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BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland (MPD) beviljade den 

10 oktober 2018 Hättorps Gård AB (bolaget) tillstånd enligt miljöbalken för 

uppfödning av slaktkycklingar på fastigheterna Hättorp 1:4 och 1:11 i Motala 

kommun. Tillståndet medger djurhållning med högst 375 000 platser för 

slaktkycklingar. MPD godkände även verksamhetens miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Bolaget har nu överklagat MPD:s beslut avseende villkor 3, 5 samt 6 till mark- och 

miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Bolaget yrkar att beslutets villkor ska ändras på följande sätt. 

 

Villkor 3 

 

Nuvarande lydelse av villkor 3: 

För att begränsa avgången av ammoniak ska lagring av gödsel ske på tät platta 

med sidoskydd och under tak eller annan likvärdig tät täckning, som förhindrar 

uppfuktning och minskar vindpåverkan. På lagringsplatser som idag inte är 

försedda med tak ska lagring ske under tät täckning senast från och med två år efter 

det att tillståndet tagits i anspråk. 

 

Villkor 3 ska i första hand utgå eller omformuleras så att gödsellagret ges 

utformning av en s.k. betongsilo. I andra hand ska villkor 3 få statusen av ett 

”utredningsvillkor”, med en förlängd tidsfrist om fem år. 

 

Villkor 5 

 

Nuvarande lydelse av villkor 5: 

Spridning av gödselmedel inklusive spol- och tvättvatten samt aska ska grundas på 

markkartering och anpassas till grödans behov för växtsäsongen. Markkartering av 
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spridningsarealen ska ske minst vart tionde år. En växtnäringsbalans avseende 

kväve och fosfor ska upprättas för verksamheten minst vart tredje år. 

 

Villkor 5 ska ges följande lydelse: 

Spridning av gödselmedel ska grundas på markkartering och anpassas till grödans 

behov för växtsäsongen. Markkartering av spridningsarealen ska ske minst vart 

tionde år. En växtnäringsbalans avseende kväve och fosfor ska upprättas för 

verksamheten minst vart tredje år. 

 

Villkor 6 

 

Nuvarande lydelse av villkor 6: 

En gödslingsplan ska upprättas årligen för spridning av gödselmedel. Den utförda 

spridningen av gödselmedel inklusive spol- och tvättvatten samt aska ska 

dokumenteras avseende uppgifter om datum, skifte, typ av gödselmedel, tillförd 

mängd och gröda. 

 

Villkor 6 ska ges följande lydelse: 

En gödslingsplan ska upprättas årligen för spridning av gödselmedel. Den utförda 

spridningen av gödselmedel ska dokumenteras avseende uppgifter om datum, skifte, 

typ av gödselmedel, tillförd mängd och gröda. 

 

Bolaget anför bl.a. följande. 

 

Motivering till ändring av villkor 3 

 

I Jordbruksverkets föreskrifter finns sedan länge ett allmänt krav om att gödsel ska 

lagras på tät platta. Det är onödigt med en dubbelreglering och kravet om lagring på 

tät platta kan därför utelämnas från villkorsskrivningen (se SJVFS 2015:21). 

 

Vad gäller kravet på täckning så bygger villkoret på en bristfällig analys av de få 

vetenskapliga studier som finns kring ammoniakavgång från olika gödselslag under 
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lagringstiden. Villkoret bygger istället på en allmänt utbredd, men alltför 

schablonartad, föreställning om att tak över gödselplattor generellt skulle minska 

ammoniakavgången från gödsellagring, oavsett djurslag och övriga förhållanden. 

Tvärtom så finns det vetenskapligt stöd för att nederbörd på en hög med gödsel från 

slaktkyckling kan göra att ammoniakavgången blir lägre, jämfört med om gödseln 

lagrats nederbördsskyddad under tak (se artikeln ”Integrated management practices 

to minimize losses and maximize the crop nitrogen value of boiler litter” E. Sagooa, 

m.fl., Biosystems Engineering 97 [2007]). 

 

Det är i praktiken många olika parametrar som påverkar i vilken omfattning som 

ammoniak kan förväntas avgå från lagrad gödsel. Avgången av ammoniak varierar 

både med lufttemperaturen och gödselns temperatur och vattenhalt och lägre 

temperatur ger lägre ammoniakavgång. Det är värt att notera att det under svenska 

förhållanden är låga temperaturer ute under en stor del av året. Slutsatsen gällande 

nyttan med att förhindra uppfuktning av gödselns ytskikt är tveksam. Vad gäller de 

tekniska möjligheterna att kapsla in gödseln i någon form av tät täckning istället för 

att bygga ett tak så finns det betydande praktiska hinder. Det fungerar inte för 

bolaget i praktiken att täcka in gödselhögen med någon alternativ typ av "tät 

täckning" eftersom det tillförs ny gödsel varje månad. Vidare så kan en sådan 

lösning vid en första anblick verka billig men tiden blir den kostsam eftersom det 

skulle innebära kostnader för extra arbetsmoment och täckningsmaterial varje 

månad. 

 

Det kan konstateras att om kravet på täckning av gödseln kvarstår så är tak den enda 

lösningen som på sikt kan fungera i praktiken. Bolaget ställer sig tveksamt till 

nyttan med detta med tanke på att de då missar skorpbildningen på gödseln och på 

att den lagrade gödseln staplas fem meter högt. Gödselhögen får därmed en 

förhållandevis liten yta som kan avge ammoniak i relation till den volym gödsel 

som lagras på plattan. Att anlägga ett tak över gödselplattorna skulle bli en dyr 

åtgärd i relation till den högst tveksamma nyttan. Enligt muntlig kontakt med två 

olika byggföretag kan kostnaden för att bygga tak över plattorna beräknas till cirka 

1 000 kr/m2. Totalt beräknas takytan komma att omfatta cirka 1 000 m2, vilket ger 
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en kostnad på cirka 1 000 000 kr. Detta samtidigt som livslängden kan beräknas till 

cirka 20 år. Kostnaden ska ställas i relation till att det inte går att ge någon säker 

prognos för i vilken mån avgången av ammoniak minskas jämfört med lagring på 

tät platta utan tak. 

 

Med anledning av ovanstående ställer sig bolaget mycket tveksamt till att kravet på 

tak är en riktig prioritering av resurser, både utifrån företagsekonomisk och 

samhällsekonomisk synvinkel. Det kan inte vara rätt att mycket kostsamma villkor 

ställs, med krav på åtgärder vars nytta inte är verifierad och än mindre kvantifierad.  

 

Motivering till ändring av villkor 5 

Spol- och tvättvatten innehåller inte växtnäring i sådan mängd att det är relevant att 

nämna i samband med kravet på anpassad gödsling. Samma sak gäller för askan. 

Eftersom det inte finns någon relevant miljöskyddsaspekt kopplad till att nämna 

spol- och tvättvatten samt aska i samband med villkoret om anpassad gödsling bör 

den delen av villkoret ges den yrkade lydelsen. 

 

Motivering till ändring av villkor 6 

Villkorets utformning är märklig av flera skäl. Till att börja med så utgår MPD från 

en felaktig föreställning om att det finns ett miljömässigt behov av att anpassa 

spridningen av spol- och tvättvatten samt aska till grödans behov. Detta saknar helt 

relevans sett ur ett praktiskt växtodlingsperspektiv. Den mängd växtnäring som 

ingår i tvättvattnet respektive askan är obetydlig i relation till de mängder av olika 

näringsämnen som grödorna kräver. Att tvättvattnet inte är lämpligt att släppa direkt 

ut i ett vattendrag på grund av sitt innehåll av växtnäring är en helt annan sak, men 

den aspekten betyder alltså inte att tvättvattnet har en sådan potential som 

gödselmedel i praktisk växtodling att det är meningsfullt att räkna på. Därmed är det 

inte heller intressant att journalföra spridningen.  

 

Vad gäller askans spridning på åkermarken går det i praktiken till så att askan sprids 

i samband med spridning av gödsel, enligt principen "några skopor gödsel plus en 

skopa aska" i gödselspridaren. På så sätt kommer askan att under årens lopp 
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fördelas ut över spridningsarealen vid Hättorps gård. Det är inte meningsfullt, 

varken från ett miljöskydds- eller växtodlingsperspektiv, att journalföra exakt vilket 

skifte som får aska under ett enskilt år. 

 

Länsstyrelsen i Östergötland motsätter sig bifall till överklagandet och anför bl.a. 

följande. 

 

Villkor 3 

Länsstyrelsen delar klagandens uppfattning att det är ett allmänt krav att gödsel ska 

lagras på tät platta. Uppgiften kan dock fylla en funktion i villkoret då det i sin 

nuvarande utformning ger en samlad redogörelse för vilka krav som ställs på 

gödsellagrens utformning. 

 

Gödsel från fjäderfän har ett högt kväveinnehåll och är mer koncentrerad än gödsel 

från exempelvis mjölkkor eller slaktsvin. Kvävet i fjäderfägödsel kan lätt 

omvandlas vilket lätt kan leda till omfattande kväveförluster genom 

ammoniakavgång till luften från bland annat gödsellager. Jordbruksverket lyfter 

fram två aspekter som är viktiga för att effektivt minska ammoniakavgången från 

gödsellager. Det handlar dels om att torr fastgödsel ska hindras från att fuktas upp 

under lagringstiden, dels att gödseln ska lagras så att vindpåverkan blir så liten som 

möjligt. Klaganden framför att det i praktiken är många olika parametrar som 

påverkar i vilken omfattning ammoniak avgår från gödseln. Länsstyrelsen delar den 

uppfattningen, och anser att det just därför är viktigt att åtgärda så många som 

möjligt av de parametrar som går att åtgärda för att begränsa ammoniakavgången. 

 

Den aktuella verksamheten utgör en industriutsläppsverksamhet och omfattas av 

BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris. Utöver BAT-

slutsatserna gäller även de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och 

kraven om att vid yrkesmässig verksamhet använda bästa möjliga teknik. I BAT 14 

framförs att bästa tillgängliga teknik för att minska ammoniakutsläpp till luft från 

fastgödsellager är att minska förhållandet mellan fastgödselstackens avgivande yta 

och dess volym, täcka fastgödselstackar eller att lagra torkad fastgödsel i en lada. 
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Länsstyrelsen bedömer att det genom att lagra gödseln under tak eller någon annan 

form av tät täckning, samt att minska risken för vindpåverkan genom att förse 

gödsellagren med någon form av sidoskydd, går att begränsa ammoniakavgången i 

större utsträckning än om gödseln lagras på en tät platta utan täckning. Denna 

lösning torde därmed anses utgöra bästa möjliga teknik. Klaganden framför att 

villkor 3 i det överklagade tillståndsbeslutet bygger på en bristfällig analys av de få 

vetenskapliga studier som finns kring ammoniakavgång. Länsstyrelsen anser i 

motsats till vad klaganden angivit att de slutsatser som dras i bedömningen för det 

aktuella villkoret ligger väl i linje med vad som framförs i BREF-dokumentet för 

intensiv uppfödning av fjäderfä och gris (Best Available Techniques (BAT) 

Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs). Länsstyrelsen 

kan inte se att den studie som klaganden hänvisar till har fått något genomslag 

genom ändrade rekommendationer eller utslag i praxis. 

 

Länsstyrelsen anser att det i samband med att verksamheten expanderar och nya 

lagringsplatser för gödsel behöver byggas bör vara en utgångspunkt att 

iordningställa gödsellager som långsiktigt säkerställer en lämplig lagring av gödseln 

och som utgår från vad som idag kan anses utgöra bäst tillgängliga teknik, bland 

annat när det gäller att begränsa ammoniakavgången. Länsstyrelsen anser att de 

åtgärder som föreskrivs i villkor 3 i det överklagade beslutet är rimliga att kräva av 

en verksamhet av den omfattning som här är aktuell. 

 

Villkor 5 och 6 

Länsstyrelsen anser att det spol- och tvättvatten samt den aska som uppstår inom 

verksamheten utgör ett avfall och att spridningen på åkermark därmed bör anses 

vara ett återvinningsförfarande. För att kunna betraktas på detta sätt måste 

spridningen (hanteringen) enligt bilaga 2 i avfallsförordningen (2011:927) bedömas 

uppfylla kraven för R 10 ”Markspridning med positiva effekter på jordbruk eller 

ekologin”. För att kunna hävda att spridningen ger positiva effekter på ekologin är 

det, enligt länsstyrelsen, en förutsättning att ha kännedom om vad avfallet 

innehåller och göra en rimlig bedömning av vilket behov som finns i 
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jordbruksmarken av de aktuella ämnena. Särskilt viktigt är detta när det gäller 

askan. 

 

Av ansökningshandlingarna framgår att pannorna på gården eldas med både ved 

och halm. Askan från pannorna sprids på åkermark. Jordbruksverket har tagit fram 

vägledning kring detta som sammanfattats i ett faktablad med titeln Användning av 

aska som gödselmedel på åkermark. Av vägledningen framgår att aska kan vara ett 

bra alternativ för att tillföra framförallt fosfor och kalium till åkermarken. Askans 

ursprung har dock stor betydelse för vilken näring den innehåller och på vilken 

mark den är lämplig att sprida. Jordbruksverket rekommenderar att givan anpassas 

efter näringsinnehåll och grödans behov och att inte förrådsgödsla med fosfor. Det 

är även viktigt att kontrollera tillförseln av tungmetaller. 

 

Aska från skogsbränslen bedöms inte vara lika lämplig att sprida på jordbruksmark 

som aska från halm,då den ofta innehåller höga halter av tungmetaller i förhållande 

till näringsinnehållet. Om analyser av askan visar att innehållet av tungmetaller är 

stort anser länsstyrelsen att askan bör tas omhand på annat sätt än genom spridning 

på åkermark. 

 

Mot bakgrund av att hanteringen får anses utgöra ett återvinningsförfarande, med de 

krav på positiva effekter på jordbruket och ekologin som nämns ovan, samt utifrån 

Jordbruksverkets rekommendationer, anser länsstyrelsen att det är rimligt att 

anpassa spridningen av såväl tvätt- och spolvatten som aska utifrån de krav som 

föreskrivs i villkor 5 och 6 i det överklagade beslutet. 

  

Sammanfattningsvis delar länsstyrelsen de bedömningar MPD gör i det överklagade 

beslutet. 
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Bolaget har yttrat sig och anför bl.a. följande. 

 

Villkor 3 

I överklagandet hänvisas till att kunskapen kring ammoniakavgång från 

kycklinggödsel har utvecklats över tid och att detta behöver leda till en beredskap 

för att ompröva vissa saker som hittills setts som etablerad kunskap. Det finns ett 

behov av en översyn kring frågan om vilka åtgärder mot ammoniakavgång som är 

kostnadseffektiva och relevanta att vidta i samband med lagring av kycklinggödsel. 

 

I villkor 3 föreskrivs att gödsellagret, i syfte att förhindra uppfuktning och minska 

vindpåverkan, ska vara utformat enligt följande: 

a) På tät platta med sidoskydd 

b) Under tak eller annan likvärdig tät täckning 

 

Bolaget har inget att invända mot grundtanken om att det är rätt att förhindra 

uppfuktning av kycklinggödsel – med undantag för att det är bra med en 

uppfuktning av ytskiktet på denna typ av gödsel. Det är också en bra åtgärd att 

minska vindpåverkan. Villkoret i sin nuvarande utformning visar på en bristfällig 

förståelse för de mekanismer som påverkar omfattningen av ammoniakavgång från 

lagring av kycklinggödsel. Man kan inte likställa funktionen av ett tak över 

gödsellagret (ett regnskydd) med en tät täckning (komplett inkapsling) av en 

gödselhög. Båda funktionerna dvs. att undvika uppfuktning och minska 

vindpåverkan kan på ett bättre sätt tillgodoses genom att bygga lagret enligt den 

modell som BAT 14 kallar för betongsilo. 

  

I motiveringen till det aktuella och otydliga villkoret skriver MPD att man bedömer 

villkoret med krav på ”tak eller annan likvärdig tät täckning” som skäligt. Dock 

utgår den bedömningen inte från någon tydligt redovisad relation mellan kostnad 

och nytta. Skäligheten motiveras enbart utifrån en schablonartad bild som dessvärre 

inte speglar komplexiteten i sakfrågan. 
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Bolaget ställer sig frågande till hur en skälighetsbedömning kan göras utan att man 

jämför kostnaden för åtgärden med nyttan i tydliga kvantitativa termer. Den 

skälighetsavvägning som myndigheten hänvisar till står på en svag grund då den 

utgår från generella påståenden men inte belyser frågan ur ett kvantitativt 

perspektiv. För att en avvägning ska kunna göras måste kostnaden per kilo 

ammoniak som sparas vara definierad och detta är inte gjort. Frågan om 

kostnadseffektivitet kan inte lämnas utanför diskussionen om skälighet. 

Kostanden för att bygga tak över gödsellagren beräknas till cirka 1 000 000 kr. 

Enligt kalkylen för alternativa metoder så landar kostnaden för alternativa 

täckningsmetoder på belopp i samma storleksordning eftersom sådana lösningar 

innebär betydande arbetsinsatser vid varje utgödslingstillfälle. Detta är en 

betydande kostnad som länsstyrelsen inte alls berör i sitt yttrande. Vid bedömning 

av den nytta som tak respektive täckning skulle kunna bidra med så är följande värt 

att begrunda. 

 

Det finns en vetenskaplig studie från England som tydligt visar att förekomsten av 

ett tak över broilergödsel har lett till ökade utsläpp av ammoniak jämfört med om 

den lagrade gödseln utsatts för nederbörd. Detta förklaras av att nederbörden som 

faller på gödselhögen leder till att det bildas en naturlig skorpa på gödseln. Skorpan 

motverkar ammoniakavgång. Det är angeläget att göra en fördjupad analys av detta 

resultat innan man fortsätter att skriva villkor utifrån schablonbilden av att tak 

generellt är bra för att minska ammoniakavgången. Den studie som hänvisas till 

utgör dessutom ett viktigt underlag i BREF-dokumentet och är citerat sex gånger i 

kapitel 4.  Det är därför anmärkningsvärt att länsstyrelsen inte anser denna studie är 

ett relevant underlag i samband med tillståndsprocessen. 

 

Av BREF-dokumentet framgår att nyttan med tak i hög grad kopplas till att man 

slipper avrinning (run-off) från gödsellagringen. Däremot beskrivs inte i BREF-

dokumentet att tak (som inte ska inte förväxlas med tät täckning) har någon 

funktion för att minska ammoniakavgång från broilergödsel. Bolaget delar 

uppfattning med BREF- dokumentet om att det är bra att bevara kycklinggödseln 
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torr under lagringstiden, men detta kan man alltså ordna på fler sätt än genom att 

bygga ett tak över gödsellagret / täcka gödseln.  

 

I fråga om tät täckning så står följande att läsa i BREF-dokumentet. Where frequent 

additions to the heap are performed, for instance at farms with a weekly manure 

removal by belts, and the sheeting has to be removed and replaced, the evidence 

suggests that there is no significant reduction of ammonia emissions compared to a 

conventional manure heap without a cover. 

 

En grundförutsättning för att täckningen ska ge god effekt mot ammoniakförluster 

är ju att täckningen sluter helt tätt, och att den får sitta kvar under hela 

lagringstiden, bolaget måste dock lyfta bort täckningen var sjätte vecka. När BREF-

dokumentet beskriver nyttan med tät täckning av gödselhögar (och skriver att det är 

lätt att göra) så görs detta i kontexten av att det handlar om långtidslagring av 

gödsel i mindre högar på fält, inför fältspridning ”nästa odlingssäsong”. Det handlar 

inte om att täcka gödsel som lagras till hög höjd i en betongsilo. 

 

Av villkor 3 framgår att nyttan med tak eller täckning anses ligga i att gödselns 

ytskikt inte fuktas upp av nederbörd. Det är en felaktig bild av hur det fungerar i 

verkligheten. I syfte att minska ammoniakavgången från den lagrade gödseln är det 

bättre att nederbörd får fukta upp ytlagret på gödseln så att det bildas en naturlig 

skorpa än att man förhindrar skorpbildningen genom att ha ett tak. Skorpan utgör 

sedan ett skydd mot ammoniakavgång från den lagrade gödseln. Samtidigt ska 

lagret vara konstruerat så att inte regnvatten i onödan tränger in i gödselhögen och 

fuktar upp den underifrån. Därför anser bolaget att det nya gödsellagret ska 

utformas enligt följande. I BREF-dokumentet beskrivs under punkt 4.11.1.4. hur 

man kan utforma en betongsilo för lagring av fastgödsel. Det är så bolaget önskar 

utforma sitt nya gödsellager. Då bygger man en bottenplatta med tre sidoväggar i 

betong. Bottenplattan byggs med en svag lutning så att regnvatten rinner av från 

lagret och samlas upp i en tät brunn vid sidan av plattan. På så sätt säkerställs att 

gödselhögen inte fuktas upp underifrån av stående regnvatten, vilket ger samma 

nytta för att bevara gödseln torr som om den lagrats under tak. Samtidigt får erhålls 
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nytta av att regnet som faller på gödselhögen skapar en ytskorpa, vilken motverkar 

ammoniakavgång. Att lägga till täckning ovanpå ett sådant lager, och lyfta detta av 

och på var sjätte vecka låter sig inte göras av praktiska skäl och det är heller inte 

motiverat ur ammoniaksynpunkt.  

 

Detta är en definierad metod som återfinns i BAT 14. Genom att bygga lagret på 

detta sätt kan gödseln lagras till hög höjd (upp till fem meters höjd) och därmed blir 

relationen mellan lagrad volym och avgivande yta mycket bra. BAT 14 enligt 

alternativ a uppfylls därmed. 

 

Det finns inte något krav på täckning av gödsel i de nya BAT-slutsatserna. I BAT-

slutsatserna för intensiv uppfödning av fjäderfä och gris, handlar slutsats nummer 

14 om olika tänkbara åtgärder mot ammoniakavgång från fastgödsellager. 

Observera då att fastgödsellager i denna kontext även omfattar långtidslagring av 

gödsel i stuka i fält, något som inte är aktuellt i vårt fall. Enligt denna BAT-slutsats 

14, så ska man göra en eller flera av följande åtgärder för att motverka 

ammoniakavgång från lagring: 

a) Minska förhållandet mellan gödselstackens avgivande yta och volym. 

b) Täcka fastgödselstackar. 

c) Lagra torkad fastgödsel i en lada. 

 

Denna BAT- slutsats uppfyller Hättorps Gård redan idag genom att gödsellagret har 

tre väggar och att gödseln lagras till hög höjd, vilket ger en liten avgivande yta i 

förhållande till lagrad volym. Det aktuella villkorets krav på att tak/tät täckning av 

det befintliga lagret också kan därför ifrågasättas. 

 

I samband med tillståndsprövningar sker ibland en sammanblandning av BAT 14 

och BAT 15. En sådan sammanblandning ligger nära tillhands även i detta ärende. 

Det är tydligt i rubriksättningen att BAT 14 reglerar ammoniakutsläpp medan BAT 

15 reglerar risk för läckage till mark och vatten. I fråga on BAT 14 råder ingen 

prioritering mellan de olika alternativen. 
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I detta sammanhang ska även pekas på att BAT 14 alternativ b) ”Täcka 

fastgödselstackar” är ett billigare alternativ till betongsilos för att ändå möjliggöra 

fältlagring. (Se BREF-dokumentet, rubrik Driving force for implementation, sid 

536, This technique is a less expensive alternative to silos, to enable on-field 

storage to protect ground or surface water from nutrient run-off or leaching.) 

Mekanismerna kring ammoniakavgång från kycklinggödsel är komplexa och 

behöver studeras i relation till dagens storskaliga verksamheter i vårt svenska, svala 

klimat. Det finns en klar risk att det för att det för närvarande är alltför 

generaliserade föreställningar i omlopp, som fortsätter att leda till standardmässiga 

villkorsskrivningar, utan att bli föremål för en sund omprövning gällande nyttan. 

Det har under en lång tid gått till precis så som länsstyrelsen beskriver, att villkoren 

kring tak/täckning har kommit att bli standard i tillståndsbeslut gällande 

slaktkyckling utan att den lagstadgade avvägningen mellan kostnad och nytta blivit 

ordentligt utförd.  

 

Villkor 5 och 6 

Bolaget opponerar sig inte mot kravet på att ha kännedom om ”vad avfallet 

innehåller” och inte heller mot kravet på att ”göra en rimlig bedömning av vilket 

behov som finns i jordbruksmarken av de aktuella ämnena”. Däremot motsätter sig 

bolaget att denna utvärdering byråkratiseras och görs krångligare än vad som 

behövs. Rimlighetsbedömningen avseende spridning av tvätt- och spolvatten är 

redan gjord. Kännedom finns om att tvätt- och spolvattnet har så pass litet 

växtnäringsinnehåll att det inte är relevant att lägga in i några gödslingsberäkningar. 

När det gäller avfallslagstiftningens krav på ”positiva effekter på jordbruket” så kan 

man nöja sig med att konstatera att vatten är bra för jordbruket. Krångligare än så 

behöver det inte göras. 

 

Inte heller medför askan en tillförsel av växtnäringsämnen (och tungmetaller) i 

sådan omfattning att det, satt i relation till en växtodling på över 600 hektar åker, 

finns skäl till att göra en särskild planering och journalföring spridningen av askan. 

Det är helt olika storheter på växtnäringsinnehållet i askan och grödornas behov av 
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växtnäring. Spridning av aska på åkermark återför en liten, men i sammanhanget 

marginell mängd växtnäring av fosfor och kalium. 

 

I verksamheten produceras ströbäddsgödsel – alltså en fast och torr gödsel. Gödseln 

samlas i stallet under hela uppfödningstiden. Efter varje uppfödningsomgång, som 

omfattar ca 30 dagar, sker rengöring av stallen enligt en standardiserad procedur: 

1. Gödseln tas ut ur stallen maskinellt (med lastare) och läggs på gödselplattan. 

I detta arbete ingår även att man arbetar manuellt med kvastar och skyfflar 

så att verkligen all gödsel samlas upp och körs ut från stallet. Stallen blir 

därmed rensade från allt löst material. Gödseln kommer senare att spridas i 

fält med hjälp av en gödselspridare som är byggd för att hantera fast och torr 

gödsel. 

2. När allt löst material (gödsel och foderrester) sopats bort från stallen vidtar 

tvätt. Alla ytor i stallen (tak, ventilationsaggregat, väggar, foderutrustning 

och golv) tvättas noga med högtryckstvätt. Tvättvattnet samlas upp och leds 

till separata tvättvatten-brunnar. Tvättvattnet sugs upp från brunnarna och 

sprids i fält vid ett par separata tillfällen per år. 

3. Aska lagras avskilt från gödseln. Detta är viktigt eftersom det finns en viss 

brandrisk kopplat till hantering av aska. Askan, som är ett torrt material, kan 

antingen spridas på åkermark eller till skogsmark. Vid spridning på 

åkermark så blandas askan med gödsel direkt i gödselspridaren, enligt 

modellen ” några skopor gödsel + en skopa aska”. 

 

Skrivningen i villkor 5 handlar om att spridning av de näringsämnen som finns i 

gödsel, tvättvatten och aska (dvs. ämnena kväve, fosfor och kalium), ska grundas på 

markkartering och på grödans behov för växtsäsongen. Villkoret blandar ihop 

storleksordningarna. Gödsling av en gröda planeras på följande sätt. För fosfor och 

kalium handlar det om att man, med utgångspunkt från markkarteringen, planerar 

tillförseln så att den långsiktigt, över en period av flera år, ligger på rätt nivå. Det är 

mer sällan relevant att prata i termer av att tillföra fosfor och kalium på ”årsbasis 

utifrån grödans behov”. Det är bara om man har låga markvärden och därmed ett 

stort behov av fosfor och kalium som man behöver tänka i termer av ”grödans 
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behov för säsongen”. Så är det inte i detta fall. För kväve är det däremot riktigt att 

tillförseln ska regleras utifrån grödans behov för växtsäsongen. Dock har inte 

markkarteringen någon uppgift i relation till planeringen av kvävegödslingen. När 

det gäller kväve är det istället årsmånen och valet av gröda som planeringen tar sin 

utgångspunkt i. Markkarteringen omfattar av naturliga skäl inte kväve eftersom 

kväve inte lagras i marken på det sätt som fosfor och kalium gör. 

 

Det är helt olika storleksordningar på växtnäringsinnehållet i tvättvatten och den 

mängd näring som grödorna har behov av. Erfarenhetsmässigt blir det några få 

kubikmeter (mindre än 10 m3) fast material som sköljs bort med tvättvattnet och 

samlas i tvättvattenbrunnarna under ett års produktionstid. Denna mängd fast 

material (bestående av gödsel och damm) sprids alltså ut i fält i en mycket utspädd 

form eftersom näringsinnehållet i det fasta materialet är uppblandat i ett par hundra 

kubikmeter tvättvatten. Jämför detta med att mängden gödsel som produceras i 

stallen och sprids i fält beräknas till cirka 3 700 m3 per år. Med dessa proportioner i 

åtanke torde det vara uppenbart att det inte finns anledning att göra en separat 

gödslingsplanering eller journalföring kring spridningen av tvättvatten. Det går inte 

att se någon gödslingseffekt på de grödor som fått tvättvatten på sig jämfört med 

grödor som inte tagit emot tvättvatten. 

 

Växtnäringsinnehållet i aska består i huvudsak av fosfor och kalium. Ur 

miljöskyddssynpunkt är det bara fosfor som är av intresse då kaliumgödsling inte 

ger någon miljöpåverkan. Analogt med hanteringen av tvättvatten så är det helt 

olika storleksordningar på växtnäringsinnehållet i askan från biobränslepannan och 

den mängd växtnäring som grödorna har behov av.  

 

Med utgångspunkt från resultatet av markkarteringen ska fosfor gödslas enligt 

ersättningsprincipen. Det innebär att gödslingen ska vara på en nivå som gör att 

markens innehåll av fosfor i det långa loppet varken ökar eller minskar. 

Gårdens växtodling omfattar idag cirka 600 hektar åker och det betyder att det 

årligen behöver tillföras cirka 13 200 kg fosfor till grödorna. I medeltal kan man 

räkna med att skörden bortför cirka 22 kg fosfor per hektar och år. Den mängd 
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fosfor som en årsproduktion av aska beräknas innehålla i storleksordningen 400 kg, 

vilket motsvarar cirka 3 % av grödornas totala behov. Att göra en separat 

journalföring över spridningen av askan kan med hänsyn till ovanstående inte vara 

en särskilt meningsfull verksamhet. Detta särskilt som askan sprids i ”utspädd” 

form ihop med stallgödseln över en stor areal. 

  

Länsstyrelsen har uppfattningen att spridning av tvättvatten och aska till åkermark 

ska ses som ett återvinningsförfarande av avfall och att detta förutsätter att det finns 

en kännedom om vad ”avfallet” innehåller. Bolaget motsätter sig inte denna 

tolkning. Däremot finner bolaget inte att återföringen av växtnäring via tvättvatten 

och aska är av en sådan storleksordning att ett villkor om planering och 

journalföring av detta är befogat. Spridning av tvättvatten och aska på åkermark 

återför en liten och i sammanhanget marginell mängd växtnäring. Men det är ändå 

riktigt att återföra växtnäringen till åkermarken. Växtnäring och vatten har positiva 

effekter på jordbruket. 

 

När det gäller Jordbruksverkets rekommendation om att anpassa givan av aska efter 

dess näringsinnehåll och grödans behov och att inte förrådsgödsla med fosfor så är 

det just detta man åstadkommer genom att blanda upp askan med stallgödseln inför 

spridningen. Genom att det blandas in en mindre andel aska i en större kvantitet 

gödsel så undviks att det blir en hög koncentration av aska på någon del av 

åkermarken. Detta är ett enkelt och praktiskt sätt att anpassa givan till grödans 

(långsiktiga) behov av fosfor och att undvika förrådsgödsling med fosfor via 

asktillförseln. 

 

Med hänvisning till ovanstående redogörelser för växtnäringsinnehållet i tvättvatten 

respektive aska innehas god kunskap om ”avfallets” innehåll. Det är på bas av 

denna kunskap som bolaget inte anser att det är relevant att nämna tvättvatten och 

aska i samband med det i övrigt relevanta kravet på planering och journalföring av 

gödsling med stallgödsel. Bolaget vidhåller därför att orden ”inklusive spol- och 

tvättvatten samt aska” ska tas bort från skrivningen i villkor 5 och 6. 
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DOMSKÄL 

Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns 

skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I bedömningen av om skyddsåtgärder ska vidtas ska 

myndigheten beakta huruvida åtgärden är skälig eller inte enligt 2 kap. 7 § 

miljöbalken, s.k. rimlighetsavvägning. 

 

Klagandes ansökta anläggning utgör en s.k. industriutsläppsverksamhet enligt 1 

kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), IUF. Av 1 kap. 13 § IUF följer att 

slutsatser om bästa tillgängliga teknik ska användas som referens vid 

tillståndsprövning.  

 

För intensiv uppfödning av fjäderfä har EU tagit fram och den 21 februari 2017 

offentliggjort BREF-dokument med BAT-slutsatser för sådan verksamhet och dessa 

har ingått i underlaget för miljöprövningsdelegationens bedömningar i ärendet. 

Mark- och miljödomstolen vill dock påtala att de åtgärder eller slutsatser som 

framgår där utgör endast miniminivå och referens vid kravställande enligt 

miljöbalken. 

 

Villkor 3 

Bolaget gör bl.a. gällande att de åtgärder som villkorats inte är de mest effektiva för 

att minimera avgång av ammoniak samt att det inte har gjorts en tillräcklig 

skälighetsavvägning mellan nyttan av och kostanden för åtgärderna. 

 

De utsläpp som kan härröra från lagring av gödsel är dels utsläpp till vatten av 

näringsämnen, företrädesvis kväve och fosfor, dels utsläpp till luft, företrädesvis 
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ammoniak och lukt. Utsläpp av ammoniak kan i sin tur leda till ökad övergödning 

samt försurning genom deposition på omkringliggande mark och vattendrag.  

 

Mark- och miljödomstolen bedömer utifrån vad bolaget har anfört och vad som i 

övrigt framgår i handlingarna att de krav som miljöprövningsdelegationen har ställt 

får anses rimliga för att begränsa utsläpp av näringsämnen till luft och vatten. Om 

gödsel lagras utan sådan täckning som föreskrivits och därmed öppet för väder och 

vind så ökar avgången av inte minst ammoniak. Domstolen bedömer att en 

eventuell skorpa som kan bildas på gödseln inte utgör ett tillräckligt skydd för att 

förhindra ammoniakavgång från fastgödseln. Detta bl.a. med beaktande av att 

sprickor kan uppstå i skorpan vid omväxlande varmt (kraftigt solljus) och kallt 

väder, vid uppfuktning av nederbörd och vid omrörning om omlastning av gödsel. 

Åtgärderna får trots angivna kostnader enligt mark- och miljödomstolen anses som 

skäliga. Det bolaget har anfört medför ingen annan bedömning. Skäl att ändra 

villkor 3 finns därför inte och överklagandet ska avslås i denna del. 

 

Villkor 5 och 6 

Det spol- och tvättvatten och den aska som uppstår inom verksamheten utgör per 

definition enligt 15 kap. 1 § miljöbalken ett avfall och ett omhändertagande genom 

spridning på åkermark är, som länsstyrelsen har påtalat, tillåtet endast om 

spridningen har positiva effekter på jordbruket eller ekologin. Mark- och 

miljödomstolen anser att kraven i villkor 5 och 6 är rimliga för att säkerställa att en 

sådan effekt uppnås. Det bolaget har anfört medför ingen annan bedömning. 

Överklagandet ska därför avslås även avseende villkor 5 och 6. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 26 juni 2019.  

 

 

Anna Karlsson  Viktor Forsell 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anna Karlsson, ordförande, och 

tekniska rådet Viktor Forsell samt de särskilda ledamöterna Johan Uhr och Curt 

Henricson. Föredragande har varit notarien Viktor Lundberg.  
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Miljoprovningsdelegationen

Hattorps Gard AB
Hattorp
590 34 Tjallmo

Tillstand enligt miljobalken (1998:808) till
verksamhet med djurhallning pa fastigheterna
Hattorp 1:4 oeh 1:11i Motala kommun
(verksamhetskod 1.10-i)

Beslut
Tilistimd
Miljoprovningsdelegationen inom Lansstyrelsen meddelar Hattorps Gard AB
(organisationsnummer 556438-9996) tillstand enligt miljobalken (1998:808) till uppfodning
av slaktkyckling pa fastigheterna Hattorp 1:4 och 1:11i Motala kommun. Tillstandet medger
djurhallning med hogst 375 000 platser for slaktkycklingar.

Miljoprovningsdelegationen godkanner enligt 6 kap. miljobalken den upprattade
miljokonsekvensbeskrivningen iarendet.

Villkor
For tillstandet galler foljande villkor:

Allmant
1. Om inte annat foreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig

overensstammelse med vad sokanden har angivit i ansokningshandlingarna och i
ovrigt i arendet angivit eller atagit sig.

Lagring av godsel
2. Hantering av godselmedel ska ske pa sadant satt att lackage och spill samt olagenheter

for narboende forebyggs och begransas,

3. For att begransa avgangen av ammoniak ska lagring av godsel ske pa tat platta med
sidoskydd och under tak eller annan likvardig tat tackning, som forhindrar
uppfuktning och minskar vindpaverkan, Pa lagringsplatser som idag inte ar forsedda
med tak ska lagring ske under tat tackning senast fran och med tva ar efter det att
tillstandet tagits i ansprak,

4. Stallgodsel och andra organiska godselmedel (>25% ts-halt) rar under perioden 1mars
- 31 oktober tillfalligtvis lagras i stuka under maximalt tva veckor pa det falt dar
spridning senare ska ske. Stukan ska laggas pa en torr och jarnn plats med liten risk for
urlakning av godseln. Avstandet till bostadshus, vattendrag, dike och vattentakt ska
vara minst 150 meter. Lagringsplatsen ska flyttas inom faltet vid aterkommande
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lagring pa samma falt. Tillsynsmyndigheten rar medge langre tid for stukalagring om
det finns sarskilda skal,

Spridning av godsel
5. Spridning av godselmedel inklusive spol- och tvattvatten samt aska ska grundas pa

markkartering och anpassas till grodans behov for vaxtsasongen. Markkartering av
spridningsarealen ska ske minst vart tionde ar. En vaxtnaringsbalans avseende kvave
och fosfor ska upprattas for verksamheten minst vart tredje ar.

6. En godslingsplan ska upprattas arligen for spridning av godselmedel. Den utforda
spridningen av godselmedel inklusive spol- och tvattvatten samt aska ska
dokumenteras avseende uppgifter om datum, skifte, typ av godselmedel, tillford
mangd och groda.

7. Spridning av stallgodsel och andra organiska godselmedel ska ske under sa fa och
koncentrerade perioder som mojligt. Spridning av stallgodsel och andra organiska
godselmedel far inte ske under lordagar, sondagar, helgaftnar och helgdagar.
Tillsynsmyndigheten rar medge undantag fran forbudet om det finns sarskilda skal,

8. Spridning av godselmedel och bekampningsmedel rar inte ske narmare vattentakt an
50 meter.

9. Langs vattendrag, vattenforande diken och oppna vattenytor ska det finnas standigt
bevuxna skyddszoner. Zonens bredd ska anpassas efter risken for vindavdrift och
ytavrinning fran faltet, men bredden far inte vara mindre an 5,5 meter. Skyddszonerna
tar brytas for insadd hogst en gang vart femte ar. Skyddszonerna ska vara ogodslade
och tar inte besprutas med kemiska bekampningsmedel.

10. Stallgodsel och andra organiska godselmedel ska myllas eller brukas ned snarast
mojligt och senast inom 12 timmar fran spridningstillfallet savida inte spridning sker i
vaxande groda dar myllningjnedbrukning inte ar mojlig.

11. Skriftliga avtal ska upprattas for hantering av stallgodsel som inte ska spridas pa mark
som verksamhetsutovaren ager eller arrenderar (egen spridningsareal).

Den egna spridningsarealen samt den spridningsareal som de skriftliga avtalen
omfattar ska som minst motsvara det totala behovet av spridningsareal for den mangd
stallgodsel som djurhallningen ger upphov till. Vid avtal om annan anvandning av
stallgodseln, sasom biogasproduktion, far spridningsarealen minskas i motsvarande
omfattning.

12. lnnan forandring av hanteringen av godselmedel, spolvatten, tvattvatten eller aska
sker ska information lamnas till tillsynsmyndigheten.

utslapp till luft
13. Djurstallarna ska skotas pa sadant satt att avgangen av ammoniak forebyggs och

begransas.

Kemikalie- och avfatlsfraqor
14. Avspolning av maskiner, som anvands i vaxtodlingen, ska ske pa sadant satt att

olagenheter for miljon forebyggs och begransas.
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lS. Tvattvatten, som uppkommer vid rengoring av stallbyggnader, ska avledas till tat
behallare, Avspolning av utrustning och maskiner, som anvands i eller vid rengoring av
stallbyggnaderna, ska ske pa tat yta och uppkommet spolvatten ska avledas till tat
behallare.

Det uppsamlade vattnet Tar inte spridas pa vattenmattad, oversvammad, snotackt eller
frusen mark samt inte spridas narmare vattentakt an so meter.

16. Hantering av aska ska ske pa sadant satt att olagenheter for miljon forebyggs och
begransas, Aska Tarda spridas pa akermark som verksamhetsutovaren brukar.

17. Kemiska produkter och farligt avfall ska forvaras val uppmarkta och pa sadant satt att
fororening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska
forvaras nederbordsskyddat och vid behov ska forvaringsplatsen vara forsedd med
pakorningsskydd. Forvaringen ska ske sa att det inte foreligger nagon risk att
sinsemellan reaktiva foreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt
avfall innehallande flyktiga organiska foreningar ska forvaras ival tillslutna behallare
sa att avdunstningen minimeras.

Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska forvaras inom invallat
omrade som ar bestandigt mot det som forvaras dar. Invallningar ska dimensioneras
sa att de rymmer storsta behallarens volym och minst 10% av ovrig lagrad volym.

Buller
18. Ijudnivan fran den samlade verksamheten Tarinte overskrida foljande varden vid

bostader,
Klockslag Ekvivalent

ljudniva

Vardagar 07-18 sodBA
LOr-, son- och 07-18 4SdBA
helgdagar
Kvallar 18-22 4SdBA
Nattetid 22-07 40dBA

Momentan
ljudniva

SSdBA

Buller ska kontrolleras genom immissionsmatningar eller genom narfaltsmatningar
och berakningar, Ekvivalentvardena ska beraknas for de tider da verksamheten pagar.
Kontroll ska ske sa snart det skett forandringar i verksamheten som kan medfora att
vardena riskerar att overskridas eller nar tillsynsmyndigheten bedomer att det behovs,

Ovrigt
19. Om verksamheten i sin helhet eller i nagon del upphor ska detta i god tid dessforinnan

anmalas till tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och farligt avfall ska
omhandertas. Verksamhetsutovaren ska vidare utreda om verksamheten har givit
upphov till fororeningar och i sadant fall ocksa ansvara for att avhjalpandeatgarder
vidtas.

20. Kontroll av utslappens paverkan pa recipienten ska ske. Forslag till
recipientkontrollprogram ska lamnas in till tillsynsmyndigheten senast inom tre
manader fran det att tillstandet har tagits i ansprak. Ett alternativ till eget
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kontrollprogram ar att medverka i den samordnade reeipientkontroll som bedrivs i
lanet,

Igimgsattn ingstid
Den med tillstandet avsedda verksamheten ska ha satts igang senast den 31 december 2023
annars forfaller tillstandet i de delar som da inte tagits i ansprak. Verksamhetsutovaren ska
meddela tillsynsmyndigheten nar verksamheten satts igang,

Tidigare tillstimd
Nar detta tillstand tas i ansprak upphor Miljoprovningsdelegationens beslut daterat
2010-09-15 (dnr 551-31135-09)att galla. Verksamhetsutovaren ska meddela
tillsynsmyndigheten nar tillstandet tas i ansprak.

Kungorelsedelgivning
Miljoprovningsdelegationen beslutar med stod av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att
delgivning av detta beslut ska ske genom kungorelse pa satt som anges i bilaga 1.

Redogorelse for arendet
Tidigare beslut
Miljoprovningsdelegationen inom Lansstyrelsen har genom beslut den 15september 2010
meddelat tillstand enligt miljobalken till djurhallning pa fastigheterna Hattorp 1:4oeh 1:11i
Motala kommun.

Samrad
Samrad med Lansstyrelsen oeh Motala kommun genornfordes den 5 november 2015. Samrad
med de enskilda som har antagits vara sarskilt berorda av verksamheten har skett genom
skriftlig information. Lansstyrelsen har genom beslut den 23 februari 2016 meddelat att
verksamheten inte kan antas medfora betydande miljopaverkan.

Arendets handlaggning
Ansokan, med miljokonsekvensbeskrivning, har kungjorts i Motala &Vadstena Tidning samt
Ostgota Correspondenten. Handlingarna har hallits tillgangliga for allmanheten i enlighet med
bestammelserna imiljobalken.

Miljoprovningsdelegationen har genomfort remissforfarande med Lansstyrelsen Ostergotland
oeh Plan- oeh miljonamnden i Motala kommun.

Sokanden har beretts tillfalle att lamna synpunkter pa de remissvar som inkommit oeh vad
som i ovrigt har tillforts arendet.

Ansokan med yrkanden
Hattorps Gard AB ansoker om tillstand for befintlig oeh utokad verksamhet med uppfodning
av slaktkyekling pa fastigheterna Hattorp 1:4oeh 1:11i Motala kommun. Ansokan omfattar
375 000 platser for slaktkyeklingar.

Sokanden har aven foreslagit villkor for verksamheten.
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Sokandens beskrivning av arendet
Av ansokningshandlingarna oeh av vad sokanden i ovrigt har angett framgar bland annat
foljande:

Lokal iseri ng
Hattorps Card ligger strax vaster om vag 211, ea 4 km soder om Tjallmo. Foretaget bedriver
redan idag lantbruksverksamhet oeh verksamhet med uppfodning av slaktkyekling pa
fastigheten Hattorp 1:11.Marken dar det nya stallet kommer att byggas hor idag till Hattorp
1:4·

Produktion
Vid Hattorp finns idag ett djurstall pa totalt 9 000 ms. Nu planeras for ytterligare 6 000 m-.
Den tillkommande stallytan kommer troligtvis att byggas i tva etapper. Varje ar fods eirka 7-8
omgangar med slaktkyeklingar upp. Slaktkyeklingarna kommer att fodas upp till varierande
slaktvikter, beroende pa vad som efterfragas av marknaden. Djurskyddsregler tillater maximalt
25 djur per ms. Ansokan om tillstand omfattar darfor 375 000 platser. Hattorps Oard AB
bedriver aven verksamhet med vaxtodling omfattande ea 540 ha akermark.

Godselhantering
Godseln hanteras som strobaddsgodsel, Produktionen beraknas ge upphov till 3 677 m3 godsel
per ar. For att ha kapacitet att lagra tio manaders godselproduktion kravs en lagringskapacitet
pa 3 064 m3. Utgodsling sker maskinellt efter varje avslutad produktionsomgang, Godseln
lagras pa godselplatta. De stallgodselmangder som tillkommer nar verksamheten okar kommer
att anvandas i foretagets vaxtodling, men kan aven saljas till andra vaxtodlingsforetag.
Djupstrogodsel kan under sommarhalvaret lagras i stuka. En lagringstid for stukalagring pa
upp till tre manader yrkas.

Utslapp till vatten
Jordbruksmarken kring Hattorp avvattnas mot Hattorpsan, Verksamhetsomradet beror ocksa
grundvattenforekomsten SE650856-147239. Vaxtnaringssituationen i Hattorpsan oeh
efterfoljande vatten kommer egentligen inte alls att paverkas av den kommande okningen av
verksamheten. Godseln kommer efter utgodsling att lagras pa tat platta utan
avrinningsmojligheter. Om godseln sedan anvands pa ett fornuftigt satt i vaxtodlingen medfor
verksamheten lag risk for att bidra till overgodning. Genom att anpassa godselmangderna efter
grodans behov av vaxtnaring oeh utfora spridningen vid ratt tid pa aret minimeras riskerna.
Samma resonemang galler aven grundvattenfOrekomsten.

Akermarken som fOretaget brukar ligger delvis inom nitratkansligt omrade. Godselhantering
inom nitratkansligt omrade regleras i Statens jordbruksverks foreskrift 2004:62. Genom
arrende brukar Hattorps Gard AB aven mark som ligger inom Ljungs vattenskyddsomrade.
Stallgodsel anvands enligt reglerna fOrvattenskyddsomradet. For anvandning av kemiska
bekampningsmedel ansoker foretaget om sarskilt tillstand for anvandning inom
vattenskyddsomradet.

Utslapp till luft
Lokalt punktutsIapp av ammoniak sker via ventilationsluften. Ventilationsluften slapps ut fran
ett antal trummor som sitter i staIlbyggnadernas tak. Utslappen av ammoniak beraknas bli ea
26 ton per ar efter att verksamheten har byggts ut.



Beslut
2018-10-10

sid 6 (14)
551-13255-16

LANSSTYRELSEN
OSTERGOTLAND

Erfarenheten fran den befintliga anHiggningen ar att verksamheten med slaktkyckling inte
medfor nagra frekventa luktproblem for omgivningen som kan relateras till den dagliga
driften. Godseln fran anlaggningen kommer att lagras vid djurstaIlen. I normalfaIlet kommer
det inte att lukta fran den pagaende lagringen. Lukt kommer daremot att kunna karmas i
samband med utgodsling och spridning i falt, Lukt i samband med spridningen kan inte
undvikas, men storningen ar relativt kortvarig. Hur lange man kanner av lukt efter spridningen
ar dock mycket vaderberoende. Godselhanteringen, med tillhorande luktstorningar, beraknas
ske under koncentrerade perioder vid ett par tidpunkter pa aret,

For att MIla utslappen av ammoniak fran staIlen pa en lag niva ar det viktigt att MIla
strobaddarna torra. Mojligheten att med tillsatsvarme MIla ett bra klimat i stallen bidrar till
att MIla baddarna torra. Vid spridning av godseln pa bar jord myllas den ned strax efter
spridning vilket MIler kvaveforlusterna pa en lag niva.

Kemiska produkter och avfall
Inom verksamheten med uppfodning av slaktkyckling anvands kemikalier vid desinfektion av
stallen efter att de har tvattats. Ibland kalkas aven stallbyggnaden. Pa sa satt erhalls en god
sanering av sjukdomsalstrande organismer.

Inom vaxtodlingen hanteras kemikalier i form av oljor och vaxtskyddsmedel. Val av preparat
och dosering anpassas efter de radande behoven. I verksamheten anvands bekampningsmedel
som ar godkanda av kemikalieinspektionen. Bekampningsmedel lagras i separat utrymme i
gardsverkstaden. Pafyllning av preparat infor sprutning sker pa hardgjord platta med
uppsamling. Rengoring av sprutan gors i falt.

I verksamheten hanteras inte nagra amnen som finns upptagna pa kandidatlistan inom Reach.

Inom verksamheten anvands smorjolja och diesel. Tva dieseltankar finns, en inomhus och en
invallad utomhus. Overfyllnadsskydd finns. Smorjolja forvaras pa fat i verkstaden.

Buller
Enligt tidigare erfarenhet fran kycklingstallen vid Hattorp sa alstrar inte verksamheten nagot
buller som ar storande for omgivningen. Ventilationssystemet har en lag ljudniva. Patagliga
ljudkallor ar i samband med utgodsling och leverans av godsel samt i samband med leverans
av kycklingar, slaktdjur och foder. Verksamheten ligger lite avsides och den ljudbelastning som
verksamheten bidrar med till omgivningen sker under korta och koncentrerade perioder.
Nagra klagomal pa buller har inte mottagits i den befintliga verksamheten. Verksamheten
bedoms leva upp till Naturvardsverkets riktlinjer for externt industribuller.

Transporter
De fiesta transporter sker pa vardagar och under dagtid. Leveranser av foder, djur etc. gar fran
vag 636 via enskild vag upp till garden. De transporter som hor ihop med verksamheten
bedoms inte utgora nagon oacceptabel storning for omgivningen. Transporterna av godsel
kommer aU paverka naromradet under tiden som de sker, men da transporterna sker under
koncentrerade perioder blir paverkan pa omgivningen begransad.

Energianvandning
Idag forbrukar verksamheten med uppfodning av slaktkyckling elstrom i en omfaUning av ca
140000kWh per ar. Efter en utbyggnad av eU nyU stall beraknas elbehovet oka i proportion
med okningen av verksamheten. ElfOrbrukningen ar framst kopplad till driften av
ventilationen, utfodringssystemet och belysningen i stallen. StaIlen varms upp med tva
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fastbranslepannor som eldas med halm oeh ved. Ventilationssystemet i stallarna ar ett
energieffektivt system med frekvensstyrda motorer, med automatisk steglos reglering som
reglerar sig efter temperatur oeh luftfuktighet.

Avfall
Verksamheten genererar tamligen lite avfall. De vanligaste typerna av avfall som uppstar i
verksamheten ar plastavfall oeh metallskrot. Plastavfallet bestar till storsta delen av
utsadessackar oeh tomdunkar. Metallskrot ar framst slitdelar oeh uttjanta maskiner. Detta
avfall lamnas till material- oeh energiatervinning, Verksamheten ger ocksa upphov till farligt
avfall i form av ljuskallor fran djurstallen samt oljor, oljefilter oeh batterier fran maskiner som
anvands i verksamheten. Detta avfall lamnas till mottagare.

Doda kyeklingar forvaras i frysbox i vantan pa att eldas i fastbranslepanna pa garden. Tillstand
fran Jordbruksverket finns for detta.

Askan som blir efter forbranningen av ved oeh halm kommer att blandas med godsel oeh
spridas pa akermark. Pa sa satt aterfors naringsamnen oeh sparamnen till marken.

Tvattvatten fran rengoring av stallarna oeh maskiner som anvands i samband med utgodsling
samlas upp i behallare oeh sprids pa akermark.

Recipientkontroll
Foretaget ar medlem i Motala Stroma Vattenvardsforbund.

Alternativ lokalisering
Nagon alternativ plaeering av den nya stallbyggnaden som kanns lika sjalvklar bedoms inte
finnas i dagslaget. Huvudalternativet med en ny byggnad bredvid befintliga stall ar den
plaeering som ter sig mest naturlig oeh bedoms inte medfora nagra negativa aspekter.

Nollalternativ
Nollalternativet kan inte bedomas medfora nagra vasentliga fordelar avseende lokalpaverkan
pa den yttre miljon. De generella regleringar som finns avseende godselhantering,
spridningsareal, etc. for verksamheter med djurhallning i regionen innebar att risken for
oaeeeptabel miljopaverkan ar liten.

Vttranden
I inkomna yttranden i arendet har sammanfattningsvis foljande anforts med anledning av
Hattorps Gard AB:s ansokan,

Liinsstyrelsen Ostergotland anser att sokanden inte kan anses ha styrkt att de
lagringsutrymmen for godsel som planeras ar tillrackliga for att klara kravet om minst tio
manaders lagringskapacitet. Sokanden har heller inte klargjort vilket behov av spridningsareal
som faktiskt foreligger. Lansstyrelsen anser att bada dessa fragor ar eentrala vid
tillstandsprovning av verksamheter med djurhallning,

Lansstyrelsen anser att det vid tillstandsprovningen ska sakerstallas aU tillraeklig
lagringskapacitet kommer aU finnas tillganglig oeh aU utformningen oeh plaeeringen av denna
uppfyller de krav som kan stallas gallande val av basta tillgangliga teknik oeh val av plats.

Om ovanstaende uppgifter inte redovisas anser Lansstyrelsen aU ansokan ska avvisas. Om
Miljoprovningsdelegationen finner att till stand kan medges trots bristerna anser Uinsstyrelsen
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att tillstandet ska forenas med vilIkor kring hur dessa fragor ska hanteras. Villkor bor da
foreskrivas om att lagringskapacitet ska anlaggas i en omfattning som minst motsvarar Statens
jordbruksverks foreskrifter, oeh att lagringsplatserna ska vara forsedda med tak eller annan tat
tackning. Villkor bor da aven foreskrivas om att djurhallningen ska anpassas till tillganglig
spridningsareal.

Plan- oeh miljoniimnden iMotala kommun anser att ansokan behover kompletteras. I
ansokan forekommer olika siffror gallande behovet av spridningsareal. En stallbalans har
gjorts som baseras pa gardens forutsattningar. Enligt denna ar behovet av spridningsareal Sgo
ha. I ansokan anges doek att det totala behovet av spridningsareal endast uppgar till 686 ha.
Namnden saknar en utforlig redovisning som visar hur man kan franga en stallbalans som
gjorts for den egna verksamheten.

Vidare anser namnden att beskrivningen av hur verksamheten forhaller sig till faststallda BAT
slutsatser ar bristfallig, att det saknas uppgifter om resultatet av tidigare genomford
energikartlaggning oeh att det saknas uppgifter om huruvida de fastbranslepannor som finns
pa anlaggningen omfattas av nagon verksamhetskod.

Sokandens bemotande
Hattorps Gard AB har sammanfattningsvis framfort foljande med anledning av inkomna
yttranden i arendet.

Behov av spridningsareal
De olika uppgifterna om behovet av spridningsareal beror pa skilda ingangar oeh
forutsattningar for berakningarna. Behovet av 686 ha ar beraknat utifran tabellvarden (SJVFS
2004:62) oeh denjusterade godselmangd som redovisats i berakningar i ansokan,
Arealuppgiften i redovisad stallbalans, 859 ha, ar beraknad med verkliga produktionsuppgifter
som grund, men tidsperioden som stallbalansrakningen omfattar ar en nagot langre tidsperiod
an ett kalenderar, eftersom nagon justering inte gjorts for de omgangar som loper over
arsskiftena. I verkligheten varierar standigt uppfodningstider, slaktvikter oeh tomtider i
stalIen, allt for att anpassa produktionen till marknadens onskemal. Slutsatsen blir att
arealbehovet for kycklinggodseln, bade enligt stallbalansberakningen oeh enligt den justerade
tabellvardesberakningen, kan beraknas till knappt 100 ha per uppfodningsomgang.

Kommentarer till BAT-slutsatserna
Riskanalyser, planer av olika slag, protokoll for serviee oeh underhall oeh ytterligare annan
dokumentation for verksamheten finns tillganglig pa anlaggningen oeh ar tillganglig for
tillsynsmyndigheten. Det finns ingen anledning till dubbelredovisning i form av att detta
material aven skulle inga i kommentarerna till BAT-slutsatserna.

Angaende energikartlaggning
Syftet med en energikartlaggning ar att definiera energikallor, energiatgang oeh mojlighet till
energibesparande atgarder. AnUiggningen vid Hattorp ar en verksamhet som har energibehov
for relativt Iasaker. Det ar i stort uppvarmning, ventilation, belysning samt distribution av
vatten oeh foder. AlIa dessa installationer ar nya oeh har sa bra energieffektivitet som det gar
att Ia i dagslaget. Regelbunden serviee genomfors pa anlaggningens alIa delar. Vid nya
investeringar ar det sjalvklart att energieffektivitet ar en vasentlig faktor vid valet av teknik.
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Verksamhetskod for fastbranslepannoma
Eftersom pannornas sammanlagda effekt overstiger 500 kW omfattas de av verksamhetskod
40.60 enligt miljoprovningsforordningen.

Godselmangder och lagringskapacitet
Det ar svart att veta exakt hur mycket godsel det kommer bli av planerad verksamhet, men
schablonvarden ar inte heller nagra exakta mangder. Uppgiften fran Svensk Fagel om att den
planerade verksamheten skulle ge ea 200 toni400 ma godsel per omgang bygger pa
erfarenheter fran svensk uppfodning av slaktkyekling oeh utgor, savitt sokanden kan forsta,
den basta kallan till information om det ar en god bild av verkligheten som eftersoks,

Med ovan angivna mangd godsel per omgang, 8 uppfodningsomgangar per ar oeh 10manaders
lagringskapacitet, skulle det innebara ett lagringsbehov pa 2 700 ms, Dartill kommer
lagringsbehov for aggskalen, Den forsta redovisade godselrnangden skulle krava ett
lagringsbehov pa ea 3 100m3, inklusive lager for aggskalen.

Forutom det godsellager som finns vid Hattorp idag kommer ytterligare lagringskapacitet att
byggas, minst vad som kommer att behovas for att klara kravet pa 10manaders
lagringskapacitet efter utokning av verksamheten. Det ar tidigare redovisat pa inlamnad karta.

Miljoprovningsdelegationens bedomnlnq
Miljokonsekvensbeskrivning
Ansokan inkom fore den 1januari 2018 nar 6 kap. miljobalken om miljobedomningar tradde i
kraft. Enligt overgangebestammelserna till 6 kap. miljobalken galler aldre foreskrifter
fortfarande for handlaggning oeh provning av arenden dar ansokan inkommit fore
ikrafttradandet,

Sokanden har fullgjort de i 6 kap. miljobalken angivna skyldigheterna att genomfora samrad
oeh att uppratta en miljokonsekvensbeskrivning. Miljcprovningsdelegationen bedomer att den
av sokanden ingivna miljokonsekvensbeskrivningen ar av sadan beskaffenhet att den kan
godkannas.

Status rapport
Verksamheten ar enligt 1kap. 2 § industriutslappsforordningen (2013:250) en
industriutslappsverksamhet. Darmed kravs att ansokan ska innehalla en statusrapport, som
beskriver nulaget avseende fororeningar i mark oeh grundvatten. Miljoprovningsdelegationen
gor ingen annan bedomning an sokanden avseende risken for fororeningsskada oeh behovet av
en statusrapport. Utredningen har visat att risken ar liten for att den beskrivna
industriutslappsverksamheten medfor fororeningsskada oeh darmed behover inte en
statusrapport upprattas.

Tillatlighet
Industriutslappsverksamhet
Av 1kap. 13§industriutsIappsforordningen foljer att slutsatser om basta tillgangliga teknik
(Best Available Technique) ska anvandas som referens vid tillstandsprovning. Av det foljer att
de utslappsvarden oeh beskrivningar av andra forsiktighetsmatt som finns i de slutsatser om
basta tillgangliga teknik som anges i 2 kap. industriutslappsforordningen ska anvandas.



Beslut
2018-10-10

sid 10 (14)
551-13255-16

LANSSTYRELSEN
OSTERGOTLAND

Miljoprovningsdelegationen bedomer att verksamheten, om den bedrivs ienlighet med
villkoren idetta beslut oeh om de atgarder som redovisas i ansokan vidtas, kommer att
bedrivas i huvudsak i enlighet med basta tillgangliga teknik.

Miljobalkens mill och hansynsreqler m.m.
Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut oeh om de atgarder som
redovisas i ovrigt i ansokan vidtas, bedomer Miljoprovningsdelegationen att den sokta
verksamheten inte strider mot miljobalkens mal.

Miljoprcvningsdelegationen bedomer att sokanden i tillracklig omfattning har visat att de
forpliktelser som foljer av 2 kap. 1§miljobalken kommer att iakttas i den sokta verksamheten.

Miljoprcvningsdelegationen bedomer att verksamheten gar att forena med en fran allman
synpunkt lamplig anvandning av mark- oeh vattenresurser samt med den for omradet gallande
oversiktsplanen. Den valda lokaliseringen kan darmed godtas.

Miljokvalitetsnormer
Miljoprovningsdelegationen bedomer att verksamheten inte medfor att nagon av de gallande
miljokvalitetsnormerna enligt luftkvalitetsforordningen (2010:477) eller forordningen
(2001:554) om miljokvalitetsnormer for flsk- oeh musselvatten overskrids.

Jordbruksmarken kring Hattorp avvattnas mot Hattorpsan som i Vatteninformationssystem
Sverige (VISS) har beteckningen SE650847-146550. Hattorpsan bedoms ha otillfredsstallande
ekologisk status oeh den kemiska status en har klassifieerats som uppniir ejgod. Verksamheten
beror aven grundvattenforekomsten SE650856-147239. Saval den kemiska som den
kvantitativa statusen for grundvattenforekomsten bed oms som god.

Den paverkan som verksamheten kan vantas ha pa berorda vattenforekomster ar framst
genom utslapp av naringsamnen. For Hattorpsan bedoms inte overgodning till foljd av
belastning av naringsamnen utgora ett problem. Miljoprovningsdelegationen bedomer att det
flnns forutsattningar for att verksamheten kan bedrivas sa att uppnaendet av god status i
aktuella vattenforekomster inte forsvaras. Vidare bedomer Miljoprovningsdelegationen att om
verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut, oeh om de atgarder som redovisas
i ovrigt i ansokan vidtas, kommer verksamheten inte pa ett betydande satt bidra till att de nu
gallande miljokvalitetsnormema enligt forordningen (2004:660) om forvaltning av kvaliteten
pa vattenmiljon inte foljs.

Sammanfattande bedornnlnq
Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut oeh om de atgarder som
redovisas i ovrigt i ansokan vidtas, bedomer Miljoprovningsdelegationen att det inte foreligger
hinder mot att bevilja sokt tillstand.

Villkor m.m.
Lagring av godsel
Miljoprovningsdelegationen bedomer att den lagringskapaeitet for godsel som sokanden
beraknat inte pa ett betryggande satt visats vara tillraeklig for att klara de krav om tio
manaders lagringskapacitet som stalls i fOrordningen (1998:915) om miljohansyn ijordbruket.
Sokanden konstaterar sjalv att det ar svart att veta exakt hur myeket godsel som kommer att
produeeras vid anlaggningen. Sokanden framfOr vidare att godselproduktionen kommer att
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variera beroende pa slaktvikter oeh antalet uppfodningsomgangar, Miljoprovnings
delegationen konstaterar att det kravs godsellager som med sakerhet klarar den storsta
produktion som kan tankas bli aktuell inom verksamheten. Det :far anses vara ett minimikrav
for verksamheten att ha en lagringskapaeitet som tacker det behov som kan beraknas enligt de
sehabloner som redovisas i Statensjordbruksverks foreskrifter 2004:62, bilaga 7 (omtryekt
SJVFS 2015:21).Enligt dessa foreskrifter beraknas en lagringskapacitet pa 4 500 m3 kravas for
att klara kravet pa tio manaders lagringskapacitet for den aktuella verksamheten. Da kravet om
tio manaders lagringskapacitet regleras i annan forfattning anser Miljoprovningsdelegationen
att nagon ytterligare reglering i detta tillstand inte ar nodvandig. Det aligger sokanden att visa
att forutsattningar finns for aU astadkomma tillracklig lagringskapacitet for verksamhetens
behov. Miljoprovningsdelegationen konstaterar att sokanden har foreslagit en plats for
nyanlaggning av lagringsutrymme oeh bedomer att det finns forutsattningar att anlagga
tillrackligt stort lagringsutrymme dar. Det aligger sedan verksamhetsutovaren att vid varje
tillfalle visa att tillracklig lagringskapacitet finns. Miljoprovningsdelegationen bedomer mot
bakgrund av detta att det blir en fraga for tillsynsmyndigheten att kontrollera om den
lagringskapacitet som finns tillganglig, da verksamheten bedrivs, ar tillracklig.

Enligt informationsmaterialet Fjaderfagodsel- en vardefull resurs (Jordbruksinformation nr
132005, Jordbruksverket) kan ammoniakavgangen fran fastgodsel bli stor under lagringstiden
vid optimala forutsattningar for ammoniakbildning (lagom vattenhalt oeh hog temperatur).
Darfor ar det viktigt att torr fastgodsel hindras fran att fuktas upp under lagringstiden. I BAT
slutsatserna for intensiv uppfodning av fjaderfa oeh gris anges att BAT (Best Available
Technique) ar, utover att minska forhallandet mellan fastgodselstackens avgivande yta oeh
dess volym, att lagra fast fjaderfagodsel i en lada eller att tacka fastgodselstackar.

Miljoprovningsdelegationen bedomer att det ar viktigt att fastgodseln halls sa torr som mojligt
oeh aU vindpaverkan forebyggs fOraU sakerstalla aU avgangen av ammoniak begransas. Mot
bakgrund av deUa bedomer Miljoprovningsdelegationen aU det bor vara en utgangspunkt aU
godsellager ska taekas. Miljoprovningsdelegationen bedomer aU det ar skaligt aU stalla krav pa
skyddsatgarder i form av tat taekning av godsellagren, varfor villkor foreskrivs i denna del. Da
det kan behovas tid for aU ta fram en Iamplig taekningsmetod for de lagringsplatser som idag
inte ar forsedda med tak, bedomer Miljoprovningsdelegationen aU det ar skaligt aU medge aU
lagringen pa dessa platser ska ske under tat taekning forst fran oeh med tva ar efter det aU
tillstandet tagits i ansprak.

Sokanden har yrkat att tillstandet ska medge aU godsel, under sommarhalvaret, lagras i stuka i
upp till tre manader. Som skal uppges att det skulle innebara eU extra moment aU behova
mellanlagra godseln oeh aU det momentet tar tid oeh belastar miljon i form av transporter.
Miljoprovningsdelegationen anser aU stukalagring innebar okad risk for naringslaekage oeh
darmed inte kan anses utgora basta tillgangliga teknik. Av den anledningen anser
Miljoprovningsdelegationen aU stukalagring endast bor ske under korta perioder i samband
med spridning. Mot bakgrund av deUa bedomer Miljoprovningsdelegationen aU det bor
fOreskrivas som villkor aU lagring i stuka endast :far ske under perioden 1mars - 31oktober
oeh da under maximalt tva veekors tid. Lagringen ska ske pa det fcilt dar spridning sen are ska
ske.

Spridning av godsel
Sokanden har yrkat aU det i tillstandet inte ska finnas nagon begransning av nar spridning av
godsel :farske. DeUa for aU kunna sprida vid gynnsam vaderlek sa aU lukt oeh miljostorningar
minskas. Miljoprovningsdelegationen delar sokandens uppfattning aU det ar en fordel aU
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kunna utnyttja lampliga vaderforhallanden for spridningen, men bedomer samtidigt att
spridning pa lordagar, sondagar, helgaftnar oeh helgdagar bor undvikas for att minska den
luktstorning som spridningen kan medfora vid dessa tider da manga ar lediga oeh vistas
utomhus i storre utstrackning. I tillstandet foreskrivs darfor, som villkor, ett forbud mot
spridning av stallgodsel oeh andra organiska godselmedel under sadana dagar. Samtidigt
foreskrivs att tillsynsmyndigheten ska kunna medge undantag fran villkoret om det foreligger
sarskilda skal. I tillstandet foreskrivs aven att godseln ska spridas vid sa ra oeh koneentrerade
perioder som mojligt, for att begransa storningen pa grund av lukt. Med denna utgangspunkt
bedomer Miljoprdvningsdelegationen att det endast bor vara aktuellt att utnyttja mojligheten
till undantag for ett fatal dagar oeh att det i planeringen av odlingen bor vara mojligt att forutse
under vilka perioder detta kan vara aktuellt. Infor varje sadan period kan
verksamhetsutovaren, utifran de da aktuella forutsattningarna, bedoma oeh motivera behovet
av undantag fran villkoret. Tillsynsmyndigheten kan da, i sin bedomning av om undantag ska
medges, bland annat beakta vilka spridningsarealer som da ar aktuella oeh vilken
spridningsteknik som kommer att anvandas. Miljoprovningsdelegationenbedomer utifran
ovanstaende att det ar rimligt att foreskriva att det ska kravas ett medgivande fran
tillsynsmyndigheten for att gora undantag fran forbudet mot att sprida stallgodsel oeh andra
organiska godselmedel under lordagar, sondagar, helgaftnar oeh helgdagar.

Miljoprovningsdelegationenbedomer att tillsynsmyndigheten bor ra information om
verksamhetsutovaren avser att forandra hanteringen av gddselmedel, spolvatten eller
tvattvatten. I detta ingar aven forandring av spridningsareal.

utslapp till luft
Ett av de svenska miljokvalitetsmalen ar "Ingen overgodning".Den sokta verksamheten
paverkar miljokvalitetsmalet genom den ammoniak som avgar fran stallgodseln, Genom att
anvanda basta mojliga teknik kan ammoniakavgangen begransas, Temperatur oeh
ventilationsstyrning har stor betydelse for hur myeket ammoniak som avgar.Villkorbor darfor
foreskrivas om att djurstallarna ska skotas pa sadant satt att avgangen av ammoniak fOrebyggs
oeh begransas.

Kemikalie- och avfallsfragor
Vatten fran avspolning av utrustning som anvands i stallarna, samt tvattvatten fran rengoring
av stallar, kan innehalla beaktansvarda mangder naringsamnen. Uppsamlat spol- oeh
tvattvatten bor aven betraktas som ett avfall.Miljoprovningsdelegationenbedomer darfor att
det behOvsforsiktighetsmau for aUforebyggapaverkan pa yt- oeh grundvauen.
Miljoprovningsdelegationenbedomer att det ar motiverat att foreskriva som villkor att
tvattvatten, som uppkommer vid rengoring av stallbyggnader, ska avledas till tat behiillare.
Vidare bedomer Miljoprovningsdelegationen att avspolning av utrustning oeh maskiner, som
tillhor stallbyggnaderna eller som anvands vid rengoring av stallbyggnaderna, ska ske pa tat
yta oeh aUaven det spolvauen som da uppkommer ska avledas till tat behiillare.

Avenvid avspolning av maskiner som anvands i vaxtodlingen uppstar spolvatten som kan
innehiilla naringsamnen oeh sma rester av petroleumprodukter. Miljoprovningsdelegationen
bedomer att atgarder bor vidtas fOratt minska verksamhetens samlade miljopaverkan oeh
foreskriver darfor som villkor aUavspolning avmaskiner som anvands i vaxtodlingen ska ske
pa sadant satt aUolagenheter fOrmiljon forebyggsoeh begransas.

Sokanden har angivit att spol- oeh tvattvatten ska spridas pa akermark. Enligt
avfallsforordningen (2011:927), bilaga 2, klassas eUforfarande med markspridning avavfall
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som ger positiva effekter pa jordbruket oeh ekologin som atervinning avavfall. En
forutsattning for att spridningen av spol- oeh tvattvatten ska vara tillatlig ar darmed att den ger
positiva effekter for jordbruket oeh ekologin. Det innebar bland annat att spridningsarealerna
ska vara tillrackliga, grodan ska ha ett behov av de amnen som finns i avfallet oeh att avfallet
inte ska paverka markerna negativt. For att sakerstalla en positiv effekt ska spridningen
anpassas till grodans behov oeh utforas vid den tidpunkt oeh med sadana metoder som
begransar lackage av naringsamnen, Avfallet far inte innehalla amnen som ar skadliga for
balsa eller miljon, Ovanstaende galler aven for spridning av aska pa akermark.

Miljoprovningsdelegationen bedomer att det finns behov av skyddsatgarder angaende
forvaring av kemikalier oeh farligt avfall, varfor villkor foreskrivs i denna del. I ovrigt regleras
avfallshantering i avfallsforordningen (2011:927).

Ovrigt
Bolagets verksamhet omfattas av forordningen (1998:901) om verksamhetsutovarens
egenkontroll. Dar stalls bland annat krav pa rutiner for fortlopande kontroll av att utrustning
med mera for drift oeh kontroll, halls i gott skiek. For att forebygga olagenheter for manniskors
halsa oeh miljon bor bolaget fortlopande oeh systematiskt bedoma riskerna med verksamheten
fran halso- oeh miljosynpunkt,

Upplysningar
Miljcprovningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstand enligt miljobalken inte befriar
verksamhetsutovaren fran skyldighet att ratta sig efter vad som foreskrivs i annan forfattning,

Hur man overklagar
Miljoprovningsdelegationens beslut kan overklagas hos Mark- oeh miljodomstolen i V1ixjo,se
bilaga 1.

Miljoprovningsdelegationens beslut har fattats av Karin Fridell, ordforande, oeh Karin
Sigvardsson, miljosakkunnig. Lansstyrelsens foredragande har varit miljoskyddshandlaggare
Karl-Martin Axelsson.

'(_)') ~.
Karin SigvardssonKarin Fridell

Bilagor
Beslut om kungorelsedelgivning oeh Hur man overklagar
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Kopia till
Plan- och miljonamnden i Motala kommun
registrator@natmvardsverket.se (+missiv IUF)
Havs- och vattenmyndigheten
jordbruksverket@jordbruksverket.se (+missiv IUF)
Tillsyn Lst-E (via e-post)
Aktforvararen
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Har kan du lasa mer om hur Lansstyrelsen behandlar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/

