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Ändring av villkor i tillstånd till djurhållning 

Miljöprövningsdelegationens beslut

Villkorsändring

Miljöprövningsdelegationen ändrar villkor 8 i tillståndet givet den 9 november 
2018 (dnr 551-31378-2017) till djurhållning på fastigheten Tråvad 15:49 i Vara 
kommun. Villkoret ska ha följande lydelse (ändring understruken).

8. Utöver vad som framgår av villkor 7, får under tiden 1 augusti – 30 
september spridning av flytgödsel ske inför sådd av höstråg, höstkorn, 
rågvete och höstvete på lerjordar. Spridning får ske på högst 30 hektar per 
kalenderår.

Tillståndet gäller i övrigt

Tillståndet från den 9 november 2018 gäller i de delar som inte ändras genom 
beslutet om villkorsändring.

Redogörelse för ärendet

Gällande tillstånd

Miljöprövningsdelegationen gav den 9 november 2018 (dnr 551-31378-2017) 
tillstånd till djurhållning omfattande högst 3 300 platser för slaktsvin på fastigheten 
Tråvad 15:49 i Vara kommun. För verksamheten gäller bland annat följande 
villkor.

7. Under tiden 1 augusti – 31 oktober får spridning av flytgödsel endast ske till 
etablerad vall eller inför sådd av höstoljeväxter. Nedbrukning av gödsel ska ske 
inom 4 timmar.

8. Utöver vad som framgår av villkor 7, får under tiden 1 augusti – 30 september 
spridning av flytgödsel ske inför sådd av höstråg och höstkorn på lerjordar. 
Spridning får ske på högst 30 hektar per kalenderår.

Hur ansökan har handlagts

Ansökan om villkorsändring kom in till Miljöprövningsdelegationen den 27 
februari 2021. Ansökan har remitterats till Länsstyrelsen samt Miljö- och 
byggnadsnämnden i Vara kommun.
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Yttranden har kommit in från båda remissinstanserna. Sökanden har fått ta del av 
yttrandena för kännedom. 

Vad ansökan avser
GP Farm AB (sökanden) ansöker om att villkor 8 i tillståndet från den 9 november 
2018 ska ändras så att även grödorna rågvete och höstvete ska vara godkända att 
sprida flytgödsel till under den period som villkoret omfattar.

Sökandens argument för villkorsändring

Med fler grisar på gården odlas inte råg utan istället fodergrödorna rågvete och 
höstvete. Bedömningen är att det inte blir några förväntade miljöeffekter. Villkoret 
är redan reglerat genom snabb nedbrukning, begränsad areal och spridning före 1 
oktober. Sökanden bedömer att det heller inte finns behov av ändringar i 
kontrollprogrammet.

Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tillstyrker att villkor 8 ändras enligt ansökan. Då villkoret fortsatt 
kommer att begränsa omfattningen av spridning till högst 30 hektar höstspannmål 
per kalenderår och att den bara får ske på lerjordar, bör en ändring av villkoret 
enligt yrkandet inte medföra någon ökad miljöbelastning.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot den ansökta 
villkorsändringen. Grödorna höstrågvete och höstvete bedöms som likvärdiga 
grödor till höstråg och höstkorn som idag finns med i villkoret.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
Enligt 24 kap. 13 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten besluta att ändra eller 
upphäva villkor i ett tillståndsbeslut efter ansökan av tillståndshavaren. Dock får 
villkoret upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre 
behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av 
omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. Praxis är allmänt sett sträng.

Sökanden påtalar att växtföljden behöver anpassas för ett växande djurantal. Som 
remissinstanserna har anfört så hör dock de två nya grödorna till samma kategori, 
höstsådd spannmål, som de två grödor som redan är godkända i villkoret. Den 
begränsade omfattningen för flytgödselspridning på högst 30 hektar till 
höstspannmål kvarstår i villkoret och risken för näringsläckage efter spridningen 
förväntas därmed inte öka. Villkorsändringen kan därmed medges i enlighet med 
yrkandet.

____________________
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Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, ordförande, och Jan 
Mastera, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Stig Karlsson, 
miljöhandläggare.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar ni Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar ni med vanlig post är adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 
Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick del av beslutet. Är ni osäker på när tiden går ut kan ni kontakta Länsstyrelsen.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet 
meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange

- ert namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt

- hur ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Sändlista
Externt

 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
 Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn, 

miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun, miljo.bygg@vara.se 
 Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se

Internt
 Sabine Lagerberg
 Jan Mastera
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 Stig Karlsson
 Monica Lind
 Katja Almqvist
 Elisabeth Lindqvist Tärneld
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