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Jesi Kycklingfarm AB
C/o Sameh Samy
Byvägen 24
151 52 Södertälje

Kungörelsedelgivning

Slutliga villkor för lagring av gödsel samt förlängd
prövotid för hantering av dagvatten i tillstånd enligt 9 kap
miljöbalken för produktion av slaktkyckling på
fastigheterna Granhed 3:33 och 3:12, Katrineholms
kommun
Verksamhetskod 1.10 enligt 2 kap. 1 sS' miljöprövningsförordningen (2013:251)
IED-kod 6.6 a enligt bilaga 1 till direktiv 2010/75/EU.

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar med stöd
av 9 kap miljöbalken, Jesi Kycklingfarm AB (bolaget), med org. nummer 5590447875, följande slutliga villkor för lagring av gödsel samt för hantering av dagvatten
under förutsättning att anläggningarna placeras inom område där dispens från
biotopskyddet beviljats av Länsstyrelsen i Södermanlands län den 3 september
2018, dnr: 521-5715-18.
Villkor 19
Gödsel som lagras utanför stallarna ska lagras på tät gödselplatta försedd med tak
eller annan motsvarande täckning som tillser att gödseln lagras nederbördsskyddat.
Lagringsplatsen ska vara konstruerad så att eventuellt gödselvatten inte avrinner till
mark och vatten. Eventuellt spill ska tas om hand.
Uppskjutna frågor
Milj öprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket
miljöbalken att under förlängd prövotid upp avgörandet av slutliga villkor för
hantering av dagvatten:
Bolaget ska under en prövotid genomföra följande utredningar.
U3 Utred möjligheterna att separera det vatten som uppkommer på stallarnas
takytor från övrigt dagvatten från gårds- och transportytor och avleda takvattnet till
omgivande terräng eller dikessystem. De miljömässiga konsekvenserna samt
kostnaderna för åtgärder ska redovisas.
U4 Utred behovet och möjligheterna att avleda och fördröja det dagvatten som
uppkommer från gårds- och transportytor inom verksamhetsområdet med förslag till
POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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åtgärder. Utredningen ska innehålla en uppskattning av flöden från dessa ytor samt
en bedömning av innehållet av föroreningar som kan påverka yt- och grundvatten
utanför verksamhetsområdet. Åtgärder samt de milj ömässiga konsekvenserna och
kostnaderna för dessa ska redovisas.
Utredningarna enligt ovan ska redovisas till Milj öprövningsdelegationen senast den
15 september 2019.
Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Katrineholmskuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i
47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund och ärendets handläggning

Ärendets handläggning
Tillstånd till en årlig produktion av slaktkyckling av 1 800 000 slaktkycklingar per
år i två stallar med totalt 268 800 slaktkycklingplatser på fastigheten Granhed 3:33
meddelades den 11 maj 2017, dnr:551-115-16.
Prövotidsredovisning för utredningsvillkor Ul och U2 inkom den 30 november
2018. Därefter inkom den 12 december 2018 ansökan om ändringstillstånd
avseende ändrad placering och antal av byggnader och beslut meddelades den
21 maj 2019. Efter kompletteringar av redovisningen kungjordes redovisningen i
ortstidningarna den 2 april 2019 och remitterades till Miljö- och byggnämnden i
Katrineholms kommun som inkom med yttrande. Bolaget har getts möjlighet att
bemöta yttrandet men avstått.

Bolagets prövotidsredovisning
Prövotidsvillkor
Bolaget ålades att utreda följande frågor.

Ul Utreda möjligheten att förse lagringsplatsen utomhus med tak eller annat
motsvarande permanent nederbördsskydd. Redovisningen ska innehålla en
bedömning av de ekonomiska och milj ömässiga konsekvenserna av en sådan åtgärd
i förhållande till täckning av gödseln med plast eller fiberduk.
U2 Utreda möjligheterna att avleda, fördröja och eventuellt rena det dagvatten som
uppkommer från tak och andra ytor inom verksamhetsområdet för att minska risken
för att milj ökvalitetsnormer kan påverkas i den recipient/recipienter som dagvattnet
avleds till. Redovisningen ska innehålla förslag till åtgärder för att hantera
dagvattnet enligt ovan.
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Bolagets redovisning
Ul
Bolaget anser att det mest relevanta sättet att lagra gödseln på för att minska
avgången av ammoniak är på en tät gödselplatta, utan tak. När gödselhögen utsätts
för nederbörd bildas ett ytskikt (en skorpa) som motverkar fortsatt
ammoniakavgång. Detta påstående finner vi styrkt både utifrån vetenskapliga rön
och utifrån vår egen praktiska erfarenhet. Gödseln från vår verksamhet kommer, i
enlighet med BAT-slutsats nr 14, att lagras till hög höjd, vilket innebär ett bra
förhållande mellan lagrad gödselvolym och avgivande yta. Vi bedömer det som
mycket svårhanterat att arrangera täckning med plast eller fiberduk av den lagrade
gödseln. Det skulle bli mycket arbetskrävande att klä in gödselhögen med täckplast
som sedan måste lyftas var 6:e vecka när mer gödsel ska in. Ur arbetsmiljösynpunkt
är det inte heller så trevligt. Kapitalkostnaden för att bygga tak (25 års avskrivning,
5% ränta) ger en årlig extra kostnad på 21 kr/ton för den gödsel som produceras på
gården. Eftersom tillgängliga utredningar av ammoniakförluster vid lagring under
tak, under annan täckning eller utan täckning alls inte ger någon tydlig information
om vilka milj övinster tak har jämfört med andra metoder så är det svårt att sätta
denna extra kostnad i relation till en eventuell milj övinst. Anläggningskostnaden för
att bygga ett tak beräknas till 840 000 kr.
I ytterligare komplettering av redovisningen den 22 mars 2019 framför bolaget att
gödseln kommer att säljas till extern mottagare direkt i samband med att gödseln tas
ut från stallen. Därför kommer det inte att vara aktuellt med gödsellagring på
anläggningen vid Granhed. Om dock gödseln kommer att lagras vid Granhed så
beräknas kostnaden för material och merarbete till ca 10 000 kronor per omgång
beräknat på totalt 20 timmar å 300 kronor/timme. Kostnaden för täckning med plast
beräknas till 1000 kronor per täckning vilket med sju uppfödningsomgångar ger en
kostnad på 70 000 kronor.
När det gäller bedömningen av milj övinsten med att lagra gödsel under täckning
anser bolaget att även om det blir stora volymer gödsel så blir den yta som avger
ammoniak liten då gödseln lagras på höjden. Det handlar även om en relativt kort
lagringstid innan gödseln transporteras iväg till extern mottagare. Därför anser
bolaget att det är svårt att ge svar på frågan om vilken milj övinst som kan förväntas.
Bolagets bedömning är att milj övinsten är mycket begränsad. Rent praktiskt är det
för gemene man knappast tänkbart med en gödselhantering som bygger på att man
först ska lyfta av det material som ligger ovanpå presenningar/plast (för att
täckningen inte ska blåsa av) för att därefter ta bort själva täckningen och sedan
fylla på gödsel och lägga tillbaka alltihop, var 6:e vecka. Men kravet kan accepteras
eftersom det sällan blir aktuellt med lagring i vår verksamhet.
U2
Ett alternativ för att avleda och fördröja takvattnet som uppkommer vid
verksamheten skulle vara att anlägga fördröjningsdammar dit vattnet leds.
Fördröjningsdammens utformning medför att vattnet bromsas upp och har möjlighet
att släppa ifrån sig fast material innan vattnet rinner vidare till närliggande recipient.
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Dammen består av två delar:
1.En djupare del där vattnet leds in till dammen. Denna dela ska motsvara ungefär
en 1/4 av dammens totala yta och bör hålla ett djup av 1 — 1,5 meter. Här ska vattnet
bromsas upp så att ler- och jordpartiklar sedimenterar till botten av dammen.
2. Efter den djupa delen kommer en grundare del på 20 — 40 centimeter. Denna ska
innehålla vegetation för att ta upp löst fosfor och kväve samt att filtrera partiklar
från vattnet.
I komplettering av redovisningen den 22 mars 2019 påminner bolaget om att det i
miljöbalken ska finnas en rimlig relation mellan kostnaden för en åtgärd och den
miljönytta som åtgärden kan medföra. Vi finner att det för närvarande saknas
kunskapsunderlag för att utvärdera och kvantifiera vilken milj öbelastning som ett
orenat dagvatten skulle kunna medföra (i form av utsläpp av växtnäringsämnen och
organiskt material till omgivningen). Men på bas av våra generella kunskaper om
växtnäringsflöden och retention i mark, så ifrågasätter vi starkt behovet av
fördröjningsdammar i detta läge. Vi ser inte heller att det finns någon risk för
översvämningar/överbelastning av diken som skulle motivera behovet av en
fördröjningsdamm men för att inte hela projektet ska stanna av på grund av
dammfrågan, så redogörs för hur vi skulle kunna anlägga en fördröjningsdamm:
Dimensionering
Total takyta är 11 200 m2 och årsnederbörden i området är 587 mm.
Dimensionerande maxbelastning är 60 mm per dygn vilket ger en tillförsel på
670 m3. Med ett medeldjup i dammen på 1 meter så behövs en dammyta på 700 m2.
Eftersom det är en fråga om dagvattenhantering (och inte en fråga om gödselvatten)
så ser vi att den funktionskontroll som kan vara relevant att utföra endast handlar
om en okulär besiktning av dammarna. Man ska då titta på att dammkonstruktionen
är intakt och att utflödet från dammen fungerar efter nederbördsperioder.
Dagvattnet från fördröjningsdannmama leds via den närbelägna våtmarken vidare i
riktning mot Älgsjön.
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Yttranden
Länsstyrelsen
Bygg- och milj önämnden
Bygg- och miljönämnden har i yttrande den 31 januari 2019 lämnat synpunkter på
bolagets redovisning av prövotidsvillkor. Nämnden lämnade även synpunkter på
bolagets förslag till dagvattenhantering i yttrande om komplettering den 2 maj 2019.
Yttrandena avges i huvudsak nedan.

Gödselhantering
MPD uppger i tillståndet att det är viktigt att gödsel är täckt för att bland annat
minska ammoniakavgången till luft. MPD har även hänvisat till SLU:s rapport
2009:12, Byggnadstekniska åtgärder, där det framgår att det finns ett starkt
samband mellan ökande vattenhalt i gödseln och en ökad avgång av ammoniak.
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Bolaget har redogjort för den högre kostnaden för lagring av gödsel under tak
jämfört med utan någon permanent täckning Bolaget har även fört ett resonemang
utifrån att det bästa är att inte täcka gödseln alls vilket inte nämnden tolkar som det
som var uppdraget i Ul. Nämnden tolkar Ul som att en utredning skulle visa de
ekonomiska och milj ömässiga konsekvenserna av att förse lagringsplatsen med tak
eller annat permanent nederbördsskydd i förhållande till täckning av gödseln med
plast eller fiberduk. Nämnden anser inte att hänvisa till att det bildas en skorpa är
tillräckligt för att motivera lagring av gödsel utan täckning. I händelse av långvarig
nederbörd eller kraftigt regn kommer inte en skorpa hindra att gödseln får ökad
vattenhalt. Det finns även risk att nederbördsvatten rinner av skorpan och delar av
gödseln då bildar en kletig alternativt flytande fraktion vilket gödsellagret måste
vara utformat för. Bolaget har inte lämnat någon redogörelse för
hur nederbördsvatten på plattan ska hanteras.
Bolaget hänvisar även till BAT 14 i sitt resonemang kring att inte täcka gödseln.
I BAT 14 framgår att 3 olika tekniker är tillämpliga varav den ena är att minska
förhållandet mellan fastgödselstackens avgivande yta och dess volym. De övriga två
innebär någon form av täckning, antingen med tak eller med annat som tillexempel
UV-stabiliserande plasttäcken, torv eller sågspån. I avsnitt 4.5 beskrivning av
teknikerna framgår att den av bolaget nämnda metoden att minska förhållandet
mellan gödselstackens angivande yta och dess volym innebär att stallgödseln packas
eller så kan ett lager med väggar på tre sidor användas. Nämnden anser inte att
stapla gödseln högt är att likställa med beskrivningen i BAT 14.
Bolaget har själva i tillståndsansökan uppgett att de anser att täckning med plast
eller fiberduk fungerar bra och har en lägre investeringskostnad än tak. I prövotidsredovisningen uppger bolaget att det är svårhanterat och arbetskrävande att täcka
gödseln med täckplast. Bolaget uppger även att det inte är trevligt för personalen att
var 6:e vecka lyfta på plasten när gödselhögen skall fyllas på. I sin ansökan har
bolaget uppgett att all gödsel skall avyttras och endast lagras en månad på
fastigheterna. Nämnden anser att bolaget lämnar motstridiga uppgifter i
prövotidsutredningen jämfört med tidigare lämnade uppgifter.
På den karta som bifogats kompletteringen är endast en fördröjningsdamm inritad
men i tidigare inskickad prövotidsredovisning samt i texten så hänvisar
verksamhetsutövaren upprepade gånger till fördröjningsdammama Är avsikten att
bygga en eller två dammar? I förslaget har verksamhetsutövaren uppgett att vattnet
från dammarna kommer att ledas till det befintliga viltvattnet/våtmarken. De
mängder vatten som kommer att uppstå kan påverka viltvattnet varför en anmälan
om vattenverksamhet krävs. Det är även relevant ur aspekten att skydda det
grundvatten som finns i och i anslutning till fastigheten. I redogörelsen för
dagvattenhanteringen så har inga beräkningar av tillförseln av vatten från de
hårdgjorda ytorna runt stallarna gjorts. De näringsämnen, främst kväve och fosfor,
som uppstår i samband med gödselhanteringen kommer att tillföras
viltvattnet/våtmarken på Granhed 3:12 och kan då ha påverkan på Älgsj öns
tillrinningsområde. Älgsj ön är en trendsj ö och anses opåverkad av till exempel
lantbruk.
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Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget har getts möjlighet att bemöta yttrandena men avstått.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
En rad olika åtgärder genomförs i slaktkycklingproduktion för att begränsa
avgången av ammoniak i stallarna, exempelvis torkning av gödseln på
gödselmattor, isolering av golv under ströbädd så att inte fukt tränger upp
underifrån, tillse att vattennipplar inte läcker, tillsats av fytas till fodret för att
minska utsöndringen av ammoniak etc. Enligt SLU:s rapport 2009:12,
Byggnadstekniska åtgärder, så finns ett starkt samband mellan ökande vattenhalt i
gödseln och en ökad avgång av ammoniak. En låg vattenhalt begränsar bildningen
av ammoniak (max 40 %). Vid en fukthalt på mellan 40-60 % sker en optimal
tillväxt av mikroorganismer och därigenom avgång av ammoniak. Ca 19 % av
ammoniakutsläppen beräknas komma från djurstallarna, 28% från gödsellagring
och 30% vid spridning av stallgödsel (källa).
Ammoniak bidrar till bland annat försurning och övergödning och bildar också
hälsoskadliga partiklar. Merparten av utsläppen av ammoniak till luft i Sverige
härrör framför från hanteringen av gödsel inom jordbruket, men det finns även
andra källor som fordon och rökgasrening. Jordbruket stod 2017 för 88 procent av
ammoniakutsläppen till luft även om det finns en sjunkande trend. Hur stora
utsläppen blir, avgörs av antalet djur samt av hur gödseln lagras och sprids.
Med hänsyn till de olika typer av åtgärder som vidtas i stallama för att hålla gödseln
torr förefaller det kontraproduktivt att senare lagra gödseln utan tak eller annat
nederbördsskydd som ökar fukthalten i gödseln. Bolaget hävdar att det bildas en
torrskorpa på gödseln som förhindrar avgång av ammoniak. Lagring på höjd med
en lite avgivande yta ytterligare skulle även detta minska avgången.
Milj öprövningsdelegationen delar tillsynsmyndighetens uppfattning att lagring utan
nederbördsskydd innebär att gödselns vattenhalt ökar samt att det leder till ett
läckage av gödselvatten till mark och vatten. Milj öprövningsdelegationen bedömer
dessutom när det gäller bolagets förslag till lagring av gödseln, att den inlastning av
gödsel som sker efter varje uppfödnings-omgång innebär en omröring och
bearbetning av gödseln samt den av bolaget korta lagringstiden inte ger
förutsättningar för att det bildas en torrskorpa. Då gödseln är exponerad för sol,
vind och nederbörd finns också risk att det bildas sprickor bildas i skorpan som ger
ett utökat läckage av ammoniak. Bolaget hävdar att det inte finns något behov av
lagring då gödseln ska avyttras direkt oavsett årstid vilket kan ifrågasättas om det är
möjligt. Erinras bör dessutom om att tillståndet medger en lagringstid av 5 månader.
Lagring av gödsel utan nederbördsskydd innebär även förutom en ökad risk för
avgång av ammoniak till luft, även en risk för utläckage av fosfor och kväve till
mark och vatten.
Milj öprövningsdelegationen delar inte bolagets bedömning att det finns stöd i BAT
14 och 15 för att gödseln kan lagras utan temporärt eller fast nederbördsskydd. De
två BAT-slutsatserna reglerar olika aspekter av miljöpåverkan. BAT 14 reglerar
avgång av ammoniak till luft och BAT 15 risken för läckage till mark och vatten.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att lagring av hönsgödsel utan täckning
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innebär såväl en ökad avgång av ammoniak som en ökad risk för läckage av
gödselvatten till mark och vatten. Då BAT utgör en miniminivå för vilka krav som
kan ställas är det möjligt att med stöd av milj öbalken ställa de krav som behövs för
att minska utsläppen till luft, vatten och mark. Milj öprövningsdelegationen gör
samma konstaterande som tillsynsmyndigheten att bolaget i sin tillståndsansökan
framfört att täckning med plast eller fiberduk skulle fungera bra och ha en lägre
anläggningskostnad än tak. Milj öprövningsdelegationen bedömer att den kostnad
som bolaget uppger för uppförande av permanent tak kan anses som skälig och
miljömässigt motiverad. De är upp till bolaget att avgöra vilken åtgärd som
hanteringsmässigt är att föredra för att gödseln ska lagras skyddad från nederbörd.
Hantering av dagvatten
Syftet med prövotidsredovisningen var att utreda och föreslå åtgärder för att
förhindra att stora volymer dagvatten förorenat av den hantering som sker på
hårdgj orda gårds- och transportytor, avleds till recipient. Dagvatten är en betydande
källa till i det här fallet främst fosfor och kväve, som om det avleds till recipient kan
påverka milj ökvalitetsnormer negativt. Även om den eventuella recipienten Älgsjön
inte omfattas av några milj ökvalitetsnormer så innebär ett utsläpp av förorenat
dagvatten en negativ påverkan då Älgsjön är en s.k. trendsjö som anses opåverkad
av utsläpp ifrån exempelvis lantbruk.
I prövotidsredovisningen redovisas endast de volymer vatten som beräknas avledas
från takytor men som tillsynsmyndigheten påpekar har inga beräkningar gjorts av
dagvatten från hårdgj orda ytor runt stallarna eller transportytor. Utredningen kan
därför tolkas som att endast takvatten ska avledas till dammen. Milj öprövningsdelegationen bedömer inte att det är nödvändigt att avleda redan rent takvatten till
en damm Syftet med kravet på att utreda dagvattenhanteringen var dels att utreda
från vilka ytor förorenat dagvatten uppkommer, vilka volymer det handlar om samt
om det är nödvändigt att vidta åtgärder för att fördröja och rena dagvattnet. Syftet
är att förhindra att förorenat dagvatten avleds till recipient.
Förorenat dagvatten torde främst uppkomma från gårds- och transportytor. För att
minska volymen dagvatten samt risken för att dagvattnet förorenas, är en lämplig att
avleda regnvatten från takytor separat. Detta då det finns en risk för att stora
volymer rent takvatten i samband med kraftiga regn avleds till gårdsytor där
dagvattnet förorenas i kontakten med dessa ytorna. Möjligheterna att fördröja och
rena vattnet försvåras på grund av volymerna. Med tanke på markförhållandena i
omgivningen torde det vara möjligt att avleda takvattnet från byggnaderna separat
till omgivande terräng eller dikessystem. Möjligheterna att avleda takvattnet till
omgivande terräng eller dikessystem behöver därför utredas närmare som ett
alternativ till att avleda vattnet till en damm
Det kan däremot vara milj ömässigt motiverat att avleda och fördröja det dagvatten
som uppkommer från gårdsytor och andra ytor där verksamhet förekommer För att
bedöma behovet av detta bör en uppskattning göras av volymerna dagvatten från
dessa ytor, innehållet av föroreningar (främst fosfor och kväve) samt risken för att
dagvattnet kan påverka yt- och grundvatten utanför verksamhetsområdet. I första
hand bör lokalt omhändertagande av det fördröjda och renade dagvattnet
eftersträvas och avledning till recipient undvikas.
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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 I. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 26 juni 2019.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom.

ikaela Öster

Lars Andersson

Ulf
1 indblom

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Bygg- och miljönämnden, Katrineholms kommun

Akten
Miljöskyddsenheten (LA)
Rättsenheten (MÖ)

Bilaga 2

Beslut om slutliga villkor för lagring av gödsel samt förlängd prövotid för
hantering av dagvatten
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 1 juli 2019
enligt 9 kap miljöbalken fattat beslut om slutliga villkor för lagring av gödsel samt
om fortsatt prövotid för hantering av dagvatten vid Jesi Kycklingfarm AB, på
fastigheterna Granhed 3:33 och 3:12, Katrineholms kommun

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på Kommunledningsförvaltningen, Gröna Kulle, Fredsgatan 38,
Katrineholm. Aktförvarare är Annika Lindholm.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 15 juli 2019, då
delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-8483-18.

