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Tångapojkarna AB
Tånga gård
747 92 ALUNDA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Delgivningskvitto

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till jordbruk med
ladugård för djurhållning

BESLUT
Tillstånd
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar Tångapojkarna AB (556496-6280) tillstånd
enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till jordbruk med ladugård med utrymme för högst
280 djurenheter (nötkreatur för i huvudsak mjölkproduktion) vid Tånga gård på
fastigheten Tånga 1:4 m.fl. i Östhammars kommun.
Tillståndet gäller tills vidare.
Verksamheten klassificeras enligt bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med SNI-kod: 01-1 (jordbruk med
ladugård med utrymme för mer än 200 djurenheter).
Igångsättningstid
I enlighet med 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen att
den med tillståndet avsedda verksamheten skall ha satts igång senast den 30 juni
2003, annars förfaller tillståndet.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.
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Villkor för verksamheten
1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden/verksamhetsutövaren
uppgivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig. Sådana mindre ändringar av
verksamheten som avses i
5 § tredje stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
skall anmälas på det sätt som anges i 22 § samma förordning.
2. Lagringskapacitet för gödsel och urin skall vara tillräcklig för minst 8
månaders produktion.
3. Pressaft från ensilageanläggning samt gödsel- eller urinbemängt spolvatten,
från till exempel rengöring av transportfordon och gödselspridare, skall samlas
upp i behållare för gödsel eller urin.
4. Behållare för flytgödsel eller urin ska ha stabilt svämtäcke eller annan
täckning, som effektivt minskar ammoniakavgången till luft. Påfyllning av
behållare för flytgödsel och urin skall ske under täckningen.
5. Spridning av gödsel och urin får inte ske närmare vattentäkt än 50 meter.
Längs vattendrag, inklusive öppna, vattenförande diken, skall en 10 meter bred
skyddszon undantas från gödselspridning. Denna skyddszon skall, så långt
som det är möjligt med hänsyn till rationellt brukande av marken, särskilt
under höst, vinter och vår, hållas täckt med levande växtlighet, till exempel
gräs, som förhindrar erosion och utlakning av närsalter. Spridning på tjälad
mark får endast göras på plana fält med mycket liten risk för ytavrinning.
6. Gödsel skall brukas ned samma dag som spridning skett, med undantag för
spridning i växande gröda. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från
kravet på nedbrukning samma dag om det finns särskilda skäl och det bedöms
kunna ske utan betydande olägenhet för boende och om ytavrinning kan
undvikas. Inom 200 meter från bostadsbebyggelse, som inte är belägen på
bruknings-enheten, skall nedbrukning ske inom 4 timmar, med undantag för
spridning i växande gröda
7. Gödslingsplan och journal över gödselspridning skall upprättas och hållas
tillgängliga i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.
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8. Buller från anläggningen skall begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå
uppkommer som riktvärde*1 utomhus vid närmaste
bostäder/utbildningslokaler än
50 dB(A) dagtid (kl 07-18)
45 dB(A) kvällstid (kl 18-22) samt lördag, söndag och helgdag (kl 07-18)
40 dB(A) nattetid (kl 22-07)
Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får som riktvärde*1 maximalt uppgå till
55 dB(A).
För återkommande impulsljud eller hörbara tonkomponenter skall den
ekvivalenta ljudnivån sänkas motsvarande 5 dB(A)-enheter jämfört med vad
som anges inom ovanstående intervall.
*1 Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, ålägger bolaget att vidta åtgärder så att
villkoret inte överskrids och förhindrar att överskridandet upprepas.

Verkställighetsförordnande
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 22 kap. 28 § första stycket miljöbalken att
tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
Särskilda upplysningar
Detta tillstånd befriar inte Bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller
enligt andra bestämmelser för den verksamhet som tillståndet avser.
Enligt 2 kap. miljöbalken gäller vissa allmänna hänsynsregler som skall iakttas.
Särskilt erinras om 2 kap. 6 §, vari föreskrivs om skyldigheten att undvika sådana
kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller
miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.
Bolaget skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka
eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö (26 kap. 19 § miljöbalken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll. Varje år senast den 31 mars skall
miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten avseende föregående år (26 kap.
20 § miljö-balken). Bolaget skall till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen samt utföra eller bekosta sådan
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26
kap. 21 och 22 §§ miljöbalken).
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Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med
5 och 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bedrivs
miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet, skall den nye
verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning snarast möjligt upplysa
tillsynsmöjligheten om det ändrade förhållandet.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Tångapojkarna AB, xxxxxxx, Tånga gård, Alunda, ansöker om tillstånd enligt 9
kap. miljöbalken till djurhållning (nötkreatur för i huvudsak mjölk-produktion)
inom fastigheterna Tånga 1:4 m.fl. i Ekeby socken, Östhammars kommun.
Efter tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 § miljöbalken avseende prövning av jordbruk med ladugård med utrymme för mer än 200
djurenheter (nötkreatur) vid Tånga gård på fastigheten Tånga 1:4 m.fl.,
Östhammars kommun, beslutade länsstyrelsen den 8 november 1999
(diarienummer 2440-7987-99) att den planerade verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Därefter har utökat samråd genomförts av sökanden med ett utannonserat möte i
Hembygdsgården i Ekeby den 29 november 1999.
Ärendet kungjordes den 24 november 2000 i Upsala Nya Tidning och Upplands
Nyheter.
Handlingarna i ärendet har i samband därmed hållits tillgängliga på Miljökontoret
i Östhammars kommun samt på Länsstyrelsen, Hamnesplanaden 3, Uppsala.
Ansökan har remitterats till Kommunstyrelsen och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun samt till Naturvårdsverket. Miljöoch hälsoskydds-nämnden har kommit in med ett yttrande.
Ansökan
Ansökan avser totalt 280 djurenheter varav högst 140 kor, jämfört med nuvarande
ca. 90 kor.
Av ansökan framgår även följande. I dag hålls djuren på två gårdar, fastigheterna
Tånga 1:4 respektive Häcklinge 2:2. Nya djurstallar planeras vid gårdscentrum på
fastigheten Tånga 1:4. Gödsel lagras som flyt- och fastgödsel.
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Gödseln sprids, utan nedbrukning, i början av odlingsåret. Tillräcklig areal för
gödselspridning finns på fastigheterna Tånga 1:4, 1:6, 1:7, 1:8, 1:11, Fornbro 1:8,
6:3, 9:1, Gillinge 11:1, Häcklinge 2:2 och Stensunda 2:5.
Säkerhetsavstånd (utan spridning av gödsel och kemiska bekämpningsmedel)
kommer att hållas till vattentäkter, vattendrag och bostadshus.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår bl.a. att varken kulturvärden eller
rekreation och friluftsliv kommer att beröras av utbyggnaden. Naturmiljön
kommer inte att påverkas nämnvärt. Det utökade djurantalet innebär att markerna
kommer att hållas väl avbetade. Utökningen kan medföra ökat näringsläckage till
Olandsån.

YTTRANDE
Yttrande har inkommit från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars
kommun. Nämnden har framhållit bland annat följande: Jordmassor skall antingen
deponeras på säkert sätt och på godkänd plats eller saneras genom exempelvis att
oljenedbrytande bakterier tillsätts av fackman. Täckdiken brukar vara försedda
med brunnar på flera ställen och runt dessa är det extra viktigt att iaktta
försiktighets-åtgärder eftersom täckdikesvatten kan transportera
bekämpningsmedlen mycket långt och dessa kan då hamna i vattendrag.
Näringsidkaren får enligt 17 § förordningen (1996:971) om farligt avfall själv
transportera 400 liter spillolja per år men Väddika avfallsstation tar ej emot detta,
varför Tångapojkarna får vara beredda att transportera oljan till annat
mottagningsställe. I övrigt påpekar miljökontoret att förordningen om farligt avfall
är under omarbetande och att även den nya bör tas i beaktande vid
tillståndsgivningen.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utgör
jordbruk med ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer
än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en
häst, två ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller 100
fjäderfän SNI-kod 01-1, tillståndspliktig verksamhet, som prövas av länsstyrelsen
(prövningsnivå B).
De berörda arealerna ligger inom ett avrinningsområde som Olandsån avleder till
Bottniska viken.

BESLUT

6 (7)

2001-06-15

Dnr: 2440-5769-00

Gödseln hanteras i huvudsak som flytgödsel och i mindre omfattning som
ströbädd.
För dimensionering för erforderlig lagringskapacitet för gödsel m.m. finns
bestämmelser i Jordbruksverkets rapport (1995: 10) "Gödselproduktion och
lagringsbehov och djurtäthet vid nötkreaturshållning". Av denna rapport följer att
tillförsel av nederbördsvatten från hårdgjorda rastytor och tak måste begränsas.
Detta är bland annat nödvändigt för att den sammanlagda lagringskapaciteten för
gödsel, urin och uppsamlad nederbörd m.m. skall räcka till för 8 månaders lagring
vid antalet djur enligt ansökan. Hänsyn får tas till den tid då djuren är ute på bete.
Av ansökan framgår att den tillgängliga lagringskapaciteten för flytgödsel m.m.
samt för fastgödsel/ströbädd är tillräcklig för minst 8 månaders lagring. Om det
visar sig nödvändigt bör det enligt Länsstyrelsen krävas att lagringskapaciteten i
fastgödselupplag eller urin-/flytgödselbehållare utökas.
Uppsamling, lagring och spridning av gödsel, urin och pressaft från ensilage bör
regleras med hänsyn till risken för ammoniakavgång till luft och risken för
närsaltläckage (fosfor och kväve) till vattendrag samt till risken för
luktolägenheter i bostäder.
Enligt Länsstyrelsens bedömning bör det tillämpas respektavstånd till vattendrag
på 10 meter avseende gödsling samt i övrigt krav på nedbrukning, inom 4 timmar
vid bebyggelse och i övrigt inom 8 timmar.
Respektavstånd till vattentäkter bör anges för att minska risken för påverkan på
dricksvatten.
För att ytterligare minska transporten av närsalter till vattendrag och sjöar bör det
ställas vissa krav på växtlighet närmast vattenförande diken och vattendrag.
Kantzoner, som inte jordbearbetas, gödslas eller besprutas men som hålls
bevuxna, till exempel med tätt gräs som skördas eller betas, bör eftersträvas.
Tillgänglig gödselspridningsareal har i ansökan beräknats till ca. 212,4 ha åker
och 20 ha bete. Detta bedöms i ansökan mer än väl motsvara behovet av
spridnings-areal för gödsel med mera från den sökta mängden djur. Detta gäller
även då alla kantzoner räknas bort. Sökanden har beräknat att det sammanlagda
behovet av spridningsareal uppgår till 142,2 ha.
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Miljöbalkens mål och de allmänna hänsynsreglerna
Länsstyrelse finner av de uppgifter som redovisat i ärendet att sökanden visat att
verksamheten kommer att bedrivas och skyddsåtgärder kommer att vidtas så att en
hållbar utveckling främjas enligt 1 kap. 1 § miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer
vidare att sökanden visat att verksamheten kommer att bedrivas enligt de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. samma balk. Hinder för begärt tillstånd föreligger därför
inte, varför tillstånd bör medges med de villkor som anges i detta beslut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagits
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ulf
Lindblom, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av avdelningsdirektör Mats
Lindman, miljö- och fiskeenheten.

Roger Gustafsson

Ulf Lindblom

