, en liten gris behöver ha en 
extra värmekälla som genererar temperaturer över 30 grader. Även allt foder 
blandas på gården och spannmålen mals med en skrivkvarn. Torkning av 
spannmål med el- eller dieseldriven tork används ej på gården. Lufttät lagring av 
spannmål kräver ingen torkning. Spannmålen lagras direkt i fyra glasfibertorn och 
ett Neurotom. Bolaget projekterar för att installera värmesystem med någon typ 
av panna för uppvärmning av stallar och för att minska energianvändningen av 
värmelampor. Kostnaden uppskattas till 2-3 miljoner kr. 
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YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN 

Länsstyrelsen Gotland 
Länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd för den utökade djurhållningen lämnas med 
hänvisning bland annat till att djurhållning har bedrivits länge på platsen samt att 
inga allmänna natur- eller kulturvärden riskerar att skadas av att ytterligare ett 
djurstall uppförs invid de befintliga. Länsstyrelsen utgår från att ett eventuellt 
tillstånd utformas med villkor för att begränsa riskerna för förorening av mark och 
grundvatten med näringsrikt spol- och dagvatten från djurhållningen. 

Länsstyrelsen anser vidare att tillståndet bör innehålla krav på kontroll av 
verksamhetens vattenuttag och vattenkvalitet. Länsstyrelsen framför att 
verksamhetens totala vattentuttag bör mätas veckovis och redovisas till 
tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten. Vidare bör såväl kemiska som 
bakteriologiska vattenanalyser utföras årligen i samtliga vattentäkter som 
verksamheten nyttjar och redovisa detta i miljörapporten. Länsstyrelsen 
konstaterar att verksamheten ligger inom område på Gotland där vattentillgången 
bedöms vara relativt god och att vattentäkterna som nyttjas av verksamheten är 
ovanligt djupa (70 meter). Dock har bolaget inte redovisat någon vattenutredning i 
samband med ansökan och Länsstyrelsen efterfrågar en strategi för gårdens 
långsiktiga vattensituation. Länsstyrelsen påpekar bland annat att den förhöjda 
kloridhalten som uppmätts i vattenprov från verksamhetsområdet kan bero på att 
grundvattenuttaget är större än vad som är lämpligt. 

Region Gotland, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott tillstyrker utökad djurhållning i 
enlighet med ansökan under förutsättning att: 

• Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad sökande uppgett 
eller åtar sig i ärendet. 

• Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin ska hänsyn tas till rådande 
väderleksförhållanden så att minsta möjliga olägenhet uppstår. Spridning av 
biogödsel, flytgödsel eller kletgödsel i växande gröda ska ske med 
släpslangteknik eller liknande utrustning/teknik. Likvärdig utrustning får 
användas efter medgivande av miljö och hälsoskyddsnämnden 

• Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin mot bäck, å, flod, kanal, 
damm eller motsvarande ska en minst en meter bred permanent bevuxen zon 
lämnas för att minska risken för vattenförorening på grund av ytavrinning och 
erosion. 

• Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin mot enskilda vattentäkter ska 
en minst 50 meter bred skyddszon lämnas, till bostadshus och öppna diken 
skall minst 10 resp. 1 meter bred skyddszon lämnas. 
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• Till vattentäkter ska ett skyddsavstånd om minst 50 meter lärrmas vid kemisk 
bekämpning. Bästa tillgängliga spridningsutrustning och teknik ska utnyttjas. 

• Farligt avfall ska förvaras under tak på hårdgj ord yta utan avlopp så att spill 
eller läckage inte kan förorena mark eller vatten. 

• Cistern för dieselolja/drivmedel ska vara invallad. Invallningen ska rymma 
hela cisternens volym. 

• Buller från verksamheten far som riktvärde ej ge upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå (medelnivå under en given tidsperiod) än: 

50 dB(A) dagtid (kl. 07.00 - 18.00) 
45 dB(A) kvällstid (kl. 18.00 - 22.00) och 
under sön- och helgdag (kl. 07.00-18.00) 

40 dB(A) nattetid (kl. 22.00 - 07.00) utomhus vid närmaste bostad. 

• Plats för nedgrävning av döda djur ska hållas tillgänglig. 

• Program för egenkontroll av verksamheten ska redovisas för tillsyns-
myndigheten senast 6 månader efter beslut från milj öprövningsdelegationen 
vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet bör bl.a. redogöra för hur tillsyn 
kommer att bedrivas över inhyrda gödselbrunnar (satellitbrunnar) och 
provtagning av dagvatten samt redovisa hur kraven om verksamhetsutövarens 
egenkontroll kommer att uppfyllas. 

För att minska risken för läckage av näringsämnen till vatten bör en minst 1 meter 
bred permanent bevuxen skyddszon finnas mot bäck, å, flod, kanal, damm eller 
motsvarande som är utmärkta på den för området i fråga senast publicerade 
versionen av terrängkartan i skala 1:50 000. Ständigt bevuxna skyddszoner längs 
ovan upptagna vatten har en positiv inverkan på omgivningen. Risken för läckage 
av närsalter och erosion minskar. Skyddszonens växtlighet tar upp och bromsar de 
närsalter som rinner med ytvattnet genom zonen. För att zonen ska bli effektiv bör 
den ligga obrukad och ogödslad under lång tid. 

Vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin mot enskilda vattentäkter lämnas 
en minst 50 meter bred skyddszon. För att minska risken för ytavrinning till öppna 
diken och olägenhet vid spridning av biogödsel, stallgödsel och urin bör ett 
skyddsavstånd om 10 resp. 1 meter tillämpas vid spridning mot bostadshus och 
öppna diken. 

Vid spridning av gödsel på starkt kuperad mark kan större skyddszon vara 
nödvändig. 

För att minska miljöpåverkan, avdunstning och utlakning av kväve och risk för 
luktolägenhet  RV  grannar bör all spridning av biogödsel, flytgödsel och urin i 
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växande gröda endast tillåtas med släpslangspridare eller liknande utrustning eller 
teknik. 

För att minska risken för påverkan från växtskyddsmedel till yt- och grundvatten 
är det väsentligt att erforderliga skyddsavstånd tillämpas. 

I tidigare beslut från milj öprövningsdelegationen har frågan rörande kortare 
skyddsavstånd än det som angivits i beslut överlåtits till tillsynsmyndigheten om 
tillståndsinnehavaren kan visa att det kan godtas. 

Plan och plats för omhändertagande av döda djur bör finnas på varje fastighet med 
större djurhållning. Vid bränder eller utbrott av smittsamma sjukdomar kan det bli 
nödvändigt att lösa omhändertagande av djurkroppar på fastigheten där 
djurhållningen bedrivs. Plan och plats för eventuell nedgrävning upprättas av 
verksamhetsansvarig, eventuellt i samråd med fastighetsägaren. 

Farligt avfall ska transporteras av transportör som erhållit tillstånd från 
Länsstyrelsen och lämnas till godkänd mottagare. 

Ulrika Stjernqvist, fastighetsägare Bro Suderbys 1:24 
Ulrika Stjernqvist framför att trots att det hävdas i ansökningshandlingarna så har 
hon inte blivit kallad till samråd som hållits med de boende i Bro. Vidare anser 
Stjernqvist att en utökad vattenförbrukning med 10 000 liter per dygn, från 
20 000 liter per dygn till 30 000 liter per dygn, i en redan vattenresurskrävande 
verksamhet är anmärkningsvärd och att det måste ske en konsekvensanalys av 
berörda paret och myndigheter. 

Stjernqvist framför att trafiksäkerheten kommer att på ett påtagligt och negativt 
sätt påverkas om verksamheten utökas. Det gäller initialt den del av Bro socken 
som sträcker sig från länsväg 148 (Fårövägen) till länsväg 147 (Slitevägen), längs 
med väg 637. Mängden tung yrkestrafik anser Stjernqvist har redan idag nått en 
smärtgräns för de boende på aktuell vägsträcka längs med väg 637 och framför att 
om ytterligare etablering ska ske av industriell karaktär bör ansvariga myndigheter 
överväga att anlägga en separat vägsträcka söder om nämnda tre verksamheter — 
Roma grus AB, BroGas AB och Gotlands Åkericentral som innebär att samtliga 
tunga transporter till och från dessa verksamheter flyttas från väg 637 till en för 
ändamålet mer lämplig separat industriväg för in- och utfart till nämnda företag. 

Filip Reinhag och Carolina Lindström, fastighetsägare Bro Suderbys 
1:15 och Bro Suderbys 1:8 
Filip Reinhag och Carolina Lindström framför följande. De bestrider att de skulle 
ha blivit kallade till samrådet. Reinhag och Lindström framför i övrigt följande. 
Ett uttag i kombination med starka vibrationer vid sprängningar i de närliggande 
brotten torde kunna påverka vattentillgången negativt. Vattentillgången är 
begränsad och Region Gotland har varnat för att vattennivåerna under 2016 är 
alarmerande låga med potentiell akut vattenbrist att vänta. Ett ökat uttag om 
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10 000 liter per dygn borde kunna påverka vattennivåerna i närområdet. Vägen är 
redan idag hårt trafikerad av tunga transporter till och från de närliggande brotten. 
En utökning av verksamheten skulle leda till en ökad mängd transporter av djur 
och foder. En möjlig alternativ transportväg menar Reinhag och Lindström är den 
väg som går längs med brottet närmast grisstallarna som ansluter till väg 148. Då 
skulle närliggande fastigheter ej påverkas av de ökade transporterna. Det skulle 
också minska bullernivån från transporterna. Reinhag och Lindström framför att 
de redan idag upplever stark lukt från grisstallen ungefär en till två gånger i 
veckan. En utökning av verksamheten riskerar att öka denna intervall och 
intensifiera spridningen av lukt. Det är således önskvärt att utökningen av 
verksamheten inte innebär ett tätare intervall av luktspridning från 
grisproduktionen. 

Kicki Scheller, f d fastighetsägare Bro Suderbys 1:8 
Kicki Scheller framför bland annat följande. Det är högst osäkert om 
vattentillgången är tillräckligt för utbyggnaden. Det finns idag en stor oro bland 
närliggande fastigheter för bristande vattentillgång och/eller försämrad 
vattenkvalitet i enskilda brunnar. Ett helhetsgrepp kring trafik- och 
bullersituationen behöver tas. Redan idag är vägen belastad med trafik till och 
från biogasanläggningen, Skankas kalkbrott, Åkericentralens stenbrott samt de 
djur- och mattransporter som sker i befintlig djurhållande verksamhet. På samma 
sätt behövs ett helhetsgrepp tas vad gäller problem med lukt från djurstallarna och 
biogasanläggningen. Scheller framför även synpunkter på hur kallelse till samråd 
har gått till och att det har redovisats felaktigheter om det. 

Sammantaget anser Scheller att det finns en alldeles för stor miljöfarlig 
verksamhet och risk med verksamheten (buller, luft, vatten, smittskydd med stor 
anläggning m.m.) för att samtliga som bor i området ska kunna ha en livskvalitet, 
trygghet och ett boende nu och i framtiden. Scheller ställer sig inte bakom en 
utbyggnad av verksamheten. 

Bolagets bemötanden 
Bolaget har beretts tillfälle att bemöta inkomna yttranden och framför 
sammanfattningsvis följ ande. 

Bolaget har förståelse för framförd oro vad gäller vattensituationen och hänvisar 
till tidigare inlämnad milj ökonsekvensbeskrivningen inklusive kompletteringar. 
Att vattnet har en förhöjd salthalt är känt sedan tidigare av bolaget. 

Bolaget försöker minimera transporterna. I befintlig verksamhet sker 1-2 
transporter per vecka. Utökad verksamhet behöver inte innebära fler transporter. 
Bolaget framför också att andra verksamheters transporter inte är något som 
bolaget bör belastas med. 

Fastigheten Suderbys 1:8 ligger cirka 500 meter söder om verksamheten och bör 
inte påverkas särskilt av lukt från gården. Lukten har minimerats efter det att 
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bolaget började hantera biogödsel i brunnarna. Planerad utbyggnad kommer att 
ske i anslutning till nuvarande stallar. Att stallarna är koncentrerade på en relativt 
liten yta minskar lukten som via ventilationsanläggningen kommer ske i en 
vindriktning Utbyggnaden kommer dessutom att hamna på ett längre avstånd från 
Suderbys 1:8 än övriga stallar. 

Med planerad helintegrering av produktionen kan lönsamheten och 
konkurrenskraften höj as jämfört med övriga Europa. I Sverige minskar 
produktionen och självförsörjningsgraden. Bolaget anser utifrån ett 
sysselsättningsaspekt och för slakteriets del att det är positivt för Gotland om 
verksamheten helintegreras. Det är positivt att kunderna och konsumenterna vet 
var deras varor kommer ifrån. 

Bolaget menar att berörda grannar har underrättats om samråd. 

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att bolaget har genomfört samråd och 
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. 
milj öbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Milj öprövningsdelegationen finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning efter 
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § 
miljöbalken. 

Industriutsläppsförordningen 
Av förordningsmotiv 2013:1 till industriutsläppsförordningen (2013:250) framgår 
att djurhållande verksamheter som omfattas av 2 kap. 1 § milj öprövnings-
förordningen kan undantas från krav på avhjälpandeåtgärder och därmed undantas 
från krav på att upprätta statusrapport enligt 1 kap. 23 § industriutsläpps-
förordningen. Milj öprövningsdelegationen bedömer av bolagets redovisning att 
risken för att sökt verksamhet ska medföra föroreningsskada inom det område den 
avses bedrivas är liten. Sammantaget med ovan nämnda förordningsmotiv finner 
delegationen inte skäl att kräva att statusrapport ska upprättas i ärendet. 

Tillåtlighet 

Val av plats inkl planförhållanden 
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för verksamheten väljas en plats som är lämplig 
med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 
för människors hälsa och miljön. Tillstånd far inte ges i strid med detaljplaner 
eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det sökta 
anläggningsområdet ligger inte inom detaljplanelagt område och omfattas inte av 
några områdesbestämmelser. Enligt översiktsplan för Gotlands kommun klassas 
området som jordbruksmark/odlad mark. Det föreligger inga kända 
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markanvändningskonflikter. Anläggningen är belägen utanför område för 
vattenskyddsområde för Visby vattentäkt. 

En av de föreslagna alternativa placeringarna av nytt slaktgrisstall angränsar till 
område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård på grund av en rik 
fornlämningsmiljö. Länsstyrelsen i Gotlands län har framfört att de inte har någon 
erinran mot planerad verksamhet med hänsyn till kulturmiljön. På Gotland ska 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken turismens och friluftslivet, främst det rörliga 
friluftslivets intressen beaktas vid bedömning av tillåtligheten. Ansökan avser i 
huvudsak utökning av befintlig grisproduktion och området är ianspråktaget av 
jordbruksverksamhet med djurhållning sedan en längre tid. Utökningen innebär 
inte att några egentliga nya markområden tas i anspråk. Ett nytt djurstall kommer 
att byggas direkt intill de befintliga stallarna på verksamhetsområdet. 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att planerad utökning inte påverkar nämnda 
riksintressen negativt. 

Bolaget har redovisat olika alternativa utformningar av tillbyggnaden. Med 
föreslagen lokalisering av det nya stallet minimeras avstånden som grisarna 
behöver förflyttas i verksamheten och inga djur behöver transporteras med fordon 
utan kan drivas manuellt mellan stallama. Ur smittskyddshänseende är föreslagen 
placering ändamålsenlig enligt bolaget då den förhärskande vindriktningen är 
sydostlig vilket gör att små grisar kan skyddas från eventuell smitta från stora 
grisar, som kommer att hållas norr därom. Miljöprövningsdelegationen bedömer 
att området lämpar sig för fortsatt djurhållning med bolagets planerade utformning 
av tillkommande djurstall. 
Vattensituationen  
Milj öprövningsdelegation bedömer att det vattenuttag som den sökta 
verksamheten medför innebär vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § miljöbalken. 

Av 11 kap. 9 § miljöbalken framgår att vattenverksamhet är tillståndspliktig, av 
11 kap. 9 a § framgår att tillståndsplikten ibland har ersatts av anmälningsplikt. I 
vilka fall anmälningsplikt gäller i stället för tillståndsplikt framgår av 19 § 
förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Vidare framgår av 11 kap. 12 § 
miljöbalken att tillstånd enligt balken eller anmälan enligt 9 a § inte behövs, om 
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 

Milj öprövningsdelegationen har inte rätt att pröva vattenverksamhet utan sådant 
tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. Med hänsyn till sökt verksamhet och 
det förhållandevis stora uttaget kan, enligt Milj öprövningsdelegationens mening, 
det inte uteslutas att det sker en påverkan på vattenförhållandena av planerad 
djurhållning. För att Milj öprövningsdelegation ska kunna pröva tillståndsansökan 
måste 11 kap. 12 § miljöbalken kunna tillämpas. Det är verksamhetsutövaren som 
har att visa om någon påverkan sker på allmänna eller enskilda intressen. 
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Bolaget har uppgivit att vattnet som används hämtas ur två vattentäkter med 
vardera 70 meters djup. Någon påverkan på vattentillgången av yt- eller 
grundvatten har inte noterats. Inte heller har någon vattenbrist noterats i någon 
närboendes vattentäkt. Vattentäkternas kapacitet är i den storleksordning som 
behövs. Vidare har Länsstyrelsen i Gotlands län konstaterat att verksamheten 
ligger inom område på Gotland där vattentillgången bedöms vara relativt god och 
att vattentäkterna som nyttjas av verksamheten är ovanligt djupa. 

Milj öprövningsdelegationen konstaterar att det rör det sig om en utökning av 
befintlig verksamhet. Vidare finner Milj öprövningsdelegation, mot bakgrund av 
bland annat av vad som anförts ovan, att det inte har framkommit något som utgör 
skäl för att ifrågasätta bolagets bedömning att vattenuttaget medför någon 
påverkan på vattentillgången av yt- eller grundvatten. Milj öprövningsdelegationen 
bedömer därför att förutsättningar föreligger för Milj öprövningsdelegationen att 
pröva sökt verksamhet. 

Milj öprövningsdelegationen vill dock tydliggöra att ett tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken inte prövar rätten till vattenuttag (vattenverksamhet) och ger heller 
ingen rätt att påverka omgivningarnas grundvattenresurs genom vattenuttaget. 
Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken söks och prövas av 
mark- och miljödomstol. 

Milj öprövningsdelegationen bedömer att vattenförhållandena, med de villkor som 
föreskrivs i detta tillstånd och de åtgärder som verksamhetsutövaren åtagit sig, är 
godtagbara och att platsen utifrån det perspektivet kan anses lämplig för sökt 
verksamhet. 

Miljökvalitetsnormer 
Milj öprövningsdelegationen bedömer mot bakgrund av att inget 
processavloppsvatten avleds till recipient utan omhändertas i gödselhanteringen 
att den sökta anläggningen inte kommer att medverka till att någon 
milj ökvalitetsnorm för vatten riskerar att försämras. 

Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte heller riskerar att 
medföra att någon milj ökvalitetsnorm för luft överskrids på grund av 
verksamheten. 

Hushållningsbestämmelser/Hänsynsregler 
Milj öprövningsdelegationen bedömer utifrån bolagets ansökan och genom de 
åtgärder och försiktighetsmått som bolaget har och avser att vidta samt genom de 
villkor och i övrigt milj öprövningsdelegationen har fastställt i detta tillstånd, att 
inga hinder enligt 2 kap. 2-5 § § miljöbalken föreligger. 

Sammanfattning av tillåtlighet 
Miljöprövningsdelegationen finner efter gjord skälighetsavvägning enligt 2 kap. 
7 § miljöbalken och mot bakgrund av ovan och vad som följer av detta beslut 
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samt de åtgärder som bolaget åtagit sig att verksamheten vid bolaget anläggning 
ska tillåtas och att tillstånd kan lämnas till verksamheten. 

Tillstånd 

Omfattning 
Tillståndet omfattar djurhållning i form av grisproduktion. Tillståndet medger 
högst 3 760 platser för slaktsvin och 570 platser för suggor, vilket motsvarar totalt 
566 djurenheter. I tillståndet ingår även anläggande av nya djurstallar och 
ombyggd foderanläggning med ny teknik. 

Giltighetstid 
Milj öprövningsdelegationen finner inga skäl att tidsbegränsa tillståndet. Regler 
ROr omprövning av tillståndet så vitt avser verksamhetens omfattning eller villkor 
meddelade i tillståndet finns i 24 kap. 5 § miljöbalken. Bland annat kan 
omprövning göras när det förflutit tio år från det att tillståndsbeslutet vann laga 
kraft. 

Villkor 

Villkor 1 
Verksamhetsutövaren är skyldigt att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
och att bedriva verksamheten på det sätt man åtagit sig i ärendet. Här ingår även 
åtaganden som bolaget gjort och som inte är reglerade i villkor. 

Villkor 5 
Lagringsbehållare för gödsel ska täckas så att avgång av ammoniak och andra 
växthusgaser till luft minimeras samt ROr att förebygga och begränsa 
luktstörningar till omgivningarna. 

Villkor 7-8 
För att minska risken för ytavrinning till vattentäkter, åar, bäckar, öppna diken, 
dammar m.m. samt olägenhet för boende vid spridning av gödsel bör 
skyddsavstånd tillämpas. För att minska risken Rir läckage av näringsämnen till 
vatten bör en permanent bevuxen skyddszon finnas mot vattendrag så att 
växtligheten kan ta upp de närsalter som rinner med ytvattnet genom 
skyddszonen. För att zonen ska bli effektiv bör den ligga obrukad och ogödslad 
under lång tid. Vid spridning av gödsel på starkt kuperad mark kan dock större 
skyddszon bli nödvändig. För att minska miljöpåverkan, avdunstning och 
utlakning av kväve och risk för luktolägenhet ROr grannar bör all spridning av 
biogödsel, flytgödsel och urin i växande gröda endast tillåtas med 
släpslangspridare eller liknande utrustning eller teknik. 
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Villkor 13 
Med hänsyn till det stora uttaget av vatten och till att det är känt att vattnet har 
något förhöjda salthalter och att det inte kan uteslutas att det förhållandevis stora 
uttaget på fastigheten skulle kunna ge påverkan i närområdet delar 
Milj öprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Gotlands läns bedömning att bolaget 
bör kontrollera vattnets kvalitet och kvantitet regelbundet och att det ska redovisas 
till tillsynsmyndigheten. 

Villkor 15 
Bolaget har i ansökan uppgett att nedgrävning av döda djur kan blir nödvändigt 
vid större utbrott av smittsamma sjukdomar eller vid en brand. Bolaget har angett 
en plats för detta på åkermark belägen 500-1 500 meter sydost om anläggningen. 
Milj öprövningsdelegationen har inom ramen för denna prövning inte bedömt 
platsens lämplighet. Delegationen delar tillsynsmyndighetens uppfattning att en 
plan för omhändertagande av döda djur bör finnas och att valet av plats för 
nedgrävning ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten och övriga berörda 
myndigheter. 

Villkor 16 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att kontrollprogrammet bland annat bör 
redogöra för; 
- en plan för hur vattenprovtagningen ska ske för det fall närliggande täkt upphör 

med sin verksamhet eftersom bolaget har hänvisat till täktverksamhetens 
övervakning av grundvattennivåer i närområdet, 

- rutiner för kontroll av mängd grundvattenuttag, installation av vattenmätare för 
kontroll av förbrukning, 

- en plan för en långvarig strategi för vattenförsörjningen i händelse av att till 
exempel salthalten i vattnet höjs ytterligare. 

Delegation 
Tillståndsmyndigheten får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av 
mindre betydelse enligt 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 §, tredje stycket, miljöbalken. 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att de specifika frågorna som har delegerats 
är av sådan mindre betydelse som avses. 

Igångsättningstid 
Tillståndet ska tas i anspråk/verksamheten ska ha satts igång senast 5 år efter det 
att detta beslut har vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. 

Verkställighet 
Bolaget har inte yrkat på verkställighet. Tillståndet får därför tas i anspråk först 
när det har vunnit laga kraft. 
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Sammanfattande bedömning 
Milj öprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis, med bolagets åtaganden 
och de i detta tillstånd föreskrivna villkoren, att verksamheten går att förena med 
de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Tillstånd kan därför 
lämnas till verksamheten. 

INFORMATION 
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller 
enligt andra bestämmelser för den anläggning och verksamhet som tillståndet 
avser. Några exempel på bestämmelser anges nedan. 

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. 

Jordbruksverkets föreskrift (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring reglerar bl.a. lagring och spridning av stallgödsel. 

Jordbruksverkets föreskrift (2006:84) om befattning med animaliska biprodukter 
m.m. reglerar bl.a. hantering av döda djur i syfte att förhindra spridning av 
smittämnen m.m. 

Vid hantering, förvaring och transport av avfall och farligt avfall ska 
avfallsförordningen (2011:927) beaktas. 

Bolaget ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljö (26 kap. 19 § miljö-
balken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om 
verksamhetens egenkontroll. 

Varje år ska senast den 31 mars en miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten 
enligt 26 kap. 20 § miljöbalken. Rapportering ska ske digitalt via Svenska 
Milj örapporteringsportalen, https://smp.lansstyrelsen.se. 

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken ska avgift betalas årligen av den som bedriver miljöfarlig verksamhet. 

KUNGÖRELSEDELGIVNING 
Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post-
och Inrikes Tidningar samt i Gotlands Allehanda och Länstidningen Gotland. 



-Anders Wasell  

21(21) 
BESLUT 

Datum 

2016-06-30  
Beteckning 

551-35257-2015 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se 
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast 
den 4 augusti 2016. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Stockholms län. I beslutet har deltagit Lena Johansson, ordförande och Anders 
Wasell, milj ösakkunnig. Ärendet har beretts av Anna Bohlin, miljöhandläggare. 

na Jowansson 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark-  och miljödomstolen 

Sändlista: 
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se  
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se   
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se   
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby 
Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Region Gotland, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ulrika Stjernqvist, Huvudskärsvägen 14, 121 54 Johanneshov 
Filip Reinhag och Carolina Lindström, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby 
Kicki Scheller, Snäckgärdsvägen 60, 621 41 Visby 
Aktförvararen Länsstyrelsen Gotland 
Aktförvararen Länsstyrelsen Stockholm 
Akten 



Telefon E-post/webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se  
www.lansstyrelsen.se/stockholm  

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 010-223 10 00 (vxl) 

Länsstyrelsen 
Stockholm 

Bilaga 
Formulär 12 

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen 

Var ska beslutet överklagas 
Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Stockholms län beslut kan 
skriftligen överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

Hur man utformar sitt överklagande m.m. 
I skrivelsen ska du 
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer 

(diarienumret) 
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras. 

Du bör också redogöra Mr varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

Övriga handlingar 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det. 

Var inlämnas överklagandet 
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Mark- och 
miljödomstolen. 

Tid för överklagande 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse senast  denlYei  cW/6   , annars kan ditt 
överklagande inte tas upp. 

Underteckna överklagandet 
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
postadress och telefonnummer. 
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