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Ändring av villkor i tillstånd till djurhållning 

Miljöprövningsdelegationens beslut 

Villkorsändring 
Miljöprövningsdelegationen ändrar villkor 8 i tillståndet till 
djurhållning givet den 28 mars 2019 (ärende 551-23723-2018).  
Villkoret ska ha följande lydelse (ändring understruken). 

8. Under tiden 1 augusti–31 oktober får spridning av organiska 
gödselmedel endast ske till etablerad vall eller inför sådd av 
höstoljeväxter. 

Utöver vad som framgår av första stycket får under tiden 
1 augusti–30 september spridning av organiska gödselmedel ske 
inför sådd av höstspannmål på lerjordar. Sådan spridning får ske 
på högst 57 hektar av åkerarealen per kalenderår och nedbrukning 
ska ske inom fyra timmar efter spridning. 

Tillståndet gäller i övrigt 
Tillståndet från den 28 mars 2019 gäller i de delar som inte ändras 
genom beslutet om villkorsändring. 

Redogörelse för ärendet 

Gällande tillstånd 
Miljöprövningsdelegationen gav den 28 mars 2019 (ärende 551-
23723-2018) tillstånd till djurhållning på fastigheten Halla 2:3 i Vara 
kommun. För verksamheten gäller bland annat följande villkor. 

8. Under tiden 1 augusti–31 oktober får spridning av organiska 
gödselmedel endast ske till etablerad vall eller inför sådd av 
höstoljeväxter. 

9. Organiska gödselmedel ska brukas ned senast inom 12 timmar 
efter spridning, såvida inte spridning sker i växande gröda. 
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Hur ansökan har handlagts hos Miljöprövningsdelegationen 
Ansökan om villkorsändring kom in till Miljöprövningsdelegationen 
den 14 november 2022. Ansökan har remitterats till Länsstyrelsen och 
Miljö- och byggnadsnämnden, Vara kommun (tillsynsmyndighet). 

Yttranden har kommit in från remissinstanserna som båda har 
tillstyrkt villkorsändring enligt ansökan. Sökanden har inte beretts 
tillfälle att bemöta yttrandena eftersom remissinstanserna tillstyrkte 
sökandes förslag till villkorsändring. 

Vad ansökan avser 
Anders Gustavsson (sökanden) ansöker om att villkor 8 i tillståndet 
från den 28 mars 2019 ska ändras på så sätt att villkoret får ett tillägg 
enligt följande: 

Utöver vad som framgår av villkor 8 får under tiden 1 augusti–30 september 
spridning av organiska gödselmedel ske inför sådd av höstspannmål på 
lerjordar. Spridning får ske på högst 10 % av tillgänglig spridningsareal. 
Nedbrukning ska ske inom fyra timmar efter spridning 

Sökandens argument för villkorsändring 
Djurhållningen på Halla Gård är tätt knuten till växtodlingen. 
Ambitionen är ett så fullödigt kretslopp som möjligt. 
Slaktsvinsproduktionen ger substrat till gårdens biogasanläggning som 
i sin tur ger företaget ett utmärkt NPK-gödselmedel till höstspannmål 
på hösten. Det kan ersätta inköp av den mineralgödsel som i dagsläget 
används. Snabb myllning av rötresten är önskvärt inte bara ur 
miljösynpunkt utan också för grödans växtnäringsutnyttjande.  
Då spridning sker på lerjord är utlakningsrisken för kväve begränsad. 

Sökande förfogar över 553 ha areal som tröskas och jordbearbetas. 
Sedan finns ytterligare ca 37 ha som är träda eller bete/slåtterareal, där 
cirka hälften är areal som kan plöjas och brukas. 

Det finns även ett aktivt spridningsavtal om 99 ha åker där mottagaren 
kontinuerligt köper gödsel. 

Sökande yrkar på att ca 10% av tillgänglig areal får användas för 
höstgödsling med spannmålsgröda, det vill säga 553+18,5+99=670,5 
ha tillgänglig spridningsareal *10%= 67 ha.  

Sökande yrkar i andra hand att inte ta med de 99 ha spridningsavtal 
och då är siffran 57 ha i stället. 



Länsstyrelsen Västra Götaland Beslut 3 (5) 
 

551-47928-2022 
 

Yttranden från myndigheter och enskilda i 
sammanfattning 

Länsstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i Vara 
kommun 
Båda remissinstanserna tillstyrker sökandes förslag på ändring av 
villkor åtta. 

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. 

Spannmålsgröda har normalt ett lågt behov av kväve på hösten och 
dess upptagskapacitet är därför begränsad. Av Jordbruksverkets 
rekommendationer för gödsling och kalkning framgår att organiska 
gödselmedel med högre kväveinnehåll normalt bör spridas på våren, 
då gödseln är näringsrik och upptaget av grödorna är mindre på 
hösten. 

Om spridning av organiska gödselmedel till höstspannmål sker på 
lerjordar på en begränsad yta och nedbrukning sker inom fyra timmar 
efter spridning förväntas dock risken för näringsläckage efter 
spridningen inte att öka. 

Miljöprövningsdelegationen har i några tidigare prövningar medgett 
att högst cirka en tiondel av den egna spridningsarealen utan 
spridningsavtal bör kunna få tillföras organiska gödselmedel inför 
sådd av höstspannmål under förutsättning att det sker på lerjordar. 
Sökanden har yrkat på en åkerareal som motsvarar 10 % av den totala 
ytan.  

Miljöprövningsdelegationen anser inte att arealen som omfattas av ett 
spridningskontrakt på 99 ha ska räknas med i sökandes totala areal för 
gödselspridning utan att spridningsarealen ska räknas enligt sökandes 
andrahandsyrkande.  

Med beaktande av vad som angetts ovan anser 
Miljöprövningsdelegationen att sökanden har visat att villkoret är 
uppenbart strängare än nödvändigt. Villkoret kan därmed ändras enligt 
sökandes andrahandsyrkande. 

____________________ 
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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 Robert Ernstsson, 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 ärendebeteckning, 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  
• Miljö- och byggnadsnämnden, Vara Kommun, 

miljo.bygg@vara.se 
• Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 

 

Internt inom Miljöprövningsdelegationen och Länsstyrelsen 
• Sabine Lagerberg 
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• Jan Mastera 
• Robert Ernstsson 
• Monica Lind 
• Caroline Karlsson 
• Stig Karlsson 
• Elisabeth Lindqvist Tärneld 
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