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Sökande Lena Rinman, Ekhov Säten, Gnesta

Milj öprövningsdelegationen

Ombud Petra Nilsson
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 NORRKÖPING

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till djurhållning med
fjäderfän inom fastigheten Ekhov 4:1 i Gnesta kommun
Verksamhetskod 1.10-i enligt 2 kap. I 5S" miljöprövningsförordningen (2013:251)
2 bilagor

Beslut
Miljöprö-vningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
, tillstånd till anläggning
9 kap. miljöbalken Lena Rinman (företaget),
för djurhållning omfattande högst 80 000 platser för värphöns på fastigheten
Ekhov 4:1 i Gnesta kommun.
Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. milj öbalken den milj ökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet.

Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad företaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt
åtagit sig i ärendet.
Hantering av stallgödsel ] och tvättvatten
2. Hantering av stallgödsel ska ske på ett sådant sätt att läckage och spill till omgivningen förebyggs och begränsas samt så att olägenheter inte uppkommer för
närboende. Om spill ändå uppstår ska detta tas om hand omedelbart.

3. Stallama ska gödslas ut minst två gånger i veckan.
4. Stallgödsel ska lufttorkas mekaniskt innan lagring. Delegation

1 Med stallgödsel avses fast gödsel från värphöns.
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5. Stallgödsel ska lagras torrt och ventilerat i takförsett gödselhus.
Om gödselhusets lagringskapacitet inte räcker till får lagring ske tillfälligt på
gödselplattan vid Vänga. Plattan får även användas för mellanlagring vid spridning av stallgödsel. Gödseln ska förvaras övertäckt för att skyddas mot fukt.
Delegation
Stallgödsel får inte lagras i stuka på fält.
6. Tvättvatten från rengöring av stallbyggnader ska ledas till tät behållare.
Skyddszoner
7. Bevuxna skyddszoner på minst 6 meter ska anläggas på 'åkermark utmed
vattendrag och annat vattenområde som är vattenförande hela året. På skyddszonerna får inte gödsling eller kemisk bekämpning ske. Villkoret ska vara uppfyllt inom ett år från det att tillståndet tagits i anspråk.

Skyddszonerna ska vara ständigt gräsbevuxna och får brytas för nyinsådd högst
en gång vart femte år eller efter godkännande av tillsynsmyndigheten.
Delegation
Spridning av stallgödsel på egen eller arrenderad mark
8. Stallgödsel får inte spridas på mark klassad i P-AL V eller P-AL IV B. Sådana
arealer ska inte räknas till tillgänglig spridningsareal. Större ändringar av
spridningsarealen ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Delegation

9. Markkartering ska göras minst en gång vart tionde år. En växtnäringsbalans för
kväve och fosfor ska upprättas minst en gång vart tredje år.
10. Stallgödselns innehåll av kväve och fosfor samt dess torrsubstanshalt ska
analyseras minst en gång vart annat år. En aktuell analys ska användas och
överlämnas till köparen som underlag vid avyttring av stallgödseln.
11. Spridning av stallgödsel ska genomföras enligt en årligen upprättad gödslingsplan som grundas på aktuell markkartering, grödans behov och aktuell analys
av stallgödseln.
12. Vid spridning av stallgödsel ska hänsyn tas till rådande och förväntade väderleksförhållanden för att begränsa risken för näringsläckage och luktolägenhet.
Delegation
13. Spridning av stallgödsel ska ske under få och koncentrerade perioder.
Spridning får inte ske lördagar, söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar.
Tillsynsmyndigheten får medge undantag om det finns särskilda skäl.
Delegation
14. Spridning av stallgödsel får inte ske närmare enskilt bostadshus än 50 meter
och inte närmare samlad bebyggelse eller tätort än 100 meter.
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15. Spridning av gödselmedel' får inte ske närmare vattentäkt än 50 meter.
16. Stallgödsel ska brukas ned snarast och senast inom 12 timmar efter spridning
på obevuxen mark.
Hantering av kemiska produkter och avfall
17. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant
sätt att förorening av mark, vatten och luft inte riskeras. Kemiska produkter och
farligt avfall ska förvaras skyddat från nederbörd.

Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom invallat område som är ogenomsläppligt mot det som förvaras där. Invallningar ska
dimensioneras så att de rymmer största behållarens volym och minst 10 procent
av övrig lagrad volym. Hantering ska ske så att spill och läckage till omgivningen förebyggs och begränsas.
Spridning av kemiska bekämpningsmedel
18. Spridning av kemiska bekämpningsmedel får inte ske närmare vattentäkt än
50 meter.
Buller
19. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid
bostäder utomhus inte överstiger följande värden:
50 dBA vardagar måndag-fredag kl. 06 — 18
40 dBA kl. 22 — 06
45 dBA övrig tid

Maximala ljudnivåer (LFmax) som överstiger 55 dBA får nattetid kl. 22-06
endast förekomma vid enstaka tillfällen.
Om buller karakteriseras av ofta återkommande impulser eller innehåller ljud
med tydligt hörbara tonkomponenter ska värdena sänkas med 5 dBA.
Kontroll ska ske så fort som möjligt efter att förändringar har genomförts i
verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer, vid klagomål på buller eller
på tillsynsmyndighetens begäran. Bullervärden ska kontrolleras genom immissionsmätning eller genom närfältsmätning och beräkning. Den ekvivalenta
ljudnivån ska mätas under de tidsperioder verksamheten pågår och bestämmas
för de tidsperioder som anges ovan.
Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken till tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om de närmare föreskrifter som
kan behövas för:
- användning av mekanisk lufttorkning av stallgödsel för att begränsa avgång av
ammoniak, villkor 4
- tillfällig lagring av stallgödsel på gödselplattan vid Vänga, villkor 5 andra stycket
- brytning av bevuxna skyddszoner för nyinsådd, villkor 7 andra stycket
1 Med gödselmedel avses både stallgödsel och mineralgödsel.
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- större ändringar av spridningsarealen, villkor 8
- spridning av stallgödsel, villkor 12 och 13
Igångsättningstid
Den utökade verksamheten ska ha satts igång senast 3 år efter det att detta beslut
vunnit laga kraft, annars förfaller tillståndet. Tillsynsmyndigheten ska meddelas när
verksamheten sätts igång.
Verkställighet
Miljöprövningsdelegationen bifaller företagets yrkande om verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
Återkallelse av tidigare beslut
När detta tillstånd tas i anspråk och har vunnit laga kraft upphör tidigare meddelat
tillstånd att gälla.
Statusrapport
Miljöprövningsdelegationen beslutar att statusrapport enligt 1 kap. 23 § andra
stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) inte krävs för verksamheten.
Kungörelsedelgivning
Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och
Inrikes Tidningar och i ortstidningen Södermanlands Nyheter.

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Företaget har idag tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till djurhållning med fjäderfän
för äggproduktion. Tillståndet gäller 50 400 platser för värphöns och 30 får motsvarande totalt ca 520 djurenheter. Företaget planerar att utöka sin verksamhet och
söker nu tillstånd till 80 000 platser för värphöns.
Gällande tillståndsbeslut
Tillstånd enligt miljöbalken meddelades den 26 september 2013 av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr 551-6126-2012. Tillståndet
gäller 50 400 platser för värphöns.
Samråd
Samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län hölls den 5 mars 2015. Företaget
bjöd den 10 mars 2015 in boende inom 500 meter från verksamheten till samråd
genom utskick av personliga brev. I breven lämnades information om den planerade
utökningen av verksamheten. De närboende gavs möjlighet att lämna skriftliga synpunkter senast den 15 april. Gnesta kommun, miljöenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnade synpunkter på den utökade produktionen den 13 april 2015.

ri

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

5 (24)

2017-07-03

Dnr: 551-510-2016

Miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelade i beslut den 3 juli 2015, diarienummer 551-3995-2015, att den planerade verksamheten inte ska antas medföra betydande milj öpåverkan.
Ärendets handläggning
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen
den 27 januari 2016. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna
Södermanlands Nyheter och har remitterats till Länsstyrelsen i Södermanlands län,
Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun, Jordbruksverket, Naturvårdsverket,
Havs- och Vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kommunstyrelsen i Gnesta samt till Trafikverket.
Yttranden har kommit in från Milj öenheten vid Samhällsbyggnadsnämnden i
Gnesta kommun och från Trafikverket. Bolaget har fått tillfälle att bemöta dessa.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Företaget yrkar tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till djurhållning för äggproduktion med högst 80 000 platser för värphöns. Företaget yrkar att villkoren i det gällande tillståndsbeslutet även ska gälla för den planerade verksamheten samt att det
gällande tillståndet ska upphävas då det nya har vunnit laga kraft. Företaget yrkar
även om verkställighetsförordnande eftersom ett gällande tillstånd för verksamheten
finns Sökanden är vidare mycket angelägen om att starta verksamheten eftersom
marknadens efterfrågan på ägg är stor och att möjlighet finns att sluta avtal med
flera entreprenörer.
Åtaganden
• Företaget åtar sig att fortlöpande journalföra djurhållning och dokumentera
beräkningar av grödornas kvävebehov. Utgångspunkt för beräkningen av gödselbehovet ska vara den förväntade skördenivån, stallgödselns långtidseffekt,
förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda.
• Företaget åtar sig även att inte tillföra stallgödsel eller andra organiska gödselmedel i större mängd än vad som motsvarar 22 kg fosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt över en femårsperiod och för verksamhetens hela spridningsareal.
• En växtnäringsbalans avseende kväve, fosfor och kalium kommer att upprättas
minst en gång vart tredje år.
Förslag till villkor
• Ventilationen från stallar utformas så att risken för lukt- och bullerstömingar
minimeras vid närliggande bostadsfastigheter.
• Bolaget strävar efter att buller från anläggningen ska begränsas så att det inte
ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostadshus än gällande
riktvärden.
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• Vid eventuella förändringar av redovisad spridningsareal ska detta informeras
till tillsynsmyndigheten.
• Spridning av stallgödsel ska ske enligt gällande riktlinjer och bestämmelser.
• Samtliga transporter av stallgödsel dokumenteras med avseende på datum för
leverans samt mottagare.
Förslag till skyddsåtgärder
Verksamheten tillämpar det omfattande kontroll- och kvalitetssäkringsprogram,
som bedöms vara bästa tillgängliga för denna typ av verksamhet. Även kommande
anläggning utformas för att minimera risk för utsläpp till luft och vatten. Därtill omfattas verksamheten av den lagstiftade egenkontrollen. Personalen vid anläggningen
ska genomgå en utbildning för en säker drift. De ska också gå igenom vilka åtgärder
som kan vara lämpliga att utföra i händelse av driftstörningar och olyckor. Därutöver har företaget följande planerade skyddsåtgärder:

Lagring av stallgödsel Gödselhus och gödselbrunn ska kontrolleras regelbundet för
eventuella sprickor. Lagringskapaciteten för fastgödsel ska dimensioneras för 10
månaders lagring. Tvättvatten från stalltvätt avleds till gödselbrunn, där påfyllnad
sker under täckning Brunnen är försedd med tak.
Utsläpp till vatten För att minimera utsläpp till vatten ska all hantering av stallgödsel vara effektiv och välplanerad när det gäller lagring och spridning. Tvättvatten
samlas upp och leds till befmtlig gödselbehållare. Spridning av stallgödsel sker inte
närmare vattenförande dike än 6 meter. Längs kant mot sjö, vattendrag och diken
lämnas en ogödslad och permanent bevuxen skyddszon på minst 6 meter. Spridning
av stallgödsel sker inte närmare till enskilda vattentäkter än 50 meter.
Kemisk bekämpning Sprutfria zoner (minst 6 m) lämnas mot alla blåmärkta vattendrag på den topografiska kartan. Mot dräneringsbrunn och åkerdiken lämnas en
sprutfri zon på minst en meter. Till enskilda vattentäkter lämnas en sprutfri zon på
minst 50 meter. All kemisk hantering som påfyllning av spruta och rengöring sker
på ett betryggande avstånd från brunnar och vattendrag.
Lukt Vid spridning av hönsgödsel ska hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden
så att minsta möjliga olägenhet uppstår. För att minimera förluster av växtnäring
och olägenheter för närboende sprids stallgödsel under få och koncentrerade perioder. I möjligaste mån kommer spridning av gödsel att undvikas under helger och
högtidsdagar. Vid spridning på obevuxen mark ska nedbrukning ske snarast möjligt
och senast inom 12 timmar. Transport av gödsel ska ske med ändamålsenliga fordon och på sådant sätt att spill inte uppkommer.
Buller Riktvärden för externt industribuller vid nyetablering kommer att eftersträvas
i verksamheten.
Transporter Företaget kommer att vidta skyddsåtgärder för att minska bullernivån
från transporter genom att sänka farten och visa hänsyn till människor som vistas
och bor kring vägarna. Transporterna kommer även i möjligaste mån att styras till
dagtid under vardagar samt ske vid tjänligt väglag och bärighet.
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Statusrapport
Verksamheten omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250) och kategoriseras enligt punkt 6.6 a industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU) till intensiv uppfödning av fjäderfä. Företaget har gått igenom steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets utkast
till "Vägledning om statusrapport". Risken för föroreningar som har samband med
verksamheten bedöms som mycket liten och att det därför inte finns behov av en
statusrapport.

Sökandens beskrivning av verksamheten
Företaget har i huvudsak beskrivit verksamheten enligt följande.
Lokalisering och planförhållanden
Planerad produktionsökning sker inom ramen för nuvarande byggnader på fastigheten Ekhov 4:1. Fastigheten omfattas inte av några gällande detaljplaner, områdesbestämmelser eller några bestämmelser i gällande översiktsplan. Närmaste detaljplanelagt område är tätorten Björnlunda beläget cirka 2 kilometer söder om fastigheten. Gnesta kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för år 2050.
Företagets spridningsarealer ligger idag inte inom några vattenskyddsområden.
Verksamheten berörs inte av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv,
eller Natura 2000-område. På fastighetens norra delar gränsar marker till ett riksintresse för kulturmiljövård.
Teknisk beskrivning
Nuvarande verksamhet
Sökanden har bedrivit växtodling sedan år 1978 och äggproduktion sedan år 2003
på fastigheten Ekhov 4:1. Den nuvarande verksamheten sker i två parallellt byggda
värphönsstallar. I stall nr 1 finns 19 400 platser för frigående värphöns. Stall 2 är
inrett med ett flervåningssystem (frigående högbeläggning) som rymmer 30 356
värphönsplatser. Totalt finns 50 400 platser för värphöns i verksamheten. Utfodringen kombineras med inköpt värpfoder och med eget producerat spannmålsfoder.
Företaget använder två olika system för lagring av stallgödsel, d.v.s. fastgödsel
respektive kletgödsel. Fastgödsel lagras inomhus i ett särskilt gödselhus, medan
kletgödsel lagras i en gödselbrunn försedd med tak. Tvättvatten avleds till gödselbrunnen. Företaget bedriver även konventionell växtodling på fastigheterna Ekhov
4:1 och Vänga 4:1. Växtodlingen omfattar cirka 260 hektar åkeimark, varav ägd
mark utgörs av ca 137 hektar och arrenderad mark av ca 124 hektar. Den tillgängliga spridningsarealen är 246 hektar. På gården finns även ett 30-tal får.
Planerad verksamhet
Den planerade verksamheten innebär att djurhållningen utökas till högst 80 000
platser för värphöns, totalt 800 djurenheter. Fårbesättningen kommer att upphöra.
Företaget kommer även fortsättningsvis att använda samtliga befintliga anläggningar, som finns: bränsledepå, gödselplatta, gödselbrunn, gödselhus, foderutrymmen,
djurstall, maskinhall och kemikalieförråd. Inga nya byggnader tillkommer. Allt
växtskyddsarbete utförs i egen regi. Efter komplettering meddelar företaget att växtodling kommer att bedrivas på fastigheterna Ekhov 4:1, Vänga 4:1 och Skenda
1:37. Växtodlingen kommer att bedrivas på 286 hektar åkermark, varav 271 hektar
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är tillgänglig spridningsareal.
För den utökade äggproduktionen kommer det äldre stallet att byggas om från envånings- till flervåningssystem, där frigående värphöns kan förflytta sig fritt mellan
de olika våningsplanen. Efter ombyggnad kommer stall 1 att rymma 49 000 värphöns. I stall 2 som är inrett med ett flervåningssystem (frigående högbeläggning)
ryms 31 000 värphöns. Den totala årsproduktionen beräknas till cirka 1 464 ton ägg
per år. Utfodringen kombineras med inköpt värpfoder och med viss del spannmålsfoder.
Gödselhantering
Produktion av stallgödsel
Gödselproduktionen för den tillståndssökta verksamheten uppgår till cirka 2 400 m3
(cirka 1 500 ton) fastgödsel per år, vilket motsvarar cirka 2 000 m3 under 10 månader. I den nuvarande produktionen får företaget 900 m3 fastgödsel från 30 000 höns.
Gödselvolymen reduceras i viss mån genom att företaget använder gödseltorkar
(airmixer) under vinterhalvåret (cirka 6 månader). Företaget bedömer att cirka 800
m3 gödsel kommer att spridas per år i den planerade verksamheten. Den fastgödsel
som inte används i verksamheten kommer att avyttras. Efterfrågan på stallgödsel är
stor i den region där företaget är verksamt. Företagets gödsel är godkänd för ekologisk odling.
Årliga stallgödselmängder, dagens produktion
Fastgödsel
Djupströ
Djurslag
Antal
Mängd per år (m3)
Mängd per år (m3)
Värphöns
Får
Totalt

50 400
30

1 317
1 317

34
34

År/icia stallciödselmänader olanerad oroduktion
Fastgödsel
Djupströ
Djurslag
Antal
Mängd per år (m3)
Mängd per år (m3)
Värphöns
Totalt

80 000

2 400

-

Kletgödsel
Mängd per år (m3)
960 - 1 000
1 000

Kletgödsel
Mängd per år (m3)
-

Gödselvärde nuvarande oroduktion en/lat ana/vsra000rt a ril 2014
NH4-N kg/ton P kg/ton
Gödseltyp
TS %
Tot-N kg/ton
23,8
11,2
7,3
Fastgödsel från höns
47,0

K kg/ton
17

Utgödslingssystem och gödseltorkning
I både stall 1 och stall 2 finns ett automatiskt utgödslingssystem för fastgödsel. Två
gånger i veckan samlas gödseln upp på gödselmattor, torkas med hjälp av gödseltorkar och går därmed från kletgödsel- till fastgödselkaraktär. Gödseltorkarna fungerar
som värmeväxlare och används för att få ett bra klimat i stallen och för att minska
ammoniakavgången från gödseln. Behovet av att använda torkarna beror av utomhusklimatet. Ju kallare och fuktigare väder desto längre tid torkas gödseln. Det är
framför allt under vinterhalvåret som torkarna används. Att använda gödseltorkar är
en förutsättning för att gödseln ska kunna "stackas" på höjden.
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Gödselhus och tvättvattenbehållare
Från gödselmattorna förs gödseln med elevator från båda stallen till ett ventilerat
och takförsett s.k. gödselhus, som ligger i förlängningen av den norra delen av stall
2. Gödselhuset är byggt tätt med självventilerande takfot och fungerar också som
skydd för väta, vind och skadedjur. Genom att miljön är torr håller man nere exponeringen av syre och kvävet bibehålls i gödseln. Vid behov används en lastare för att
putta ut fastgödseln till kanterna inne i gödselhuset för att göra plats för ny gödsel.
När gödsel behövs för spridning lastas det ut ur gödselhuset till en container eller en
tvåstegs-fastgödselspridare, beroende på var gödseln ska spridas.
Tvättvatten från båda stallarna kommer att avledas till den befintliga gödselbrunnen, som är försedd med tätslutande spänntak. Påfyllning sker underifrån. Gödselbrunnen kommer endast att användas till tvättvatten.
Lagringsbehov
Gödselhuset rymmer cirka 2 000 m3 gödsel. Om gödselhusets lagringskapacitet inte
skulle räcka till vid något tillfälle har företaget möjlighet att använda gödselplattan
på Vänga för lagring. Plattan är 450 m2 och kan lagra cirka 1 000 m3 gödsel.
Varje stallavdelning tvättas efter utslakt, vilket sker var 15:e månad. Företaget har
tre stallavdelningar/djurgrupper. Mängden tvättvatten per avdelning uppskattas till
50 m3. Mängden tvättvatten beräknas till cirka 90 m3 per år utslaget på en femårsperiod. Gödselbrunnens kapacitet beräknas till 1 370 m3.
Kemikaliehantering
Kemiska produkter förvaras i en godkänd Kemicontainer i maskinhallen. Aktuella
varuinformationsblad sparas i en pärm.
Bekämpningsmedel Kemisk bekämpning i växtodlingen utförs idag i egen regi och
så även i fortsättningen. I den nuvarande produktionen använder företaget drygt 10
olika bekämpningsmedel för växtodlingen, sammantaget cirka 400 liter per år.
Samtliga kemikalier är godkända av Kemikalieinspektionen. Användningen kommer i stort sett att vara oförändrad efter utökningen men mängden kommer till viss
del att variera från år till år beroende av växtföljden. Påfyllning av spruttanken sker
inomhus på gjuten platta. Rengöring och tvättning av spruttank utförs i fält med
mobil vattentank på det skifte som ska sprutas. All hantering och användning av
bekämpningsmedel utförs på ett betryggande avstånd från brunnar, diken, vattendrag och sjö enligt gällande rekommendationer. Sprutfria zoner på minst 6 meter
lämnas mot alla blåmärkta vattendrag på den topografiska kartan. Till enskilda
vattentäkter lämnas en sprutfri zon på minst 50 meter. Mot dräneringsbrunn och
åkerdiken lämnas en sprutfri zon på minst en meter.
Cisterner På fastigheten finns en dieselcistem och en oljetank. Cisternerna är godkända hyrtankar med sekundärt skydd som är placerade fristående utomhus. De
besiktigas kontinuerligt och byts ut enligt gällande regler. Dieseltanken rymmer
3000 liter och besiktigades 2015. Oljetanken rymmer 5000 liter och besiktigades
2005.
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Transporter
Den planerade produktionen kommer totalt att medföra ett ökat transportarbete, av
främst avyttrad stallgödsel. Däremot kommer de externa leveranserna av spannmål
att reduceras, genom att viss del av den egna spannmålen används till utfodring åt
hönsen. De interna transporterna blir oförändrade.
Årliga transporter, dagens och planerad
Dagtid: kl. 06 - 18. Kväll: kl. 18— 22.
Vara
Dagens prod
Spridning stallgödsel
1-2 dagar/år
Transport stallgödsel
25 lass/år
Stallgödsel, avsalu
3-5 lass/år
Spannmål avsalu
35 lass/år
Djur till gården
2 ggr/år
Djur till slakt
2 ggr/år
Äggleveranser
2 ggr/vecka
Foderleveranser
4-6 ggr/månad
Övriga förnödenheter 2-3 ggr/månad

produktion (ungefärligt).
Planerad prod
2-4 dagar/år
30 lass/år
20 lass/år
15 lass/år
2 ggr/år
2 ggr/år
2 ggr/vecka
7-8 ggr/månad
3-4 ggr/månad

Tidpunkt
Dagtid
Dagtid
Dagtid
Dagtid
Dagtid
Kväll
Dagtid
0-24
Dagtid

Typ av fordon
Traktor & spridare
Traktor
Lastbil
Lastbil
Lastbil
Lastbil
Lastbil
Lastbil
Lastbil

Buller
De viktigaste bullerkällorna är transporter och ventilationsfläktar. Transporter kommer i möjligaste mån att styras till dagtid under vardagar. Utmed infartsvägen på
väg 866 till Ekhov säteri kommer särskild hänsyn att tas till de berörda genom att
sänka farten och försöka styra alla leveranser/transporter till dagtid. Företaget uttrycker tydliga önskemål till foderleverantörerna om att transporterna ska ske dagtid, men kan inte kräva det eftersom frågan ligger utanför företagets ansvarsområde.
För att uppfylla gällande djurskyddsbestämmelser måste slaktdjur lastas under
kvällstid inför transport. Det rör sig om cirka två tillfällen per år. Företaget har tagit
upp frågan om möjligheten att bygga en ny tillfartsväg. Detta är dock Trafikverket
inte intresserat av.
Enligt djurskyddslagen får djuren bara tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller
som överstiger 65 dB (A) inne i stallet. Detta gör, tillsammans med avståndet från
stallbyggnader till närboende, att ventilationsfläktarna inte kommer orsaka några
störande ljud. Företaget bedömer att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller inte kommer att överskridas.

Avfallshantering
De viktigaste avfallsslagen vid sidan av stallgödsel är döda djur, farligt och icke
farligt avfall.
Far/la avfall
EWC-kod
Spillolja
(130899)
Batterier
(160601)
Lysrör
(200121)

Mängd per
år idag
200 liter

Mängd per år i
planerad prod.
200 liter

Förvaringsplats

Mottagare

Ev skyddsåtgärder

Oljefat inomhus

LF

Godkänt uppsamlingskar

2 st

2 st

Inomhus

LF

2 st

10 st

Inomhus

LF
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Icke far/lat avfall
Avfallsslag
Mängd per
år idag
Plastemballage
(sprutdunkar)
Kadaver

Mängd per år i
planerad prod.

600 kg

800 kg

2 000 kg

3 200 kg

Förvaringsplats

Omhändertagande

Inomhus

Återvinning, hämtas av LF

Frysbox

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Farligt avfall (batterier, lysrör, spillolja) och annat avfall som inte kan nyttiggöras
eller återvinnas i den egna verksamheten kommer dels att transporteras bort och tas
om hand av respektive leverantör, dels transporteras regelbundet för återvinning till
godkända uppsamlingsanläggningar. Vart annat år beställs hämtning av farligt avfall ifrån Länsförsäkringar (LF). Döda djur förvaras i en frysbox i väntan på borttransport och destruktion. Hanteringen ombesörjes av Svensk Lantbrukartjänst AB.
Miljöpåverkan av avfallet bedöms därför vara oförändrad eftersom det omhändertas
enligt gällande lagar och regler. Vidare kommer sökande att sträva mot att minimera uppkomsten av avfall inom verksamheten.
Energianvändning
I tabellerna nedan görs en sammanställning över årlig energianvändning idag och
för planerad produktion. Det förekommer ingen uppvärmning av stallama. El
används bland annat för drift av fläktar, belysning, fodersystem etc.
År/la eneralanvändnina ida
Total elförbrukning
Eldningsolja, spannmålstork
Fordonsbränsle

Energislag
El
Olja

Förbrukning/år
180 000 kWh
10 m3

Diesel

22 M3

År/la ener ianvändnin för lanerad oroduktion
Energislag
Förbrukning/år
Total elförbrukning
El
220 000 kWh
Eldningsolja, spannmålstork
Olja
10 M.3
Diesel
Fordonsbränsle
22 m3

Vattenförbrukning
Företaget beräknar att nuvarande vattenförbrukning kommer att öka från cirka 10
till cirka 16 kubikmeter per dygn.

Milj ökonsekvensbeskrivning
Lokalisering
Ekhov säteri ligger i en utpräglad jordbruksbygd i Gnesta kommun cirka 10 kilometer nordväst om Gnesta. Inom 500 meter från verksamheten ligger 4 bostäder.
Närmaste boende är två fritidsbostäder, där den ena ligger cirka 150 meter nordväst
och det andra ligger cirka 340 meter sydost om verksamheten. Den förhärskande
vindriktningen är sydvästlig.
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En alternativ placering är starkt begränsade i och med att produktionsökningen sker
inom ramen för nuvarande byggnader.
Ett nollalternativ för företaget är att gällande tillstånd för 520 djurenheter kommer
att fortsätta i befintlig drift. Med planerad produktionsökning skapas möjligheter för
en mera rationell, milj övänligare och lönsammare äggproduktion med goda arbetsmilj öförhållanden. Med utökad och egenproducerad stallgödsel minskas även behovet av importerad konstgödsel, som tillverkas av fossil naturgas med mycket hög
klimatpåverkan.
Utsläpp till luft
Ammoniakavgång
Förluster av ammoniak uppstår i stall, vid lagring och spridning av gödsel. En
schablonmässig beräkning av storleken på ammoniakavgången (kg/år) har gjorts i
programmet VERA.
Ammoniakavgång (kg N/år) idag samt för planerad produktion
Idag
Planerad
Förluster i stall
3 099
Förluster i lager
515
Förluster vid spridning
1 685
Totala ammoniakförluster
5 299

4 624
1 040
4 155
9 819

Ammonikaavgång från gödsellagringen ökar procentuellt mer än ökningen av antalet värphöns i den planerade verksamheten. Detta beror på att företaget inte längre
kommer att hantera någon flytgödsel, utan endast fastgödsel. Detta medför att lagringstekniken ändras, d.v.s. att flytgödselbrunnen, som är försedd med tätslutande
spänntak, inte kommer att användas för att lagra gödsel. I stället kommer all gödsel
att lagras i gödselhuset.
Även avgången till luft av ammoniak vid spridning av gödsel ökar procentuellt mer
än den ökade produktionen. Detta beror på att företaget byter spridningsteknik, från
bandspridning med flytgödsel till bredspridning med fastgödsel. Idag finns ingen
teknik för att sprida fastgödsel med bandspridning. Spridningsförlusterna är beroende av fler faktorer, bl. a. säsong, temperatur och väder. Spridning av fastgödsel i
växande gröda vid vårbruket ger en spridningsförlust på cirka 40 procent av det
växttillgängliga kvävet. Nedbrukning kommer att ske snarast möjligt inom 12 timmar. Möjliga åtgärder för att minska avgången av ammoniak är att bruka ner gödseln inom en timme vid vår- eller höstbruk. Detta skulle kunna ge en något lägre
spridningsförlust (cirka 30 procent). Idag är det däremot inte tekniskt eller praktiskt
möjligt att garantera att nedbrukning kan ske inom en timme. Företaget kommer att
prioritera spridning för nedbrukning, men kommer även att behöva sprida i växande
gröda beroende på årsmån och växtföljd.
Bästa möjliga teknik för att minska avgång av ammoniakfrån stallgödsel
Företaget använder gödseltorkar (airmixer) vid kall väderlek, vilket anses vara den
teknik som lämpar sig bäst för att minska ammoniakavgången i värphönsstallar i
Sverige.
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BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels)
Företaget bedömer att utsläpp av ammoniak till luft från värphönsstallen kommer
att ligga under 0,13 kg NH3 per djurplats. Eventuellt kan aiiinixers behöva användas
mer i framtiden för att torka gödseln snabbare.
Lukt
Gödselhantering och ventilation från stallen är de huvudsakliga luktkällorna. Den
förhärskande vindriktningen är sydvästlig, vilket gör att lukten från anläggningen
vid närliggande bostäder blir begränsad. Spridning av stallgödsel görs vid gynnsamma vind- och väderförhållanden för att närboende ska störas så lite som möjligt.
Transporten av stallgödsel sker med ändamålsenliga fordon och på sådant sätt att
spill inte uppkommer. Vidare kommer spridning i görligaste mån att undvikas under
helger och högtidsdagar. Vid spridning på obevuxen mark ska nedbrukning ske
snarast möjligt och senast inom 12 timmar.
Investerings- och driftskostnad för gödseltorkar
I de två avdelningar som ska byggas om kommer totalt två stycken airmixers att behövas. Investeringskostnaden för dessa är cirka 10 kronor per värphönsplats. Drifttiden under vinterhalvåret beräknas i genomsnitt bli cirka 4,5 timme per dag. Energianvändningen blir cirka 13 800 kWh elenergi per år för två airmixers. I genomsnitt kan det antas att en kWh elenergi kostar 0,5 kronor, för både elöverföring och
elhandel. Detta ger en genomsnittlig driftskostnad på 6 900 kronor per år.
Utsläpp till vatten
Tvättvatten
Rengöring av stallar sker manuellt med hjälp av högtryckstvättar. Tvättvattnet leds
till befintlig gödselbrunn försedd med spänntak. Tvättvattnet kommer att vid behov
spridas på växande gröda eller inför höstsådd. Eftersom vattnet innehåller mycket
låga halter växtnäring kan spridningen betraktas som bevattning av åkeimark.
Dagvatten
Dagvatten, regnvatten, samlas upp och rinner ut i befintliga åkerdiken.
Åtgärder för att minska utsläpp till vatten
Verksamheten tillämpar bevuxna ogödslade skyddszoner på minst 6 meter samt en
sprutfri zon på 6 meter mot alla blåmärkta vattendrag på den topografiska kartan.
Mot dräneringsbrunn lämnas en bevuxen skyddszon på minst en meter för att minska risken för skydd mot ytavrinning i samband med gödsling och bekämpningsmedelspridning. Spridning av stallgödsel och kemiska bekämpningsmedel sker inte
närmare enskilda vattentäkter än 50 meter. Gödsling sker efter årlig växt- och gödslingsplan. Stallgödsel fördelas ut över hela spridningsarealen och läggs vid tidpunkter för att i möjligaste mån anpassas till grödans upptag. Transporten av stallgödsel
sker med ändamålsenliga fordon och på sådant sätt att spill inte uppkommer Den
utökade produktionen ökar inte näringsläckaget till de intilliggande recipienterna då
den ökande gödselmängden avyttras.
Utlakning
Det är mycket svårt att redovisa säkra beräkningar utan våra redovisade värden bygger på någorlunda kvalificerade uppskattningar. Med hänsyn tagna till dessa jordar i
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området har man uppskattat att urlakningen av kväve uppgår till cirka 20 kg kväve
per hektar. Urlakningen från den egna brukade marken, 246 hektar när tillståndsansökan lämnades in, uppskattas till cirka 4 920 kg kväve per år. När det gäller urlakning av fosfor har man också tagit hänsyn till aktuella jordar i området och gjort
uppskattningen att urlakningen av fosfor uppgår till 0,3-0,4 kg fosfor per hektar.
Totalt för den egna brukade marken uppskattas förlusterna av fosfor till cirka 86 kg
per år. En mycket stor del av dessa förluster är naturligt förekommande och påverkas inte av den planerade förändringen.
Spridningsareal
Behovet av spridningsareal beräknas utifrån mängd fosfor per hektar, dvs att man
inte överstiger maxgivan av stallgödsel på 22 kg fosfor per hektar och år i snitt över
en 5-års period. Den spridningsareal som behövs för gödsel som kommer att produceras i den planerade verksamheten är 545,5 hektar. Efter komplettering redovisar
företaget att den tillgängliga spridningsarealen i den planerade verksamheten kommer att uppgå till 271 hektar. Behovet av ytterligare spridningsareal är därför 274,5
hektar, vilket ska tillgodoses genom att gödseln avyttras.
Råvaruförbrukning, uffodring och växtnäringsbalans
Verksamheten blandar sitt eget foder, genom att blanda spannmål från gården med
inköpt foderkoncentrat. Koncentratet innehåller fytas vilket ökar djurens fönnåga
att tillgodogöra sig fosforn i fodret. Mängden egenproducerad spannmål uppskattas
till cirka 1 000 ton per år och inköpt färdigfoder till 3 200 ton per år. Verksamheten
dokumenterar foderåtgången för att se till att ingen överkonsumtion sker.
Råvaruförbrukning i planerad produktion
Råvara
Mängd, ton
Egen foderspannmål
1 000
Inköpt färdigfoder
3 200
Inköpt handelsgödsel
72

En växtnäringsbalans beskriver det totala flödet av växtnäring in till och ut från
gården. Införseln består av djur, foder, mineralgödsel och utsäde m.m., samt även
kvävenedfall från luften och eventuell kvävefixering. Växtnäring förs bort genom
de produkter som levereras från gården t.ex. ägg, gödsel och spannmål. Den växtnäring som cirkulerar inom gården i foder och stallgödsel ingår inte i beräkningen.
Ju större differensen är mellan mängden införd och bortförd växtnäring, desto större
är risken att växtnäring ska gå förlorad.
Växtnäringsbalans är dels upprättad för den spridningsareal på 246 hektar som var
tillgänglig när tillståndsansökan lämnades in, dels för den planerade produktionen
med en areal på 271 hektar. En växtnäringsbalans varierar dock år från år, varför
man även i framtiden kommer att pendla runt dessa värden.
Växtnärin sbalans ida
Tillförsel kg per år
Bortförsel kg per år
Differens kg
Differens kg/ha

N
75 700
- 48 945
26 755
109

P
8 828
-7 752
1 076
4

K
14 349
-12 271
-2 078
8

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

15 (24)

2017-07-03

Dnr: 551-510-2016

Miljöprövningsdelegationen

Växtnäringsbalans planerad produktion
N
P
Tillförsel kg per år
107 461
14 282
Bortförsel kg per år
-71 609
-14 201
Differens kg
81
35 853
Differens kg/ha
132
0

K
22 797
-20 730
2 067
8

Växtnäringsbalansen beror på vilka grödor som odlas och mängden som går till
avsalu. Företaget kommer kontinuerligt att följa upp med markkartering, växtodlingsplaner och växtnäringsbalans samt egna stallgödselanalyser, så att påverkan på
recipienten blir så minimal som möjligt.
Spridningsteknik och åtgärder för att maximera växtnäringsutnyttjandet
På vår och försommar sprids gödseln med bredspridare i växande gröda till vall och
stråsäd, eller brukas ned senast inom 12 timmar. Spridningen anpassas efter spridningsarealernas j ordartsförhållanden, detta för att minimera risken för packskador.
Stallgödselgivan ligger idag på mellan 3-5 ton per hektar, som beräknas att bli oförändrad efter utökningen. Milj öeffekterna av stallgödselhanteringen förväntas därför
bli små. Företaget håller sig uppdaterat om ny teknik för spridning av gödsel som
kan vara anpassad efter företagets behov, exempelvis användning av N-sensor.
Energibesparande åtgärder
Energisnål belysning används i stallama. Belysningen tänds och släcks efter behov.
Ventilationen kommer att vara stegstyrd, det vill säga att ingen fläkt kommer att gå
på tomgång. Stallarna är välisolerade vilket gör att ingen uppvärmning behövs.
Gödseltorken/värmeväxlare bidrar till att torka gödseln, vilket leder till betydligt
färre transporter av gödsel ifrån gården då torrsubstansen ökar och vikten minskar.
Vid nyinvestering av mekaniska inventarier kommer företaget i första hand att välja
energisnåla alternativ så långt som möjligt.
Effekter på natur- och kulturmiljöer
Den utökade djurhållningen bedöms inte medföra att landskapsbilden ytterligare
störs då det redan bedrivs jordbruksverksamhet i befintliga ekonomibyggnader på
den aktuella platsen. Utökningen bedöms inte ge någon betydande påverkan till
naturmiljön, då markanvändningen kommer att ske på samma sätt som idag.
Området är rikt på fornlämningar från bronsålder och järnålder. Utökning bedöms
inte ge någon påverkan till de kända kulturmiljöerna, då markanvändningen kommer att ske på samma sätt som idag.
Påverkan på grundvattennivån
Förbrukningen beräknas öka från 10 till 16 kubikmeter per dygn. Företaget bedömer
att ingen påverkan kommer att ske på grundvattennivån.
Miljökvalitetsmål
Förutsedd miljöpåverkan är bl. a. att ammoniakförluster och det totala kväveöverskottet kommer att öka något vilket påverkar milj ömålen Begränsad klimatpåverkan, till viss del Bara naturlig försurning och Frisk luft. Med utökad och egenproducerad stallgödsel minskas även behovet av importerad konstgödsel, som tillverkas
av fossil naturgas med mycket hög klimatpåverkan. Den planerade verksamheten
kan också bidra till att uppfylla milj ökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, genom
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att då jordbruksmark odlas aktivt kan åkermarkens långsiktiga förmåga att
producera livsmedel värnas både regionalt och lokalt.
Milj ökvalitetsnormer
Verksamheten bedrivs inom nitratkänsligt område. Berörda recipienter är Storsjön
och Kyrksjön. Vattenförekomsten Storsjön är en näringsrik slättsjö med övergödningsproblematik. Sjöns ekologiska status är klassad till Dålig och dess milj ökvalitetsnorm är att God ekologisk status ska nås senast 2027. Storsjöns kemiska status är
klassad till Uppnår ej god. Kyrksj ön, som inte är klassad som vattenförekomst, är
kraftigt övergödd. Stora mängder fosfor finns lagrade i sedimenten.

Eftersom det redan idag bedrivs jordbruk på fastigheten Ekhov 4:1 och den ökande
gödselmängden ska avyttras bedömer företaget att den planerade verksamheten inte
kommer att påverka Storsjöns milj ökvalitetsnormer i någon större omfattning.
Redan idag genomför företaget åtgärder för att minska påverkan av näringsämnen
genom t. ex. skyddszoner och vallodling. Företaget medverkar i den samordnade
recipientkontrollen via Dag Härads sjösänkningsbolag och deltar även i projektet
Greppa Näringen där olika åtgärder för att minska utlakning av kväve och fosfor till
Storsjön diskuteras. I VISS redovisas ett förbättringsbehov för Storsjön samt möjliga åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen Företaget ser inget hinder att
genomföra fler åtgärder för att minska den diffusa källan ifrån jordbruket. För att nå
god ekologisk status till 2027 behöver fortfarande en stor del av de planerade åtgärderna genomföras före 2021.

Yttranden
Miljöenheten vid Samhällsbyggnadsnämnden, Gnesta kommun
Verksamheten behöver redovisa vilken lagringskapacitet som finns vid produktionsanläggningen Ekhov och vid mellanlagringen vid Vänga gård samt hur gödselmängden fördelas mellan platserna, inräknat den ökade gödselmängden. Ansökan bör
innehålla en redovisning över de gödselmängder som beräknas kunna spridas på
den egna marken och den arrenderade marken. Ansökan kompletteras med redovisning om hur den överskjutande gödselmängden ska hanteras. Hur stor del av den
producerade gödseln beräknas att säljas vidare? Finns det lagringsutrymme för den
gödsel som ska säljas vidare om en försäljning uteblir eller att gödseln av någon
anledning blir kvar i verksamheten?

Enligt 6 5S' punkt 2 i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö,
fastställd den 13 december 1999 av Kommunfullmäktige i Gnesta kommun, ska
nedbrukning av gödsel ske omedelbart vid spridning inom eller intill område med
detaljplan. Enligt 6 5S' punkt 3 i kommunens Lokala föreskrifter får spridning av gödsel inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag. I övrigt bör gödseln
brukas ned omedelbart eller inom 12 timmar i områden som inte är detaljplanelagda, för att minska förlusterna av ammoniumkväve. Utöver kommunens lokala föreskrifter ska verksamheten följa gällande spridningsregler för gödsel och bekämpningsmedel. Verksamheten bör ta fram ett anpassat skyddsavstånd för spridning av
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bekämpningsmedel vid de diken som har avrinning till Storsjön samt för de skiften
som angränsar till Storsjön och har intilliggande dricksvattentäkter.
Enligt bifogad markkartering uppnår skifte 129 vid Vänga gård höga värden av fosfor och kväve. Skiftet bör undantas för fortsatt spridning av gödsel. Skiftet angränsar till ett vattenförande dike varför det finns risk för läckage av kväve och fosfor
till Storsjön.
Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra i ärendet.

Sökandens bemötande av yttranden
I befintligt gödsellager finns det utrymme för ca 2000 m3 gödsel. På Vänga finns en
gödselplatta på ca 450 m2 som rymmer ca 1000 m3 gödsel. Gödselplattan nyttjades
fram till år 2007 då det bedrevs mjölkproduktion. Primärt används företagets eget
gödsellager. Om behov uppstår nyttjas gödselplattan på Vänga, samt som mellanlager i anslutning till spridning.
Den gödsel som kommer att avyttras inryms i den totala lagringskapaciteten. Cirka
60 procent av gödseln kommer att säljas. Att en försäljning av gödsel skulle utebli
ser företaget inte som ett aktuellt scenario. Dels har företaget redan idag en kölista
med intressenter, därutöver finns det även företag som handlar och förmedlar
fj äderfägödsel.
Mängden gödsel som kommer att spridas per hektar kommer inte att öka med det
ökade djurantalet. Det är svårt att uppge exakt hur stora kvantiteter gödsel som
kommer att spridas varje år eftersom årsmån och växtföljd varierar. Företaget förhåller sig redan idag till att inte överstiga 22 kg fosfor per hektar och år under en
femårsperiod. Företaget bedömer att företaget sprider och kommer att sprida ca
800 m3 gödsel per år på befintlig areal. Företaget brukar idag totalt 286 hektar.
Skulle den brukade arealen öka ges det möjlighet att nyttja mer gödsel för eget
bruk. Beträffande markkarteringskartan och "skifte 129" är det en provtagningspunkt på en del av ett skifte och speglar inte hela skiftet utan snarare ett område av
skiftet. De senaste åren har skiftet används för vallproduktion och företaget har
heller inte spridit hönsgödsel där. Företaget följer gällande spridningsregler och
lokala föreskrifter vad gäller gödsel och bekämpningsmedelsanvändning.
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Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miliökonsekvensbeskrivning
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat en milj ökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. milj öbalken
och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar. Milj öprövningsdelegationen finner att milj ökonsekvensbeskrivningen, efter att den kompletterats,
uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.
Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Tillståndet och dess villkor omfattar djurhållning och växtodling. Tillståndet ska
gälla tillsvidare. Endast fastgödsel kommer att produceras vid företaget, varav cirka
60 procent kommer att avyttras. Krav på hanteringen av den avyttrade gödseln kan
inte ställas på sökanden, utan ska i stället riktas till mottagaren i samband med tillsyn enligt milj öbalken. Behandlingen av sanitärt avloppsvatten från verksamheten
hanteras i särskild ordning av den kommunala milj önämnden och tas inte upp för
prövning i detta ärende. Miljöprövningsdelegationen har inte något att erinra mot
tillståndets omfattning.

Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar ett
mark- eller vattenområde i anspråk, väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön. Vidare får ett tillstånd inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelse enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att verksamhetsområdet inte omfattas av
detaljplan eller andra områdesbestämmelser. Lokaliseringen står inte heller i konflikt med Natura 2000-områden eller skyddsintressen enligt 7 kap. miljöbalken.
Delegationen anser att företaget har visat att lokaliseringen är lämplig.

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
Milj öprövningsdelegationen anser att verksamheten är förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 kap. milj öbalken om hushållning med mark och vatten. Enligt
bestämmelserna ska en verksamhet gå att förena med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska de krav ställas som behövs för att
följa en milj ökvalitetsnorm. Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten
inte kommer att försvåra att någon milj ökvalitetsnorm uppnås, under förutsättning
att villkoren i detta beslut innehålls samt att de åtagande och åtgärder som företaget
redovisar i ansökan vidtas.
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Nationella miljökvalitetsmål
Milj ökvalitetsmålen ska användas som vägledning för att avgöra vilka begränsningar, försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs för att minska påverkan på människa och miljön. Verksamheten kommer främst att påverka milj ökvalitetsmålen
Ingen övergödning genom diffusa utsläpp av näringsämnen till vattenrecipienterna
och Bara naturlig försurning genom ammoniakavgång från gödsel. Till viss del påverkas även Bara naturlig försurning, Frisk luft, Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.
Statusrapport
Företaget har utfört steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets utkast till vägledning om
statusrapporter. Milj öprövningsdelegationen bedömer att företagets utredning visar
att risken är liten för att verksamheten kommer att medföra föroreningsskada inom
det område där den ska bedrivas. Någon statusrapport enligt 1 kap. 23 § andra
stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) krävs därför inte.
Bästa tillgängliga teknik, BÅT
Den 3 oktober 2016 beslutade EU om en ny BREF1 för intensiv uppfödning av
fjäderfä och svin. BREF-dokumentet innehåller ett antal BAT2-slutsatser, avseende
dels bästa tillgängliga teknik, dels värden för ammoniakutsläpp per djurplats, s.k.
BAT-AEL-värden3. Slutsatserna trädde i kraft den 21 februari 2017 när de publicerades i EU:s officiella tidning. Om nya BAT-slutsatser träder i kraft efter det att en
tillståndsansökan lämnats in ska tillståndsmyndigheten använda dessa som referens/
vägledning. Utsläppsvärdena för ammoniak, BAT-AEL, är strikta krav som inte får
överskridas. Verksamheter som omfattas av kravet har fyra år på sig att minska utsläppen så att BAT-AEL-värdet kan nås. Eftersom utsläppsvärdena för ammoniak
är strikta krav ska tillståndsmyndigheten inte meddela villkor om detta vid tillståndsprövning enligt milj öbalken. Slutsatser, både med och utan utsläppsvärden,
ska däremot ligga till grund för fastställande av tillståndsvillkor.
Verksamheten är en industriutsläppsverksamhet enligt Industriutsläppsförordning
(2013:250). BAT-slutsatserna har legat till grund för Milj öprövningsdelegationens
fastställande av villkor i detta tillståndsbeslut. Under förutsättning att villkoren följs
samt att företaget i övrigt genomför de åtaganden och skyddsåtgärder som redovisas
i ansökan bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamheten kommer att bedrivas enligt bästa tillgängliga teknik (BAT).
Verkställighet
Verksamheten tillståndsprövades 2013. Mot bakgrund av att utökningen sker i befintliga byggnader finns inga hinder mot att bifalla sökandens yrkande om verkställighetsförordnande. Med stöd av 22 kap. 28 § milj öbalken förordnar Milj öprövningsdelegationen därför att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit
laga kraft.

1 BÅT

Reference Document
Available Technique
3 BAT-Associated Emission Levels

2 Best
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Villkor
Hantering och lagring av gödsel samt tvättvatten, villkor 2-6
Gödselhantering kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa och för miljön.
Milj öprövningsdelegationen anser att det är befogat att meddela villkor i syfte att
förebygga och begränsa läckage och spill till mark samt att minska utsläpp till ytvatten, grundvatten och luft. Villkoren behövs även för att olägenheter för närboende ska kunna undvikas.
Den största källan till utsläpp av ammoniak till luft är förluster från stallarna. För att
minska ammoniakavgången är det viktigt att gödsla ut ofta, att torka gödseln innan
den lagras och att lagringen sker torrt. Villkoren ligger huvudsakligen i linje med
företagets åtaganden och vad som beskrivs i ansökan. Företaget torkar fastgödseln
på gödselmattor i ett system med värmeväxling (airmixers). Syftet med torkning är
att minska avgången av ammoniak till luft genom att öka torrsubstanshalten i gödseln, men även att gödseln ska bli lättare att hantera vid lagringen. Tillsynsmyndigheten bemyndigas att besluta om de närmare föreskrifter som kan behövas för att
minska avgången av ammoniak genom mekanisk lufttorkning av gödsel. Det kan till
exempel innebära att företaget ska använda gödseltorkarna i större omfattning än
vad som görs i den nuvarande verksamheten.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att företaget har visat att stallgödseln kommer
att lagras på ett godtagbart sätt och att lagringskapaciteten är tillräcklig. Krav på utrymme för lagring av fastgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion på tio månader regleras i förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Miljöprövningsdelegationen meddelar därför inte något villkor för detta. Det är däremot befogat att
meddela villkor om lagringen i övrigt. Tillsynsmyndigheten bemyndigas att vid behov
besluta om de närmare föreskrifter som kan behövas för tillfällig lagring av stallgödsel
på gödselplattan vid Vänga.
Företaget är skyldigt att uppfylla kraven i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2004:62) om begränsning av tillförd mängd totalfosfor och totalkväve per hektar och
år. Enligt ansökan behövs en spridningsareal på 545,5 hektar för den mängd gödsel
som kommer att produceras i den planerade verksamheten. Företaget kommer att ha
tillgång till en spridningsareal på 271 hektar, vilket innebär att ytterligare 274,5 hektar
behövs. Enligt företaget är efterfrågan på stallgödsel stor i regionen. Om denna inte
går att avyttra som planerat är det företagets ansvar att lösa situationen på ett sätt som
inte strider mot Jordbruksverkets föreskrifter. Milj öprövningsdelegationen anser därför
att villkor om stallgödselavtal inte behöver meddelas.
Skyddszoner, villkor 7
Bevuxna skyddszoner behövs för att minska ytavrinning, erosion och läckage av
fosfor och andra näringsämnen från åkelluark till vattenområden. Skyddszoner
minskar även risken för att bekämpningsmedel hamnar i sjöar och vattendrag.
Milj öprövningsdelegationen anser att det är motiverat med en högre ambitionsnivå
än vad som följer av Jordbruksverkets föreskrifter. I den nuvarande verksamheten
har företaget bevuxna skyddszoner med en bredd på minst 6 meter. Villkoret är
formulerat enligt praxis.
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Spridning av stallgödsel på egen eller arrenderad mark, villkor 8-16
Villkoren meddelas i syfte att minska utlakning av näringsämnen till yt- och grundvatten, att minska avgång till luft av ammoniak samt för att undvika olägenheter för
närboende. Verksamheten ligger i nitratkänsligt område enligt förordning
(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Vattenförekomsten Storsjön, vars ekologiska status är klassad till Dålig, ska uppnå milj ökvalitetsnormen God ekologisk
status senast 2027. Villkoren stämmer i huvudsak överens med företagets yrkanden
och åtaganden samt är formulerade enligt praxis. Tillsynsmyndigheten bemyndigas
att vid behov besluta om de närmare föreskrifter som kan behövas för villkor 8, 12
och 13.
För att undvika olägenheter i människors boendemiljö ska spridning av stallgödsel
inte ske närmare enskilda bostadshus än 50 meter och inte närmare samlad bebyggelse eller tätort än 100 meter. För att skydda vattentäkter från föroreningar och
bakterier från gödseln ska ett skyddsavstånd på 50 meter hållas.
Spridning av stallgödsel är den näst största källan till utsläpp av ammoniak till luft
från verksamheten. En snabb nedbrukning reducerar avgången. Det är därför viktigt
att detta sker så snart som möjligt och senast inom 12 timmar vid spridning på
obrukad mark. Milj öprövningsdelegationen anser att spridning på obrukad mark
samt nedbrukning inom en timme ska prioriteras av företaget så långt det är möjligt.
Milj öprövningsdelegationen instämmer med Gnesta kommun om att spridning av
stallgödsel inte bör ske närmare vattenområden än 10 meter. Något villkor meddelas
inte i tillståndsbeslutet eftersom frågan är reglerad i kommunens lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön 1999-12-13, 6 § punkt 3.
Miljöprövningsdelegationen anser att journal bör föras över spridningen av gödselmedel, vilket lämpligast utförs inom företagets arbete med egenkontroll. Uppgifter
som bland annat kan antecknas är tillförd mängd, tidpunkt, skifte och typ av gröda.
Hantering av kemiska produkter och avfall, villkor 17
Hantering av kemiska produkter och farligt avfall regleras med villkor för att säkra
att mark och vatten inte förorenas genom spill och utsläpp. Villkoret stämmer i
huvudsak överens med företagets yrkanden och åtaganden samt är formulerade enligt praxis.
Spridning av kemiska bekämpningsmedel, villkor 18
Milj öprövningsdelegationen anser att bekämpningsmedel inte ska spridas närmare
vattentäkt än 50 meter. Villkoret går längre än vad som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, NFS
2015:2, men ligger i linje med företagets yrkanden och är formulerat enligt praxis.
Gnesta kommun anser att företaget ska ta fram ett anpassat skyddsavstånd för spridning av bekämpningsmedel vid diken med avrinning till Storsjön samt för de skiften
som angränsar till Storsjön och som har intilliggande dricksvattentäkter. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att NFS 2015:2 även reglerar fasta skyddsavstånd till öppna diken och dräneringsbrunnar (2 meter) samt till sjöar och vattendrag
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(6 meter) vid spridning av växtskyddsmedel. Föreskriften innehåller även bestämmelser om anpassade skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag samt till
omgivande mark. Vidare regleras skyddsavstånd för blandning, påfyllning m.m.
samt för förvaring av växtskyddsmedel. Föreskriften riktar sig till den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus. Företaget är således skyldig att följa vad
som regleras i NFS 2015:2. Några ytterligare villkor för spridning eller annan hantering av bekämpningsmedel utöver skyddsavstånd för spridning vid vattentäkter
meddelas inte i detta tillståndsbeslut.
Buller, villkor 19
Villkoret för buller från verksamheten ligger i linje med företagets yrkande och är
formulerat enligt praxis.

Delegationer
Milj öprövningsdelegationen anser att tillsynsmyndigheten ska bemyndigas att
meddela närmare föreskrifter i ett flertal frågor för att minska påverkan på omgivningen och olägenheter för närboende.
Sammanfattande bedömning
Under förutsättning att de åtgärder och åtaganden som redovisas i ansökan genomförs samt att de skyddsåtgärder som föreskrivs i villkor till detta tillståndsbeslut
följs, bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamhetens påverkan på människa och miljön kan accepteras. Tillstånd ska därför ges till verksamheten.

Information
Detta tillstånd befriar inte företaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den verksamhet som tillståndet avser. I huvudsak gäller
följande:
•

Bestämmelserna i förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2 samt Gnesta kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, vad gäller
spridning av gödsel, ska beaktas särskilt.

•

Verksamheten är en industriutsläppsverksamhet enligt Industriutsläppsförordning (2013:250) och ska därför särskilt beakta vad som föreskrivs där.

•

Ändrade ägarförhållanden ska enligt 32 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd snarast möjligt meddelas tillsynsmyndigheten av
den nya verksamhetsutövaren.

•

Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta anmälas till
tillsynsmyndigheten i god tid innan nedläggningen.

•

Företaget ska enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga olägenheter för människors
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hälsa och miljön. I övrigt ska bestämmelserna i förordning (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll iakttas.
•

Varje år innan utgången av den 31 mars ska enligt 26 kap. 20 § milj öbalken en
miljörapport lämnas in digitalt via Naturvårdsverkets miljörapporteringssystem
SMP. Milj örapporten ska utfonnas enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS
2006:9) om miljörapporter för tillståndspliktiga verksamheter.

•

Av 10 kap. miljöbalken framgår att alla som bedriver eller har bedrivit en
miljöfarlig verksamhet har ansvar för att efterbehandla mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är förorenade. Den som äger eller
brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks
en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.

•

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska
biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida
smittsamma sjukdomar till djur och människor ska beaktas.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkun_nig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Anne Wynne.

Mikaela Öster

Lars Andersson

Anne Wynne
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Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning

Sändlista:
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 NYKÖPING
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöenheten, 646 80 GNESTA
Jordbruksverket, 553 16 JÖNKÖPING
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 GÖTEBORG

Akten
Milj öskyddsenheten (LA och AW)
Rättsenheten (MÖ och Al)

Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur
Ni anser att beslutet ska ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev senast den 7 augusti 2017, annars kan Ert överklagande inte tas
upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Bilaga 2

Tillstånd till djurhållning med fjäderfän inom fastigheten
Ekhov 4:1 i Gnesta kommun, dnr 551-510-2016
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har
den 3 juli 2017 beslutat att meddela Lena Rinman, Ekhov Säteri, tillstånd
enligt 9 kap. miljöbalken till anläggning för djurhållning omfattande högst 80 000
platser för värphöns.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och på Medborgarkontoret, Marieströmsgatan 3 i Gnesta. Aktförvarare är
Susanne Stamreus.
Beslutet får överklagas senast den 7 augusti 2017.

