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Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Slutliga villkor i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för_
miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Mycklinge 1:1, 1:2
m.fl. i Västerås kommun.
Verksamhetskod 1:10 enligt 2 kap. 1 sSs miljöprövningsförordningen (2013:251). IED-kod
6.6 c enligt bilaga till direktiv 2010/75/EU.
2 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län avslutar
prövotidsutredningen för villkor Ul och U2 i tillstånd till svinproduktion på
fastigheten Mycklinge 1.1, 1:2 m.fl. i Västerås kommun, meddelat i dom av Markoch miljödomstolen, Nacka Tingsrätt den 25 september 2015, Mål nr M 4405-14,
och meddelar med stöd av 9 kap. miljöbalken, Mycklinge Lantbruk AB (bolaget),
med organisationsnummer 556399-7260, följande slutliga villkor för verksamheten.

Villkor
1. Bolaget ska genomföra åtgärder för att minska näringsläckaget från brukad
åkermark En vattenplan för verksamheten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten
senast den 1 juni 2020. Åtgärderna i planen ska utgå från Vattenmyndigheten i
Norra Östersjöns vattendistrikts rapport 2013:16. Av vattenplanen ska framgå
vilka åtgärder som planeras under en treårsperiod. Vattenplanen ska uppdateras
årligen och anpassas till gällande kunskapsläge. Planerade samt genomförda
åtgärder ska redovisas årligen till tillsynsmyndigheten i miljörapporten.
2. På jordar som uppnått högsta och näst högsta fosforklass, P-AL klass V och IVB,
får ingen ytterligare fosfor tillföras.

Delegationer
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att meddela
-

de föreskrifter som kan behövas avseende innehållet i löpande uppdatering
av vattenplanen
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de villkor som kan behövas för att minska näringsläckaget från brukad
åkermark med utgångspunkt i framtagen vattenplan, (villkor 1).

Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningen Vestmanland läns Tidning, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund och ärendets handläggning
Mycklinge Lantbruk AB meddelades den 26 juni 2014, dnr: 3481-13, av
Milj öprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län tillstånd enligt
miljöbalken till djurhållning med svinproduktion på fastigheterna Mycklinge 1:1,
1:2 m.fl., Västerås kommun. I beslutet föreskrevs i villkor Ul en prövotid om att
utreda möjliga åtgärder för att minska fosforläckaget från den egna brukade
åkermarken. Utredningen skulle belysa de åtgärder som tas upp i Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns vattendistrikts rapport 2013:16 och de tekniska
och ekonomiska konsekvenserna av att genomföra åtgärderna skulle redovisas
utifrån verksamhetens förutsättningar.
Beslutet överklagades av bolaget till Mark- och miljödomstolen som i dom den
25 september 2015, Mål nr M 4405-14, ändrade beslutet så att villkorspunkt 4,
uppskjutna frågor och delegationer upphävdes samt en ny provisorisk föreskrift P1
meddelades. I domen föreskrevs om ett nytt prövotidsvillkor U2 och prövotiden för
villkor Ul förlängdes med möjlighet för tillsynsmyndigheten att ytterligare förlänga
tiden. Mark- och miljödomstolen ändrade även lydelserna av villkorspunkten 9 och
11. Bolaget inkom den 4 november 2016 med prövotidsredovisning för villkor Ul
och U2 som remitterades med avseende på behovet av komplettering av
redovisningen. Länsstyrelsen i Västmanlands län och Miljö- och
hälsovårdsförvaltningen Västerås Stad har inkommit med yttranden. Redovisningen
kungjordes i Västmanlands läns Tidning den 6 december 2017 och remitterades till
ovan nämnda myndigheter som kommit in med yttranden. Bolaget har bemött
yttrandena.

Prövotidsredovisning samt förslag till villkor
Prövotidsvillkor Ul
Utreda möjliga åtgärder för att minska fosforläckaget från den egna brukade
åkermarken. Utredningen ska belysa de åtgärder som tas upp i Vattemyndigheten
i Norra Östersjöns vattendistrikts rapport 2013:16 De tekniska och ekonomiska
konsekvenserna av att genomföra åtgärderna ska redovisas utifrån verksamhetens
förutsättningar.
Prövotidsredovisning
I prövotidsredovisning inlämnad den 4 november 2016 redogjordes för ett antal
åtgärder återgivna i Norra Östersjöns rapport 2013:16. När det gäller skyddszoner
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föreslår bolaget att skyddszonerna mellan åkerkant och diken breddas från 1 meter
till 3 meter. Enligt villkor 5 i gällande tillstånd ska skyddszonen vara 1 meter.
Reduktionen av fosfor med förslaget uppskattas till 50 %. Ett annat alternativ är att
anlägga en eller flera fosfordammar som anläggningsstöd kan sökas för beroende på
dammens dimension. Kostnaden för dessa varierar från 100 000 kronor upp till det
dubbla. Fosfordammars effektivitet för avskiljning av fosfor är 40 —45 % och för
kväve 30 —35 % enligt uppgifter i Mistra. Bolaget avser att kontinuerligt arbeta
vidare med olika åtgärder för att minska fosforläckaget men anser inte att en
särskild teknik ska regleras i villkor. Detta riskerar att låsa fast verksamheten i
ineffektiva lösningar som skulle kunna ersättas av åtgärder som är mer
kostnadseffektiva. Om specifika åtgärder fastställs i villkor kan detta hindra bolaget
från att söka miljöstöd för dessa vilket gör de ekonomiskt onödigt betungande.
Bolaget anser istället att val av åtgärder ska avgöras i samråd med
tillsynsmyndigheten.
I kompletterande prövotidsredovisning den 10 december framför bolaget att
verksamheten beviljats LOVA-bidrag för strukturkalkning av 54 ha. Täckdikning
har genomförts på ca 20 ha och planen är att under en 10 årsperiod täckdika ca
10 ha årligen. Bolaget kommer inom ett LOVA-projekt anlägga två kalkfilterbäddar
på bolagets marker. Skyddszoner finns anlagda enligt nuvarande tillståndsvillkor
dvs. 1 meter breda. Verksamheten deltar i Greppa Näringen och har genomgått
startrådgivning och upprättat växtnäringsbalans. Denna visar på ett underskott av
fosfor. Bolaget anlitar Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivning för att få
professionell hjälp med att bl. a. optimera användandet av växtnäring utifrån
grödans behov. Regelbundna gödselanalyser görs som visar näringsinnehåll för att
ge en mer exakt gödselgiva.
N-sensor används för att mäta grödans innehåll av klorofyll och biomassa. Utifrån
mätningarna ändras gödselgivan direkt ute på fältet så att gödningen sprids i rätt
mängd och på rätt plats. Med hjälp av denna information skapas en karta som även
kan användas för att optimera fosforgödsling och användning av växtskydd.
Bolaget använder sig av bästa möjliga spridningsteknik, som släpslangsspridning
och nedmyllning av stallgödsel, vilket gör att näringen hamnar där de kan tas upp
av grödan och innebär att risken för näringsläckage minskar. Enligt prövotidsvillkor
anpassas gödselgivan så att gödsling på jordar med fosforklass P-Al-klass V och
klass IVB ska begränsas till högst 15 kg fosfor/ha och år.
Bolaget är medlem i Sagåns vattenråd som regelbundet följer upp åns vattenstatus.
Bolaget har nyligen utökat spridningsarealen med ytterligare 75 ha genom
skötselavtal vilket ger en total spridningsareal på 675 ha. Sammanfattningsvis har
bolaget redan satsat både tid och ekonomiska medel för att minska näringsläckaget
från åkermarken. Bolaget har utfört praktiska åtgärder, anlitat rådgivning och
använder sig av bästa möjliga teknik som finns tillgänglig på marknaden för att
kunna anpassa näringsgivan på bästa sätt. Avsikten är att fortsätta med åtgärder
utifrån ekonomiska och praktiska förutsättningar.
Beträffande de milj ömässiga, tekniska och ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra strukturkalkning på hela eller delar av bolagets brukade åkeunark
framför bolaget att redan långt gående planer på strukturkalkning finns och att man
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har beviljats bidrag för detta. Strukturkalkning av 54 ha kommer att genomföras
under 2017-2018 till en kostnad av 118 800 kr. Avseende frågan om
konsekvenserna av att införa anpassade skyddszoner anges att så länge det fmns
möjlighet att söka miljöstöd för sådana är de ekonomiska konsekvenserna
obetydliga. Det förutsätter dock att detta inte regleras i tillståndsvillkor eftersom
möjligheten till bidrag då försvinner. En förutsättning för att få stöd är att det ska
vara en frivillig åtgärd, och om det regleras i tillståndsvillkor kan det inte längre ses
som en sådan åtgärd. De ekonomiska konsekvenserna av om stöd inte kan fås blir
ca 3 000 kr per hektar och år i form av utebliven skörd och skötselkostnader. De
tekniska konsekvenserna innebär att maskiner behöver tas i anspråk för att sköta
skyddszonerna.
När det gäller skillnaden i miljöpåverkan mellan de fasta bevuxna skyddszoner på
3 meter som bolaget tidigare föreslagit jämfört med det krav som ställs i villkor 5 (1
meter), har en bredare beväxt zon högre förmåga att reducera innehållet av kväve
och fosfor i avrinningsvattnet än en smalare skyddszon placerad på samma plats och
under samma förutsättningar. Utöver en potentiellt större möjlighet till ökat upptag
av fosfor och kväve i jämförelse med skyddszoner på en meter, ger bredare
skyddszoner även bättre förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. I framtiden
är det dessutom möjligt att göra insådd med blommande gröda för att skapa bättre
förutsättningar för pollinerande insekter. Förslaget till fasta skyddszoner framgår av
karta bilaga 3. Skyddszonen bredd ska mätas från dikets övre kant till kanten mot
plöjd åker. För anpassade skyddszoner mäts från centrum och ut mot kanten mot
plöjd åker.
Fosfordammar kan enligt redovisningen vara en bra åtgärd för att minska läckage
av partikulär fosfor. För att vara effektiva ska de placeras nära de fält som har stor
risk för ytavrinning och höga halter fosfor i marken. Dessutom ska det
avrinningsområde som avleds till dem inte vara för stort, helst under 50 ha. Oftast
fmns de fälten närmast gårdscentrum, där man under lång tid gödslat upp markerna.
Fosfordammarnas effektivitet för att fånga upp fosfor är ca 40-45 % och för kväve
ca 30-35 %, enligt uppgifter från MISTRA EviEM april 2016. Fosfordammar är
kostnadskrävande och kräver lämplig terräng och jordart samt att relativt grunda
diken förekommer vid de fält där man placerar dammarna. Även i lämplig terräng
kan de kosta uppemot 400 000 kr/ha att anlägga. Bolagets marker är extremt flacka
och de större krondiken som passerar genom gårdens marker är djupa. En sådan
terräng är inte lämplig för fosfordammar, vilket även den expertis som tittat på
markerna bekräftat. I stora krondiken riskerar fosforrika sediment att spolas iväg vid
höga flöden. Bolaget har ansökt om att få rådgivning via Greppa Näringen
angående fosfordammar. Skulle ändå en lämplig plats finnas, och anläggningsstöd
beviljas, är bolaget positivt till att anlägga sådana dammar.

Beträffande möjligheterna att anpassa gödslingen så att ingen förrådsgödsling sker
gör bolaget kontinuerliga beräkningar för att optimera gödselgivorna. Som framgår
av Växtodlingsplan för 2017, bilaga 4, och gödselbehov bilaga 4b, fördelas ca 6 700
ton rötrester och 568 ton fastgödsel. Med god marginal undviks att bygga upp ett
förråd av fosfor i marken. Ingen gröda har fått mera fosfor än vad som beräknas
bortföras i form av skörd. På så vis sker ingen förrådsgödsling i dagsläget.
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En utökning av verksamheten behöver inte generera några negativa milj ömässiga
konsekvenser med avseende på fosfor eftersom givorna anpassas efter grödornas
behov. Det innebär att gården inte behöver köpa in fosfor i form av konstgödsel i
någon större utsträckning i framtiden. Fastgödsel kan vid behov avyttras och
mängden rötrest som återtas från biogasproduktion kan anpassas efter gårdens
behov. Bolaget har också nyligen utökat spridningsarealen med ytterligare 75 ha
genom skötselavtal vilket ger en total spridningsareal på 675 ha. Som för
fosfordammar är terrängen helt avgörande för om det går att etablera en fungerande
våtmark eller inte. Våtmarkerna som byggs för växtnäringssyften bör placeras
längre ned i vattensystemen än små fosfordammar och därför är fallhöjd/lutning och
terräng än mer viktig om inte en våtmark ska bli orimligt dyr att anlägga. Även här
är bedömningen att det flacka landskapet kring Mycklinge omöjliggör
kostnadseffektiva våtmarker.
Avseende möjliga lägen för kalkfilterdiken på bolagets marker ingår bolaget i
Västerås Stads LOVA-projekt "Kalkfilterbäddar och fosfordammar" i Västerås
kommun. Fyra platser i de två diken som avvattnar åkermarken runt Mycklinge
gård har identifierats som lämpliga åtgärder i Limstabäckens och Lillåns
avrinningsområde, och två har lyfts fram som aktuella för åtgärder inom projektet.
Projektet pågår för närvarande och vidare detaljprojektering liksom installation
utförs när stöd har beviljats. Utöver pågående LOVA-projekt är kalkfilterdiken en
åtgärd som bör göras i samband med ny- eller omtäckdikning, då man blandar upp
återfyllnadsmassorna med kalk. Kostnadsmässigt så är det endast motiverat i
samband med täckdikning. För gården kan kalkfilterdiken således vara aktuella för
de skiften som kommer att täckdikas de närmaste åren, förutsatt att möjlighet till
ekonomiskt stöd finns för denna typ av åtgärd. Bolaget är också positivt inställd till
att installera kalkfilterbrunnar, om det finns projektpengar att söka för att anlägga
sådana, och är gärna med i projekt som initieras av andra.
Tvåstegsdiken är en åtgärd som är till för att minska översvämningar i diken som
ofta går fulla och där det är problem med återkommande översvämningar.
Milj övinsten med dessa diken är att då man anlägger breda tvåstegsdiken minskas
översvämningarna kring dikena och därmed utlakningen från den mark som normalt
översvämmas. Tvåstegsdiken i ett flackt landskap med lerjordar utan
översvämningsproblem är inte aktuellt.
Bolaget anser sammanfattningsvis att bolaget avser att kontinuerligt arbeta vidare
med olika åtgärder för ett minskat fosforläckaget, men att en speciell teknik eller
metod inte ska gälla som villkor för verksamheten. Detta riskerar att i framtiden låsa
verksamheten till omoderna och ineffektiva lösningar som skulle kunna ersättas
med åtgärder som är mer ekonomiskt fördelaktiga för verksamheten och/eller ger
bättre fosforreducerande effekt. En rad åtgärder har dessutom redan vidtagits eller
planeras inom en snar framtid, vilket ska vara fullt tillräckligt för att minska
verksamhetens miljöpåverkan. Om en specifik åtgärd kommer att gälla som
tillståndskrav kan det dessutom i vissa fall hindra företaget att söka exempelvis
milj östöd för åtgärden (åtgärden får inte vara förenad med krav för att vara
stödberättigad), vilket innebär att sådana krav kan komma att bli onödigt
ekonomiskt betungande. Tas möjligheten till ekonomiskt stöd bort försvinner också
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möjligheten att genomföra många av de planerade åtgärderna. Detta innebär en
särbehandling till bolagets nackdel i jämförelse med andra verksamheter. Miljöprövningsdelegationen har här en skyldighet att inte fastställa villkor som blir
onödigt betungande eller ingripande för verksamheten. För att ändå fastställa en ram
för i vilken omfattning åtgärder ska göras avser bolaget att arbeta efter en upprättad
vattenplan som ska gälla för verksamheten (bilaga 5). Vattenplanen kommer som ett
egenkontrollprogram att vara under ständig förändring för att anpassa de åtgärder som
genomförs efter ekonomiska och milj ömässiga fördelar. Vilka åtgärder som väljs kan
redovisas i samband med den årliga miljörapporten.
Förslag till åtgärder och villkor för att minska utläckaget av fosfor
Åtgärder
Åtgärder framgår av bifogad vattenplan med tillhörande bilagor. Observera att detta är en
förstaversion för att visa upplägget och summera de åtgärder som planeras i dagsläget.
Fortsatt arbete med vattenplanen kommer att ske om detta fastställs som krav för
verksamheten.
Villkor
Bolaget ska genomföra åtgärder för att minska näringsläckage från brukad åkermark.
Vilka åtgärder som planeras ska dokumenteras i en vattenplan för verksamheten.
Genomförda åtgärder ska redovisas årligen i miljörapporten.
Prövotidsvillkor U2
Bolaget ska senast den 15 oktober 2016 eller den senare tid som
tillsynsmyndigheten beslutar till miljöprövningsdelegationen redovisa
möjligheterna att tillföra fosforinnehållande rötrest på jordar med fosforklasserna
P-AL klass V och klass IVB samt åtgärdsmöjligheter för att reducera
fosforinnehållet i rötresten. De miljömässiga, tekniska och ekonomiska
konsekvenserna av att genomföra åtgärderna och begränsningarna ska redovisas
uti:från verksamhetens förutsättningar. Vidare ska förslag till slutligt villkor
redovisas.
Bolagets redovisning
Bolaget har möjlighet att genom sedimentation av rötrest avskilja en fraktion som
innehåller mindre fosfor. Sedimentation kan göras i befintliga lagringsutrymmen för
den rötrest som återtas från biogasproduktion. Kostnaden för att sedimentera
rötresterna och avskilja en fraktion med lägre halt fosfor beräknas till 75 kr per ton
rötrest. Att avskilja fosfor i olika fraktioner med hög respektive låg fosforhalt har
dock ingen effekt på möjligheten att tillföra gödsel på mark med hög fosforklass.
Dels kan man genom olika separationsmetoder inte framställa en fraktion som inte
innehåller fosfor alls. Det går således inte att få en fraktion som går att sprida där
ingen fosfor ska tillföras. Dessutom går det alldeles utmärkt att på fält där en lägre
fosforgiva önskas istället anpassa mängden gödsel som sprids för att inte överskrida
den önskade fosforhalten. Åtgärder som sedimentation skapar dänned endast
onödiga arbetsmoment och kostnader och ger ingen effekt som inte kan uppnås med
enklare medel. Att använda sig av separationsmetoder för att skapa olika fraktioner
med olika fosforhalt är därför inte den åtgärd som bolaget anser ska användas i
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första hand för att fördela mängden fosfor över arealen, men att det finns möjlighet
att använda sig av metoden om det i framtiden skulle uppstå ett behov.
Rådgivning från Greppa Näringen och upprättad växtnäringsbalans har också visat
att det finns ett totalt underskott av fosfor på gården, se bilaga 2.
Det finns också goda skäl att tillföra stallgödsel eller rötrester även till mark med
hög fosforklass, bl. a innehåller stallgödseln organiskt material och
mikronäringsämnen som behöver tillföras marken. Det tar mycket lång tid innan
markens fosforhalt sjunker så att den klassas med lägre fosforklass och jorden
riskerar på sikt att utarmas på den tillgängliga fosforn. Därför kan det vara önskvärt
att ändå tillföra viss mängd stallgödsel på klass IVB och V.
I nyligen beslutad dom från Mark- och Milj ööverdomstolen, Mål nr M 7490-16,
2017-06-13 har Mark- och Milj ööverdomstolen bedömt möjligheten att tillföra
fosfor till mark med höga fosforklasser. I villkorsformuleringen framgår följande:
"... P-AL V klassad mark får tillföras högst 15 kg P/ha och år förutsatt att marken
har låg fosformättnadsgrad och hög fosforbindningskapacitet. På arealer med P-AL
klass TV B får fosfortillförseln som genomsnitt under en femårsperiod högst
motsvara borOrseln med skörden.... "
Med utgångspunkt i denna dom anser bolaget att det finns möjlighet att tillföra viss
mängd fosfor även till klass IV och V. Bolaget föreslår att villkor för verksamheten
formuleras i enlighet med Mark- och Milj ööverdomstolens dom, Mål nr M 749016, 2017-06-13:
Förslag till villkor för tillförsel av rötrest
P-AL V klassad mark får tillföras högst 15 kg P/ha och år förutsatt att marken har
låg fosformättnadsgrad och hög fosforbindningskapacitet. På arealer med P-AL
klass IV B får fosfortillförseln som genomsnitt under en femårsperiod högst
motsvara bortförseln med skörden.
Tillförsel av fosfor på klass V-jordar kommer endast att ske efter att
markundersökningar som visat att marken har låg fosfounättnadsgrad och hög
fosforbindningskapacitet. Provtagningsresultat kan redovisas i samband med
milj örapporten om och när detta blir aktuellt. Ytterligare villkor för att sedimentera
rötrester anser bolaget är orimliga och onödiga då det inte påverkar möjligheten att
minska fosforgivan på mark med hög fosforklass. För att inte överskrida tillåten
fosforgiva på bolagets tillgängliga spridningsareal finns möjligheten att begränsa
mängden rötrest som återtas från biogasproduktion.
Beträffande hur stor areal av åkermarken som utgörs av jordar med klass-AL, V och
IVB samt hur andelen tillgänglig spridningsareal skulle påverkas av om spridning
av rötrest skulle anpassas till rekommenderade givor enligt Jordbruksverkets
Rekommendationer för gödsling och kalkning 2017, har bolaget nyligen utökat
spridningsarealen med ytterligare 75 ha genom skötselavtal vilket ger en total
spridningsareal på 675 ha. Avtalet har dock tecknats så pass nyligen att uppgifter
om aktuell markkartering inte har hunnit tas fram. Detta kommer att göras så snart
som möjligt. Gårdens historik med djurhållning indikerar dock att fosforklasserna
bör vara förhållandevis låga. Gällande markkartering av hittills brukad areal, se
bilaga 6. Ca 106 ha av bolagets tidigare spridningsareal på 600 ha utgörs av mark
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med P-AL klass V och IVB. Om ingen rötrest ska spridas på denna areal blir
bolagets totala spridningsareal istället 494 ha + nyligen tillkomna 75 ha. Bolaget
yrkar dock på att rötrest och stallgödsel under vissa förutsättningar ska kunna
spridas även på mark med fosforklass IVB och V. Se redogörelse ovan med
hänvisning till Mark- och Miljööverdomstolens dom, Mål nr M 7490-16, om
tillförsel av gödsel på mark med fosforklass IVB och V. Detta skulle öka bolagets
möjlighet att återta rötrest från biogasproduktionen och öka mängden fosfor som
kan tillgodogöras på den egna spridningsarealen.

Yttranden
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ul. Att utreda åtgärdsmöjligheter för att minska fosforläckage
från den egna brukade åkermarken.
Bolaget har i prövotidsredovisningen redovisat en rad åtgärder som har
genomförts för att minska bolagets påverkan på övergödningssituationen i
närliggande vattenförekomster. Bolaget har även redovisat möjliga åtgärder
som kan genomföras för att minska näringsläckaget från bolagets
brukade åkerareal. Genomförandet av flertalet av åtgärderna är enligt bolaget knutet
till möjligheten att få ekonomiskt stöd för dem. De föreslagna åtgärderna är enligt
Länsstyrelsens bedömning därför inte att jämställa med åtaganden från bolagets
sida. Det råder därmed en stor osäkerhet kring vilka åtgärder som faktiskt kommer
att vidtas.
Länsstyrelsen ser positivt på bolagets förslag om att ta fram en vattenplan för
verksamheten. Länsstyrelsen anser att följande villkor bör fastställas:
"Bolaget ska genomföra åtgärder för att minska näringsläckage från brukad åkermark. En
vattenplan för verksamheten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 1 juni 2019.
Åtgärderna i planen ska utgå från vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts
rapport 2013:16. Av vattenplanen ska framgå vilka åtgärder som planeras
under en treårsperiod. Vattenplanen ska uppdateras årligen och anpassas till gällande
kunskapsläge. Planerade samt genomförda åtgärder ska redovisas årligen till
tillsynsmyndigheten i miljörapporten".

Genom att ta fram en vattenplan kan bolaget arbeta kontinuerligt med att
identifiera lämpliga åtgärder för att minska verksamhetens påverkan på
övergödningssituationen. Det kontinuerliga arbetet kan därmed även följas upp på
ett strukturerat sätt i tillsynen.
U2. Möjligheterna att tillföra fosforinnehållande rötrest på jordar
med fosforklasserna P-AL klass V och klass IVB
Bolaget har redovisat möjligheterna att genom sedimentation av rötresten innan
spridning kunna tillföra rötrest på jordar med fosforklasser P-AL klass IVB och
V. Bolaget yrkar på att få sprida fosforinnehållande gödsel även på jordar med
fosforklasser P-AL klass IVB och V. Länsstyrelsen anser att tillförsel av fosfor till
mark med höga fosforklasser inte är lämpligt utifrån den ekologiska statusen i
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närliggande vattenförekomster. Länsstyrelsen anser att följande villkor bör
fastställas:
"På jordar som uppnått högsta och näst högsta fosforklass, P-AL klass V och IVB,
får ingen ytterligare fosfor tillföras".
Ungefår 15 % (106 av 675 ha) av bolagets brukade areal ligger i fosforklass P-AL
IVB eller V. Bolaget har inte redovisat att några grödor odlas som motiverar
fosforgödsling i fosforklass P-AL IVB eller V. Bolaget har inte heller visat att
några andra särskilda behov föreligger som motiverar tillförsel av rötrest i höga
fosforklasser. I långliggande försök har det på flera års sikt visat sig att P-AL-talet
sjunker något om tillförseln är lika stor som grödans bortförsel. Förändringen är
dock långsam. Det rör sig om en sänkning på mindre än 0,5 enheter på 20 år och
det gäller framför allt vid låga P-AL-tal i marken. Att växtnäringsbalansen visar
på ett totalt underskott på gården innebär inte att det är motiverat att tillföra mer
fosfor på jordar i höga fosforklasser än vad som rekommenderas enligt
Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling och kalkning 2018.
Mark och milj ööverdomstolens dom, Mål nr M7490-16, 2017-06-13 är enligt
Länsstyrelsen inte ett tillräckligt motiv för att gödsling ska vara tillåtligt. En
skälighetsavvägning ska göras i det enskilda fallet utifrån förhållandena på den
aktuella platsen.
Den huvudsakliga j ordarten i Lillåns avrinningsområden, där bolaget har
huvuddelen av sin åkerareal, är styv lera och mellanlera enligt Vattemyndigheten i
Norra östersj öns vattendistrikts rapport 2013:16. En hög lerhalt ökar risken för
fosforläckage. I de delar av Lillån som bolagets åkermark gränsar till är
huvuddelen av fosforhaltema i vattendraget partikelbunden. Enligt provtagningar
som gjorts av Länsstyrelsen inom vattenförvaltningsarbetet står den
partikelbunclna fosforn i genomsnitt för 60 % av totalfosforhaltema i Lillån. Vid
högflöden är andelen partikelbunden fosfor ännu högre och kan periodvis utgöra
90-100% av totalfosforhaltema. Provtagning på andra platser i Västmanland med
likartade markförhållanden visar på liknande resultat. Vid Fiholm har provtagning
genomförts månadsvis sedan början av 90-talet. Marken utgörs även där
huvudsakligen av tyngre leror och den partikelbundna fosforn står även här för ca
60 % av totalhalterna med toppar vid högflöden upp till 90-100%.
Den övervägande delen av fosfortillförseln till vattendragen från å'keimark utgörs
av partikelbunden fosfor genom ytavrinning och via åkerdränering. Alvens
fosformättnadsgrad spelar enligt Länsstyrelsens bedömning en väsentligt mindre
roll på Västmanlands lerjordar än på mer genomsläppliga jordar. Det är därför inte
motiverat att tillföra mer fosfor på marker med redan höga halter av fosfor då detta
kan innebära ökade förluster från marken. Åtgärden motiveras ytterligare av
att bolaget redovisat att anläggandet av fosfordammar och våtmarker inte är
ekonomiskt motiverat på grund av det flacka landskapet. Både fosfordammar och
våtmarker är annars effektiva och lämpliga åtgärder för att minska tillförseln av
partikelbunden fosfor från ett vattendrag/dike. Bolaget har dock uppgett att två
kalkfllterbäddar kan komma att anläggas vilket är positivt. Länsstyrelsen anser
sammanfattningsvis att en minskning av markens fosforhalt på arealer med höga
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P-AL tal kombinerat med åtgärder för att minska läckaget av partikelbunden fosfor
är av stor betydelse för att fosforhalterna i vattendragen ska kunna minska.
Gödslingsrekommendationen i Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling
och kalkning 2018", är baserade på vad som är ekonomiskt optimalt och långsiktigt
hållbart. Rekommendationen anger att det inte är ekonomiskt motiverat att tillföra
fosfor till åkermark i fosforklass P-AL IVB eller V för de grödor som bolaget odlar.
Länsstyrelsen anser därmed utifrån förutsättningarna på platsen att det inte kan
anses vara ekonomiskt orimligt att gödsla enligt gällande rekommendation.
Miljö- och konsumentnämnden

Utredningsvillkor Ul
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser i huvudsak följande. Nämnden anser att
underlaget för de olika åtgärder som redovisas i vattenplanen är otillräckligt både
vad gäller miljömässiga konsekvenser och var de ska genomföras. Vad gäller
förrådsgödsling anser nämnden att ingen gödsel bör spridas på areal som har P-AL
klass V och IVB med hänvisning till miljö- och konsumentnämndens överklagande
daterat 2015-10-20, dnr 15:1130-mhf88. Nämnden anser att bolaget bör ta med
kalkfilterdiken som en åtgärd i sin vattenplan då de i redovisningen har skrivit att
det är en åtgärd som kan utföras vid ny- och täckdikning
Nämnden anser att det av bolaget föreslagna villkoret är för generellt utformat
vilket kommer att försvåra för tillsynsmyndighet att kontrollera efterlevnaden av
villkoret.
Utredningsvillkor U2
Bolaget har visat att det inte är möjligt att avskilja fosfor i den egna anläggningen
och få fram en fraktion helt utan fosfor. I sin växtnäringsbalans har bolaget visat att
det totalt sett finns ett fosforunderskott på hela den brukbara arealen och anser
därför att det fmns skäl till att utföra en anpassad fosforgödsling på hela arealen.
Det från bolaget föreslagna villkoret om en begränsad fosfortillförsel på arealer med
P-AL klass V och IVB är hämtat från Mark- och milj ööverdomstolens dom
M 7490-16. Nämnden anser att domen de hänvisar till inte är applicerbar i detta fall
då verksamheten i domen bedrivs i sydvästra Sverige där det är andra
förutsättningar och vattendraget som belastas av verksamheten har måttlig
ekologisk status med hänsyn till växtnäring. I detta fall ligger bolaget inom Lillåns
avrinningsområde inom Sagåns avrinningsområde som av Vattemyndigheten har
klassats som otillfredsställande ekologisk status. Åtgärder för att minska
näringstillförseln till Lillåns avrinningsområde är därmed nödvändiga för att
förbättra dess ekologiska status. Bolaget har dessutom möjlighet att anpassa den
mängd rötrest som behöver spridas på arealerna då de kan styra mängden rötrest
som återtas från biogasproduktionen.
När det gäller frågan om hur andelen tillgänglig spridningsareal skulle påverkas av
om spridningen skulle anpassas till rekommenderande givor torde bolaget ha
möjlighet att styra den mängd rötrest som återtas från biogasproduktionen och
behöver inte återta mer än vad bolaget har avsättning för. Nämnden anser att ingen
fosfor ska tillföras arealer med P-AL klass V och IVB. Nämnden hänvisar också till
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sitt överklagande daterat 2015-10-20, dnr:15:1130-mhf88 samt till kommentarerna
till fråga 13 i nämndens yttrande.

Bolagets bemötande av yttranden
Bemötande av Länsstyrelsens synpunkter
Bolaget lämnar i huvudsak följande synpunkter på länsstyrelsens förslag till villkor
för prövotidsvillkor Ul.

Bolaget kommer att kontinuerligt arbeta för minskade växtnäringsförluster. Detta
arbete kommer löpande att följas upp på ett strukturerat sätt i vattenplanen. För att
på effektivaste sätt bedriva detta arbete vill bolaget ha möjlighet att fritt välja teknik
eller metod för verksamheten, så att milj öbalkens hänsynsregler ska kunna följas.
Enligt milj öbalkens hänsynsregler ska verksamhetsutövare använda sig av bästa
möjliga teknik. (2 kap 3§ milj öbalken (1998:808)). Att villkora bolaget till en
speciell teknik eller metod motsäger milj öbalkens syfte.
Bolaget lämnar i huvudsak följande synpunkter på länsstyrelsens förslag till villkor
för prövotidsvillkor U2.
Bolaget yrkar på att Dom M 4405-14, 2015-09-25, Mark- och miljödomstolen ska
gälla. Enligt punkt 1 "ska gödsling på jordar med fosforklass P-AL-klass 11713
begränsas till högst 15 kg fosfor/ha och år".
Spridning av stallgödsel/rötrest kommer att ske efter den växtodlingsplan som har
tagits fram utefter de förutsättningar som finns på gården och den aktuella grödans
behov. Till underlag för en växtodlingsplan görs kontinuerligt en markkartering
samt gödselplan.
Fosforbalans för ett enskilt skifte ser ut på följande sätt. Tillförd fosfor genom
stallgödsel/rötrest är 15 kg fosfor/ha. Vid skörd på 7 630 kg/ha kärna och 3 000
kg/ha halm (5 års medeltal), förs 26 kg/ha fosfor bort. Detta medför att llkg
fosfor/ha och år tas från markförrådet och därmed kommer mängden fosfor i
marken att sänkas.
Spridning av stallgödsel är reglerat i lagstiftningen, bl.a. i (SJVFS 2015:21)
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och Allmänna råd
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och i
Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Verksamheten följer den
lagstiftning som gäller stallgödselspridning.
Bemötande av Miljö- och konsumentnämndens yttrande
Bolaget bemöter i huvudsak nämndens bemötande enligt följande.

Utredningsvillkor U2
Under punkt 2 anser bolaget att strukturkalkning ska göras där det finns ett behov.
Strukturkalken skapar bättre markstruktur som leder till minskat fosforläckage. Att
sätta en tidsperiod för regelbunden strukturkalkning är inte något som
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rekommenderas av växtrådgivare, det viktigaste är att man tittar på markens behov.
De bästa jordarna för strukturkalkning finns redovisade i vattenplanen och dess
bilagor.
Under punkt 3 avseende miljömässiga konsekvenser av att anlägga anpassade
skyddszoner framför bolaget att verksamheten ligger inom Lillåns
avrinningsområde och har genom Vattenmyndigheten klassats att ha
otillfredsställande ekologisk status med hänsyn till övergödning p g a belastning av
näringsämnen. Syftet med anpassade skyddszoner är att minska erosionen och
därmed fosforförlusterna via ytavrinning från åkermarken. De anläggs där det finns
en uppenbar risk för erosion, t.ex. på erosionsstråk inne på fält, längs åkerdiken, vid
brunnar som fungerar som ytvattenintag. På en anpassad skyddszon odlas vallgräs,
vallbaljväxter eller en blandning av dessa. I dagsläget finns det 3 meters skyddzoner
mot alla åkerdiken och 6 meters skyddzoner mot alla blåmarkerade diken.
Verksamheten har anlagt skyddzoner där de idag har sett att det fmns ett behov för
att minska erosion och andra växtnäringsförluster.
Under punkt 7 avseende krav på redovisning av möjliga lägen för fosfordammar
anser bolaget med hänvisning till Sören Eriksson, Naturvårdsrådgivare vid HS
konsult att markerna kring Mycklinge är flacka med relativt djupa dikeskärningar,
vilket ofta är fallet när man kommer ut på slättbygderna. Sådana fält är inte
lämpliga att anlägga fosfordammar i, då de kräver ett stort schaktdjup. Denna
slutsats har dragits utifrån kartstudier och den kännedom om markerna som
växtodlingsrådgivare och brukare har, tillsammans med vattenrådgivare kunniga i
våtmarksfrågan. Ska man anlägga fosfordammar ska de göras i närheten av fält med
stor erosionsrisk och höga näringsklasser. Exempel på sådana fält är sluttande fält
som gödslats intensivt, fält med hög andel bar jord som t.ex. rasthagar för hästar.
Grävdjupet för fält liknande de på Mycklinge blir för djupt för att vara ekonomiskt
motiverat med de stödnivåer som fmns idag. Dämning är på de flesta håll svårt att
göra, utan att påverka avrinningen långt uppströms. Man får då lägga en vattenyta i
eventuella dammar i höjd med dräneringsrören, vilket blir en meter ned från
marknivå. Med ett vattendjup på 1 meter i ett djupled, är man då uppe på 2 m
schaktdjup från marknivå.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Genomförandet av de åtgärder för att minska utläckaget av fosfor från markerna
som föreslås i utredningen avseende villkor Ul, förutsätter enligt bolaget att
ekonomiskt stöd beviljas för dem. Detta innebär både en osäkerhet om vilka
åtgärder som kommer att genomföras och vid vilken tidpunkt. De redovisade
förslagen kan därför inte ses som åtaganden från bolagets sida. Enligt bolaget är det
inte möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för de åtgärder som föreslås om
åtgärderna regleras i villkor. Milj öprövningsdelegationen delar därför Länsstyrelsen
i Västmanlands läns bedömning att det kontinuerliga arbetet med att identifiera och
genomföra åtgärder för att minska växtnäringsförlusterna från verksamheten
lämpligen bör bedrivas inom tillsynen baserad på en vattenplan. Identifiering och
genomförande av åtgärder kan därigenom ske på ett strukturerat sätt och följas upp i
samråd med tillsynsmyndigheten. Det är då möjligt att anpassa åtgärder till
teknikutvecklingen och till kunskapsläget inom vattenförvaltningen.
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Milj öprövningsdelegationen delar även Länsstyrelsens förslag till att kravet på en
vattenplan bör regleras i ett villkor. Dock bör tillsynsmyndigheten genom
delegation ges möjlighet att meddela de föreskrifter som behövs för att dels reglera
vad vattenplanen ska innehålla, dels att kunna ställa krav på att åtgärder ska
genomföras. Bolaget har dock åtagit sig att utöka den permanenta skyddszonen från
1 till 3 meter längs kant mot öppna diken och dräneringsbrunnar som är reglerat i
villkor 5 i gällande tillstånd.
Vad gäller frågan om spridning av rötrest på jordar med fosforklasserna P-AL klass
V och klass IVB (utredningsvillkor U2), delar Milj öprövningsdelegationen
remissmyndigheternas ståndpunkter att tillförsel av fosfor till mark med höga
fosforklasser inte är lämpligt utifrån den ekologiska statusen i berörda
vattenförekomster. Bolaget har visat att det inte är möjligt att avskilja fosfor i den
egna anläggningen för att få att en fraktion helt utan fosfor. I en växtnäringsbalans
har bolaget visat att det totalt sett fmns ett fosforunderskott på hela den brukbara
arealen. Detta utgör dock inget skäl för att tillföra rötrest innehållande fosfor på
arealer med P-AL klass V och IVB som för övrigt utgör en begränsad del av de
totala arealerna. Detta innebär en stor risk för att vattenstatus påverkas negativt.
Milj öprövningsdelegationen delar även remissmyndigheternas uppfattning att
Mark- och milj ööverdomstolens Dom M 7490-16 inte kan appliceras på rådande
förhållanden då de vattendrag som belastas av verksamheten har måttlig ekologisk
status med hänsyn till växtnäring. I detta fall ligger verksamheten inom Lillåns och
Sagåns avrinningsområde, som av Vattemyndigheten har klassats som att ha
otillfredsställande ekologisk status. Åtgärder för att minska näringstillförseln till
Lillåns avrinningsområde är därigenom nödvändiga för att förbättra
vattenförekomstens ekologiska status. Bolaget har dessutom möjlighet att anpassa
den mängd rötrest som behöver spridas på arealerna då de kan styra mängden
rötrest som återtas från biogasproduktionen.
Huvudsaklig jordart i Lillåns avrinningsområden, där bolaget har
huvuddelen av sin åkerareal, utgörs av styv lera och mellanlera enligt
Vattemyndigheten i Norra östersj öns vattendistrikts rapport 2013:16 och en hög
lerhalt ökar risken för fosforläckage. I de delar av Lillån som bolagets åkermark
gränsar till är huvuddelen av fosforhalterna partikelbundna. Enligt provtagningar
som gjorts av Länsstyrelsen inom vattenförvaltningsarbetet står den
partikelbundna fosforn i genomsnitt för 60 % av totalfosforhaltema i Lillån och kan
vid högflöden utgöra 90-100% av totalfosforhalterna. Den övervägande delen av
fosfortillförseln till vattendragen från åkermark utgörs av partikelbunden fosfor
genom ytavrinning och via åkerdränering.
Alvens fosfottnättnadsgrad spelar enligt Länsstyrelsen i Västmanlands bedömning
en väsentligt mindre roll på Västmanlands lerjordar än på mer genomsläppliga
jordar. Det är därför inte motiverat att tillföra mer fosfor på marker som redan har
höga halter av fosfor då det leder till ökade förluster från marken.
Milj öprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens bedömning att en minskning av
markens fosforhalt på arealer med höga P-AL tal kombinerat med åtgärder för att
minska läckaget av partikelbunden fosfor, är av stor betydelse för att minska
fosforhalterna i berörda vattendrag. Gödslingsrekommendationen i
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Jordbruksverkets "Rekommendationer för gödsling och kalkning 2018", är baserade
på vad som är ekonomiskt optimalt och långsiktigt hållbart. Rekommendationen
anger att det inte är ekonomiskt motiverat att tillföra fosfor till åkermark i
fosforklass P-AL IVB eller V för de grödor som bolaget odlar. Bolaget har inte
redovisat att några grödor odlas som motiverar fosforgödsling i fosforklass P-AL
IVB eller V. Utifrån förutsättningarna på platsen kan det därför inte kan anses vara
ekonomiskt orimligt att gödsla enligt gällande rekommendation.
Bolaget har inte heller visat att några andra särskilda behov föreligger som
motiverar tillförsel av rötrest i höga fosforklasser. I försök har det visat sig att
P-AL-talet sjunker något om tillförseln är lika stor som grödans bortförsel.
Förändringen är dock långsam och rör sig om en sänkning på mindre än 0,5 enheter
på 20 år och det gäller framför allt vid låga P-AL-tal i marken. Att växtnäringsbalansen visar på ett totalt underskott på gården innebär inte att det är motiverat att
tillföra mer fosfor på jordar i höga fosforklasser än vad som rekommenderas i
Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling och kalkning 2018.
Miljöprövningsdelegationen delar både Länsstyrelsens och miljö- och
konsumentnämndens bedömning att Mark och milj ööverdomstolens dom, Mål nr
M7490-16, 2017-06-13, inte är grundad på samma förhållanden beträffande
jordarter och recipienter och kan därför inte utgöra motiv för att gödsling ska vara
tillåtligt. En skälighetsavvägning ska göras i det enskilda fallet utifrån förhållandena
på den aktuella platsen.

Information
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft.
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom.

Mikaela Öster

Ulf Lindblom
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Miljöprövningsdelegationen

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Miljö- och konsumentnämnden, Västerås
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad (Seveso)
Akten
Milj öskyddsenheten (TJ)
Rättsenheten (MÖ)

Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Hur man överklagar
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer I överklagandet ska Ni
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till
Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert
överklagande inte tas upp.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST upusala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Bilaga 2

Slutliga villkor för miljöfarlig verksamhet
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den
21 mars 2019 beslutat om slutliga villkor avseende åtgärder för att minska
näringsläckaget från den egna brukade åkermarken i tillstånd enligt 9 kap.
milj öbalken på fastigheten Mycklinge 1:1, 1:2 med flera i Västerås
kommun.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och i Stadshuset Västerås, Port-Anders Gata 3. Aktförvarare är Lena
Thorén-Schweitz.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 5 april 2019, då
delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-7098-16.

