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Kungörelsedelgivning 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till djurhållning med 
fjäderfän inom fastigheterna Björskogs-Sorby 3:12 och del 
av Björskogs-Sorby 3:11 i Kungsörs kommun 
Verksamhetskod 1.10-i enligt 2 kap. 1 § och verksamhetskod 40.60 enligt 21 kap. 11 § milj öpröv- 
ningsförordningen (2013:251). 
2 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 
9 kap. miljöbalken, Lillje Kyckling AB (bolaget), tillstånd till anlägg-
ning för djurhållning på fastigheterna Björskogs-Sorby 3:12 och del av Björskogs-
Sorby 3:11 i Kungsörs kommun. 

Tillståndet omfattar högst 384 000 djurplatser för uppfödning av slaktkyckling. 
Uppförandet av ett nytt stall ska lokaliseras enligt huvudalternativet i ansökan. 
Tillståndet gäller tillsvidare. 

Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den miljö-
konsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet. 

Villkor 
Allmänna villkoret 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
åtagit sig i ärendet. 

Kycklingstallar 
2. Ströbäddarna ska hållas torra. Golven ska ha värmeisolering och golvvätme 

samt ska värmas upp innan strömaterial läggs ut. Vattennipplar i stallet ska vara 
utfallnas så att risken minimeras för att spillvatten når golvet och gödselbäd-
darna. Delegation 

3. Ventilationssystemet ska vara konstruerat och regleras så att kallras och fukt 
inte uppstår. Ventilationsflödet ska anpassas så att utsläpp av ammoniak 
minimeras. Delegation 
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4. Utsläpp av ventilationsluft ska ske på ett sådant sätt att olägenheter för 
närboende i form av damm och/eller lukt inte uppstår. Delegation 

Hantering av stallgödsel och tvättvatten 
5. Hantering av stallgödsel ska ske på ett sådant sätt att läckage och spill till om-

givningen förebyggs och begränsas samt så att olägenheter inte uppkommer för 
närboende. Om spill ändå uppstår ska det tas om hand omedelbart. Delegation 

6. Stallgödsel som lagras i den egna verksamheten, utanför kycklingstallen, ska 
förvaras torrt och ventilerat i takförsett gödselhus. 

Stallgödsel som lagras i den egna verksamheten, inne i kycklingstallen, ska 
förvaras torrt och ventilerat. 

7. Om gödselhusets lagringskapacitet inte räcker till får lagring ske på gödsel-
platta med tre sidoväggar och valk. Gödseln ska förvaras övertäckt för att 
skyddas mot fukt. Delegation 

Stallgödsel får inte lagras i stuka på fult. 

8. Skriftliga stallgödselavtal ska upprättas för den gödsel som levereras till 
gödselmottagare. Av avtalen ska framgå lagringsutrymmenas kapacitet. 
Ändringar av avtalen ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Delegation 

9. Bolaget ska tillämpa fasutfodring och fodret ska innehålla fytas. 

10. Stallgödselns innehåll av totalkväve, ammoniumkväve, fosfor och kalium samt 
dess torrsubstanshalt ska analyseras minst en gång varje år. Aktuella analys-
resultat ska överlämnas till mottagare av stallgödsel senast vid leverans. 

11. Tvättvatten från rengöring av stallbyggnader ska lagras i tät behållare med en 
lagringskapacitet för 10 månader. 

Hantering av kemiska produkter och avfall 
12. 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 inval-
lat 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 omgiv-
ningen förebyggs och begränsas. 

Förbränning av fastbränsle 
13. Stofthalten i utgående rökgaser från fastbränsleanläggning får inte överstiga 

100 mg/nm3 torr gas vid 13 % CO2 mätt vid normal drift. Villkoret gäller fast-
bränsleanläggning som installeras efter den 1 september 2017. 
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14. Aska från förbränning av skogsbränsle får inte spridas på åkermark och ska 
lagras på platta skyddad från nederbörd i avvaktan på omhändertagande. 
Återföring av aska till skogsmark ska anmälas till Skogsstyrelsen minst sex 
veckor innan arbetet påbörjas. 

Annat omhändertagande ska föregås av samråd med tillsynsmyndigheten. 
Delegation 

Buller 
15. 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 immis-
sionsmätning eller genom närfältsmätning och beräkning. Den ekvivalenta 
ljudnivån ska mätas under de tidsperioder verksamheten pågår och bestämmas 
för de tidsperioder som anges ovan. 

Delegationer 
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket milj ö-
balken till tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om de närmare föreskrifter 
som kan behövas avseende: 

- kycklingstallar, villkor 2-4 
- hantering av stallgödsel, villkor 5, 7första stycket och villkor 8 
- hantering av aska, villkor 14 andra stycket 

Igångsättningstid 
Den utökade verksamheten ska ha satts igång senast 5 år efter det att detta beslut 
vunnit laga kraft, annars förfaller tillståndet. Tillsynsmyndigheten ska meddelas när 
verksamheten sätts igång. 

Verkställighet 
Milj öprövningsdelegationen bifaller företagets yrkande om verkställighetsförord- 
nande. 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. 
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Statusrapport 
Milj öprövningsdelegationen 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 Bärgslagsbladet. 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Bolaget bedriver uppfödning av slaktkyckling på fastigheten Björskogs-Sorby 3:11 
i Kungsörs kommun i ett stall på 8 000 m2. Bolaget planerar att utöka den befintliga 
verksamheten med ytterligare ett stall och en sammantagen produktionsyta på totalt 
16 000 m2. 

Gällande tillstånd 
Tillstånd enligt miljöbalken meddelades den 7 september 2010 av Miljöprövnings-
delegationen inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, dnr 551-11402-2009. Tillstån-
det gäller uppfödning av slaktkyckling i stall med 8 000 m2  produktionsyta samt 
uppfödning av 40 hästar inklusive föl över 6 månader. Antalet slaktkycklingar får 
maximalt uppgå till 140 000 stycken vid varje tillfälle, räknat på en genomsnittlig 
slaktvikt om 2,1 kg och en beläggningsgrad på 36 kg per m2. 

Samråd 
Samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västra Mälardalens myndighets-
förbund hölls den 9 december 2015. Närboende har fått skriftlig information om 
den planerade utökningen utlagda i deras brevlådor med möjlighet att lämna syn-
punkter till bolaget senast den 7 maj 2016. Bolaget har även annonserat i Bärgslags-
bladet den 21 april 2016 och i Magasin 24 den 20 april 2016. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 11 december 2015, diarienummer 
551-5791-2015, att den planerade verksamhetens karaktäristiska egenskaper, särs-
kilt projektets omfattning, gör att denna ska antas medföra en betydande miljöpå-
verkan. Länsstyrelsens bedömning har gjorts utifrån kriterierna i bilaga 2 till förord-
ning (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar. 

Bolaget har översänt samrådsunderlag till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten som samtliga avstått från att yttra sig. 

Ärendets handläggning 
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen 
den 30 maj 2016. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen Bärgs-
lagsbladet och har remitterats till Länsstyrelsen i Västmanlands län och till Västra 
Mälardalens myndighetsförbund. Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och 
Vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kammar-
kollegiet och Kungsörs kommun har beretts tillfälle att yttra sig. 
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Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen i Västmanlands län och från Västra 
Mälardalens myndighetsförbund. Bolaget har fått tillfålle att bemöta dessa. 

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Yrkanden 
Bolaget yrkar att tillstånd beviljas till djurhållning för kycklinguppfödning på 
16 000 m2  motsvarande 384 000 platser för slaktkycklingar vid 1 500 gram slaktvikt 
varvid ytterligare ett stall på 8 000 m2  yta byggs. Byggandet av det nya stallet ska 
ha satts igång senast fem år efter det att tillståndet har vunnit laga kraft. Bolaget 
yrkar att verksamheten ska bli undantagen från kravet på att redovisa en statusrap-
port samt att tillståndet ska kunna tas i anspråk även om det överklagas. 

Åtaganden 
Följande åtaganden för ventilation och buller, lagring och hantering av stallgödsel, 
annat avfall, insatsmedel, utsläpp till luft och vatten föreslås. 

Hantering och lagring av stallgödsel 
Stallgödsel lagras i en anläggning med kapacitet för 1 600 m3. Lagringskapacitets-
kravet är 10 månader vilket motsvarar drygt 4 600 m3. Men eftersom stallgödseln 
avyttras direkt vid varje omgångsbyte finns lagringsutrymme för minst 2 omgångar 
på plattan. En omgång gödsel vid full utbyggnad motsvarar 768 m3. Stallgödseln 
avyttras huvudsakligen vid varje omgångsbyte till växtodlare eller till biogasanlägg-
ning, motsvarande behovet 995 hektar spridningsareal. Växtodling sker i Henrik 
Lilljes enskilda filma på cirka 600 hektar och där gödseln sprids. Gödseln från 
slaktkyckling är attraktiv i jordbruket då den till stor del kan ersätta fosfor från 
handelsgödsel. 

Hantering av annat avfall 
Farligt avfall förvaras i särskilt anpassade utrymmen och transporteras bort via 
Nemax Milj öhantering AB. Döda fåglar förbränns i för ändamålet godkänd bio-
bränslepanna och enligt gällande bestämmelser. Även i fortsättningen kommer 
förbränningen vara anpassad för låg kapacitet (max 50 kg/tim). Jordbruksverket 
kommer att kontaktas inför utökningen angående godkännande av förbränningen. 

Utsläpp till luft och vatten 
Spolvatten som uppkommer lagras i nuvarande behållare med kapacitet på 1 000 m3. 
Cirka 1 200 in2  tvättvatten beräknas uppkomma vid full utbyggnad. Sanitärt avlopps-
vatten behandlas enligt kommunala bestämmelser. Dagvatten kommer att ledas via 
separat system till befintligt dräneringssystem. 

Förslag till villkor 
Stallgödsel 
Hantering och lagring av stallgödseln ska ske på sådant sätt att läckage och spill 
samt olägenheter för närboende begränsas. 

Spolvatten från stallbyggnader ska ledas till tät behållare som kan lagra mängden 
under 10 månader. 
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Buller 
Ljud från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid andra 
bostäder än sökandens än 50 dBA, dagtid (kl. 06.00-18.00) mån-fre, 40 dBA natte-
tid (kl. 22.00-0600) samtliga dygn samt 45 dBA övrig tid. Högsta momentana ljud-
nivå nattetid får inte överstiga 55 dBA. 

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska kontrolleras då verksam-
het pågår under de tider som framgår av villkoret. Kontroll ska ske när tillsynsmyn-
digheten anser att kontroll är befogad. 

Kemikalier och farligt avfall 
Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras så att inget läckage kan ske till 
omgivande mark och vatten. 

Skyddsåtgärder 
Aktuella skyddsåtgärder omfattar de allmänna hanteringsreglerna. Verksamheten 
har idag en dokumenterad egenkontroll där bl.a. kontroll av utrustning av driften 
ingår samt genomförd riskanalys av verksamheten. Årlig miljöhusesyn genomförs. 

Statusrapport 
Enligt 1 kap. 23 § industriutsläppsförordningen ska de verksamheter som anges i 
1 kap. 2 § samma förordning upprätta en statusrapport. Bolaget har följt steg 1-3 
enligt Naturvårdsverkets vägledning, rapport 6688, juli 2015, och finner att det inte 
finns någon risk att verksamheten ska förorsaka någon förorening. Det finns inte 
heller någon risk för dolda miljöproblem inom verksamheten. Bolaget yrkar därför 
att verksamheten ska undantas från kravet på att redovisa en statusrapport. 

Bolagets beskrivning av verksamheten 
Bolaget har i huvudsak beskrivit verksamheten enligt följande. 

Lokalisering och planförhållanden 
Fastigheten berörs inte av några bestämmelser i gällande översiktsplan, fastställd av 
Kungsörs kommun i december 2014, eller några gällande detaljplaner. Närmaste 
detaljplanelagda områden är Valskog, cirka 5 km sydost om Björskogs-Sorby 3:12. 
Kungsör som befinner sig vid Mälarens strand har god tillgång på jordbruksmark av 
högsta klass. Det finns drygt 8000 hektar jordbruksmark i kommunen vilket utgör 
ungefär 40 procent av kommunens totala landyta. Andelen certifierad ekologisk 
åkermark är cirka 7 procent. På drygt hälften av arealen odlas spannmål medan vall 
och träda utgör cirka en sjättedel av arealen vardera. Efter kontroll med Skogsvårds-
styrelsen och Länsstyrelsens kartdatabas finns inga fornlämningar, nyckelbiotoper, 
naturvärden, kulturvärden eller liknande i eller nära det aktuella området. 

Verksamhetens utformning och omfattning 
Uppfarten till stallet sker på en enskild tillfartsväg utan några närboende. Uppföd- 
ningen sker med beprövad teknik. Kycklingarna är frigående på ströbädd av torv på 
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ett slätt betonggolv med golvvärme. En klimatanläggning styr värme och luftfuktig-
het för bästa djurmiljö. Foder och vatten ges med fri tillgång. 

Den största påverkan på miljön är utsläpp av ammoniak från stallar och i viss mån 
från en kortare lagringstid av stallgödseln. En annan påverkan på omgivningen är 
ett ökat antal transporter som beräknas bli dubbelt så många. 

Nuvarande produktion 
Uppfödning av slaktkyckling bedrivs i ett stall med en produktionsyta på 8000 m2  
och med en tillåten beläggningsgrad på 36 kg per m2. Tillståndet omfattar max 
180 000 djurplatser, räknat på en genomsnittlig slaktvikt om 1 600 gram. Kyckling- 
ar levereras till slakt i 7-8 omgångar under året. Ingen övrig verksamhet bedrivs. 

Planerad produktion 
Bolaget planerar att bygga ytterligare ett stall på 8 000 m2  bredvid det befintliga. 
Den sammanlagda produktionsytan blir 16 000 m2. Produktionen kommer att fort-
sätta på samma sätt förutom att slaktvikten ändras till 1 500 gram. Bolaget söker 
tillstånd för 384 000 slaktkycklingsplatser. Ingen växtodling kommer att bedrivas. 
Antalet insatta kycklingar kommer att vara samma som antalet platser. En viss av-
gång kommer att ske av de insatta kycklingarna. Därför kommer antalet slaktade 
kycklingar att vara cirka 2-3 % lägre än antalet platser enligt ansökan 

Planerade nybyggnader 
- Nytt kycklingstall med en produktionsyta på 8 000 m2. 
- Gödselplatta med valk och tre sidoväggar för lagring av en omgång gödsel 

motsvarande cirka 800 m3. 
- Ny biobränslepanna på cirka 450 kW. 

Fortlöpande uppföljning av planerad produktion 
Fortlöpande journal kommer att föras över djurbesättningarnas storlek vid olika tid-
punkter, mängd producerad stallgödsel och avyttrad stallgödsel med fördelning på 
aktuella arealer med spridningskontrakt. Aktuella journaluppgifter kommer att vara 
tillgängliga för tillsynsmyndigheten. 

Hantering av gödsel 
Eftersom ingen växtodling kommer att bedrivas i företaget kommer all stallgödsel 
att säljas i slutet av varje uppfödningsomgång och i samband med detta forslas bort 
till bl.a. 

• Åkerarealer hos lantbrukare med spridningskontrakt om cirka 600 hektar 
• Försäljning av gödsel till andra lantbrukare. 
• Försäljning av gödsel till biogasframställning. 

Verksamheten bedrivs i ett växtodlingsområde helt utan betydande djurhållning 
Efterfrågan på stallgödsel är mycket stor och bolaget har hittills enkelt kunnat sälja 
den producerade gödseln. Då detta fungerar väl finns inte behov av omfattande lag-
ringsutrymmen. Sökanden säkerställer att tillräcklig lagringskapacitet finns tillgäng-
lig genom att upprätta avtal för överlåtelse av gödseln. Sökanden saknar dock rådig-
het över hur mottagaren uppfyller gällande krav på lagring. 
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Lagringsutrymme på 1 600 m3  finns. Om behov uppstår för mer lagringskapacitet 
för gödsel som inte kan avyttras, kommer sökanden att bygga en gödselplatta med 
valk och tre sidoväggar som dimensioneras för lagring av en omgång gödsel mot-
svarande cirka 800 m3. Bolaget kommer inte att ta emot rötrester från biogasanlägg-
ning. Torv, som används som strömedel, levereras inplastat i balar på pall och för-
varas utomhus. Maximalt lagrad mängd är cirka 12 ton. 

Den totala årsproduktionen av stallgödsel beräknas, enligt Jordbruksverkets föres-
krift SJVFS 2004:62 bilaga 7, bli 5 376 m3  (2 688 ton). Kravet på lagringskapacitet 
för slaktkycklinggödsel är 10 månader vilket ger 4 608 m3  (2 304 ton)'. 
I SJVFS 2004:62, bilaga 8, anges att fosforutsöndringen från slaktkycklingar är 
0,057 kg per år och plats. Mängden fosfor beräknas då totalt bli 21 888 kg per år. 
Spridningen av fosfor begränsas till 22 kg per hektar och år i genomsnitt under en 
femårsperiod. Det totala behovet av spridningsareal för slaktfågelproduktionen 
skulle därför enligt SJVS 2004:62 uppgå till cirka 995 hektar. Näringen i stallgöd-
seln har analyserats under 2015, se tabell nedan. Sökanden tillämpar fasutfodring. Fytas 
ingår i fodret. 

Ana/ s av staliciödsel 2015 
Gödseltyp TS % Tot-N kg/ton Org. N kg/ton NH4-N kg/ton P kg/ton K kg/ton 
Stallgödsel 
slaktkyckling 62,5 32,8 26,3 6,6 6,61 15,61 

Gödselns torrsubstanshalt 
Gödselns torrsubstanshalt bestäms i huvudsak av stallens klimat, hur dessa värms 
upp och på vilket sätt djuren får dricksvatten. Nästan all gödsel från slaktkyckling 
utgörs av ströbäddar där torrsubstanshalten vid väl fungerande ströbäddar ligger 
över 70 procent. Vid dessa torrsubstanshalter är ammoniakavgången starkt reduce-
rad. Gödseln lagras i stallet under hela uppfödningsomgången. Läckande vattenkop-
par eller nipplar kan ge fuktiga ströbäddar, lägre torrsubstans och ökad ammoniak-
avgång. Nyare utrustning ger mindre spill av vatten och därmed torrare ströbäddar. 

BAT för att minimera ammoniakavgång 
Under 2016 installerades nya vattennipplar, s.k. Low-Flow-system, med torrare 
ströbäddar som resultat. Även nya rutiner för att upptäcka läckande vattennipplar 
har införts. De gamla nippellinjerna hade ett högre vattenflöde, och medförde 
fuktigare ströbädd. Den gödselanalys som redovisas i ansökan är från 2015, d.v.s. 
innan ny teknik och nya rutiner infördes. 

I det ventilationssystem som finns på den befintliga anläggningen recirkuleras upp-
värmd luft så att ett optimalt stallklimat säkerställs. Detta bidrar till att säkerställa 
en torr ströbädd i anläggningen. Som vägledning till vad som kan anses utgöra bästa 
tillgängliga teknik för att reducera ammonialdäckage från slaktkycklingsstall kan 
Europakommissionens slutsatser om bästa tillgängliga teknik, BAT-slutsatser, an-
vändas. I sökandes anläggning kommer följande BAT-tekniker användas: 

1  Lillje kyckling AB har i sent skede korrigerat uppgiften som rör gödselproduktion och lagrings-
behov. I den utökade produktionen kommer 3 600 —3 800 m3  gödsel att produceras under tio måna-
der, vilket även visar det lagringsbehov som finns. De nya uppgifterna har beräknats i Jordbruks-
verkets program VERA, som möjliggör att beräkningar kan anpassas mer specifikt till verksamheten. 
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BAT 32 a. Mekanisk ventilation och ett icke-läckande vattningssystem (vid 
fast golv med djupströ) 

- Golvvärme 
Teknikerna som redovisas i BREF-dokument anger endast exempel på tekniker som 
anses vara bästa tillgängliga teknik (BAT). Andra tekniker som ger likvärdig 
ammoniakreduktion anses också vara BAT. I sökandes stall avser man att använda 
golvvärme för att reducera ammoniakavgången men även på grund av de goda effe-
kterna på djurhälsa och stallklimat. Genom att värma upp golvet med hjälp av golv-
vänne innan strö lastas in i stallet minskar risken för kondensation mot golvet. Vid 
nybyggnation är det viktigt att golvet är välisolerat och att anlägga golvvärme för 
att undvika problem med fukt. 

Enligt SLUs rapport 2009:12 Byggtekniska åtgärder för lägre ammoniakemission 
från djurstallar kan man reducera ammoniakavgången med cirka 54 procent genom 
att hålla ströbädden torr med hjälp av golvvärme. Enligt BREF-dokumentet redu-
cerar BAT 32 e (värmt och kylt ströat golv) ammoniakavgången med 32 procent. 
Därför anser vi att användningen av golvvärme som ger en 54 procent reduktion är 
BAT. 

Rengöring av stallar 
Direkt efter varje uppfödningsperiod sker utgödsling för borttransport av stallgöd-
seln från anläggningen. Den näringsrika gödseln är torr, stabil och luktar mindre än 
annan gödsel. Gödseln skrapas ihop med en lastartraktor och samlas ihop inne på 
golvet i stallet. Utanför finns en betongplatta på 15 x 30 meter. Där lastas gödseln 
på traktorsläp eller lastbil inför bortforsling. Eventuellt spill hamnar på plattan, som 
sopas och skrapas. Resterna lastas på det sista gödsellasset och forslas bort. Därefter 
är plattan ren. Spill av gödsel, även i mindre mängd, utgör en betydande smittorisk 
och får inte förekomma på anläggningen. 

Efter varje utgödsling sker noggrann rengöring och desinfektion av hela stallet. Bet-
onggolvet torrsopas med sopmaskin innan tvättning påbörjas. All torr gödsel lastas 
ut och forslas bort enligt ovan. Rengöringsvattnet från högtrycksspolningen samlas 
upp i separat avlopp och lagras sedan i en behållare. Efter upptorkning desinficeras 
stallet genom kalldimning med desinficeringsmedel. 

Hantering av tvättvatten 
Tvätt sker under 48 timmar med maximalt 30 liter vatten per minut Detta innebär 
att maximalt 86 m3  tvättvatten kan produceras per omgång. Vid dagens drift uppstår 
därför cirka 600 m3  tvättvatten per år, vilket kommer att fördubblas till 1 200 m3  vid 
den ansökta produktionsökningen. Tvättvattnet samlas upp i golvbrunnar till ett se-
parat avlopp och lagras sedan i en befintlig tvättvattenbrunn som rymmer 1 000 m3. 

Hantering av kemiska produkter 
1 den planerade produktionen kommer cirka 10 m3  eldningsolja och cirka 80 liter 
diesel att förbrukas per år. Eldningsolja förvaras i en dubbelmantlad cistern på 1,8 
m3  som är placerad inomhus. Anläggningens reservelverk är försett med en tank för 
diesel som rymmer cirka 200 liter. 
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För desinfektion av stallar kommer 4,8 ton släckt kalk och 200 liter desinfektions-
medel att användas per år. I övrigt används små mängder smörjolja, insektsspray 
och råttgift. Kalk förvaras på pallar inomhus i säckar på 20 kg. Desinfektionsmedel 
kommer att förvaras inomhus i kemikalierum till det planerade stallet. Alla kemikal-
ier förvaras inomhus på golv som är ogenomsläppligt och som saknar avlopp. 

Säkerhetsdatablad kommer att finnas samlade och tillgängliga för personalen på kontor-
et. Inga av de ämnen som finns på Kemikalieinspektionens OBS- eller begränsnings-
listor kommer att användas. 

Energibehov och energikällor 
Det totala årliga energibehovet beräknas till 1 920 MWh. Detta planeras att täckas 
av cirka 900 ton fastbränsle (flis). Lagring sker på en gjuten platta utan tak, som 
rymmer cirka 40 ton. Förbrukning av el för belysning, foderförsörjning m.m. beräk-
nas komma att öka från 195 000 kWh till 450 000 kWh per år. I den planerade 
produktionen kommer även cirka 10 m3  eldningsolja och cirka 80 liter diesel att 
förbrukas per år. Den huvudsakliga användningen av eldningsolja är som reserv-
energi vid driftsstörningar i fastbränslepannan. Diesel används i ett reservelverk. 
Huvuddelen av energin tillförs från förnybara och koldioxid-neutrala biobränslen. 

Energianvändning i den planerade verksamheten 
Användning Fastbränsle Olja Elektricitet Anmärkning  
Värme stall 900 ton Flis 

10 m3 Eldningsolja 
El stall 450 000 kWh 

80 liter Diesel 

Pannor 
I den nuvarande verksamheten finns en fastbränslepanna på 450 kW för uppvärm-
ning av stallarna. Flis används som bränsle. I pannan, som är godkänd av Jordbruks-
verket för förbränning med låg kapacitet av kadaver, förbränns även döda kyckling-
ar. Vid driftsstörningar används en reservoljepanna med en installerad effekt på 
450 kW. Utsläppsuppgifter från de befintliga pannorna saknas. 

Vid den planerade utökningen kommer en ny fastbränslepanna på 450 kW att instal-
leras för att komplettera den befmtliga. Alternativt kommer en panna med större 
kapacitet att installeras, som även ersätter den befintliga. I så fall kommer den gam-
la pannan att säljas. Den sammanlagda installerade effekten kommer att understiga 
1 MW. Den nya pannan kommer att styras så att förbränningen av bränslet blir 
optimal och klarar gällande utsläppskrav. Utsläpp av stoft och CO kommer inte att 
överstiga 100 mg/m3  torr gas vid 13 procent CO2. Preliminärt kommer pannan att 
förses med multicyklon för stoftavskiljning. 

Sökanden bedömer utifrån det långa avståndet till närboende, och den begränsade 
påverkan förbränningsanläggningen kommer att innebära, att det saknas behov av 
begränsningsvärden för fastbränslepannans emissioner till luft. 

Avfall 
Farligt avfall Verksamheten ger upphov till en begränsad mängd farligt avfall av 
lösningsmedel, färg och lack, spillolja, oljefilter, batterier, elskrot, ljusglober, lysrör 
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och askor från oljepanna. Avtal finns med Nemax Miljöhantering, som placerar ut 
en box för avfallet och tömmer den vid behov. Avfallet forslas bort i deras försorg 
till godkänd anläggning. 

Aska från biobränslepannan beräknas uppgå till 1 m3  per år för vardera pannan. 
Askan blandas med gödsel och återförs i kretsloppet. 

Döda djur Dödligheten bland slaktkycklingar uppgår till 3 procent i genomsnitt 
och är som regel störst i början av uppfödningsperioderna. Döda djur lagras i frys-
boxar i biutrymme till det nya kycklingstallet. Djuren bränns i den befintliga bio-
bränslepannan, som är godkänd av Jordbruksverket för förbränning av kadaver med 
låg kapacitet. Mängden kadaver varierar från år till år men uppskattningsvis kom-
mer 16 ton kadaver att uppstå årligen i den utökade produktionen och förbrännas i 
pannan. Journal över förbränningen förs och redovisas till tillsynsmyndigheten. 

Transporter 
Den planerade produktionen kommer att medföra ökade interna och externa transporter. 
Det totala transportarbetet kommer att öka från cirka 350 till 700 per år vilket med-
för att antalet fordonsrörelser ökar från cirka 700 till 1 400. I medeltal kommer 
verksamheten att ge upphov till 4-5 transportrörelser per dag. 

De största transportvolymerna avser utlastning av slaktfardiga kycklingar, stallgöd-
sel samt spannmål. Det senare koncentreras till skördeperioden då spannmål levere-
ras in till tork- och lagringssilos som Lillje Kyckling AB hyr in på grannfastigheten. 
Transporter vid leverans av djur till slakt samt transport av stallgödsel sker koncen-
trerat vid 7-8 tillfällen per år. I den utökade verksamheten kommer antalet transpor-
ter vid hämtning av slaktfärdiga kycklingar att bli cirka 28 var sjunde vecka. Det 
övriga externa transportarbetet kommer att omfatta 3-4 transporter i veckan 

Nedan redovisas en översiktlig sammanställning av antalet fordonsrörelser per år, 
nuvarande och förväntade i den utökade verksamheten. Varje transport innebär två 
fordonsrörelser. 

Produktion/produkt Antal fordonsrörel- 
ser/ år nuläge 

Antal fordonsrörel- 
ser/år efter utökning 

Förändring antal 
fordonsrörelser 

Spannmål 136 302 166 
Flis för uppvärmning 22 44 22 
Inköpta fodermedel 44 90 46 
Dagsgamla kycklingar 16 42 26 
Kycklingar till slakt 200 400 200 
Strömedel, torv 8 16 8 
Stallgödsel ut 274 540 266 
Summa 696 1 426 730 
Tabellen redovisar uppskattat antal transportrörelser som sker i verksamheten 

Normalt sker transporter mellan kl. 06 och 18. Slaktfärdiga kycklingar kan trans-
porteras dygnet runt, vilket innebär ungefär en fordonsrörelse i timmen. I undan-
tagsfall kan fodertransporter ske mellan kl. 18 och 00. Leveranser av flis görs i stor 
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utsträckning dagtid kl. 6 — 18. Sökanden rår inte över tidpunkterna eftersom trans-
porterna sker helt enligt leverantörernas upplagda rutter och tidsscheman. 

Buller 
De viktigaste bullerkällorna i produktionen och vid in- och uttransporter är 
• ljud från ventilationsfläktar 
• ljud vid utlastning av slaktfärdiga djur (cirka 7-8 tillfällen per år) 
• ljud från externa in- och uttransporter av dagsgamla kycklingar, foder, stallgödsel, 

eldningsolja och andra förnödenheter för lantbruksdriften (utökning av nuvarande 
transporter, frekvens 3-4 ggr per vecka). 

Beaktande av allmänna hänsynsregler 
Bevisbörderegeln Denna ansökan med bifogad Milj ökonsekvensbeskrivning ska 
bevisa att hänsynsreglerna uppfylls vid ansökan. Genom särskilda rutiner för den 
fortlöpande redovisningen garanteras tillsynsmyndigheten insyn i verksamheten. 

Kunskapskravet Sökanden har genomgått agronomutbildning och har arbetat som 
lantbruksrådgivare i Västmanland sedan 1995. Slaktkycklingproduktion har bedriv-
its sedan 2011 samt deltagande i uppfödarnätverk inom kycklinguppfödning. Sök-
andens hustru, som också är delaktig i slaktkycklingproduktionen sedan 2011, är 
veterinär, och arbetar med lantbrukets djur. Kunskapskravet bör därmed vara väl 
uppfyllt. 

Försiktighetsprincipen Hanteringen av råvaror, stallgödsel, kemikalier, avfall m.m. 
kommer att ske enligt gällande bestämmelser. Risker för bullerstörningar elimineras 
genom stallets placering och tillämpad teknik. Dessutom är stallarnas placering i ett 
område med få närboende. 

Lokaliseringsprincipen Föreslagen huvudplacering utgör bästa möjliga placering 
med hänsyn till miljön och tekniska lösningar. 

Hushållningsprincipen Djuruppfödning i större anläggningar medför effektivt 
resursutnyttjande, så utbytet per insatt enhet (energi, foder, transporter etc.) blir 
högre än i spridda, mindre anläggningar. Den planerade anläggningen, i första hand 
invid nuvarande anläggning, innebär därför att råvaror och energi används så effek-
tivt som möjligt. Risker för störningar vid hantering av stallgödsel minimeras gen-
om en väl planerad hantering i samband med utlastningama och lagringen. 

Kretsloppsprincipen Djurhållningen vid Björskogs-Sorby 3:12 innebär att det lokala 
kretsloppet av växtnäring ökar. Inköpen av växtnäring kan minska och inköp av den 
ändliga resursen fosfor som handelsgödsel kan minska hos de växtodlare som tar 
emot stallgödseln. Förnybar råvara i form av skogsbränsle används för uppvärm-
ning av anläggningen. 

Produktvalsprincipen Enbart godkända och rekommenderade kemiska medel kom-
mer att användas. 
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Skälighetsregeln Vid planeringen av det nya djurstallet har en avvägning gjorts 
mellan nytta och kostnader. Det förordade alternativet är den bästa lösningen med 
hänsyn till riskerna för milj östörningar, logistik och tekniska förutsättningar för 
byggnation. 
Ansvar för att avhjälpa skada Planerad produktion innebär försumbara risker för 
skada och olägenhet. 

Skyddsåtgärder 
Aktuella skyddsåtgärder omfattar de allmänna hanteringsreglerna. Verksamheten har 
idag en dokumenterad egenkontroll där bland annat kontroll av utrustning av driften 
ingår samt genomförd riskanalys av verksamheten. Årlig miljöhusesyn genomförs. 

Kontroll av verksamheten 
Fortlöpande journal kommer att föras över djurbesättningens storlek och avyttringen av 
stallgödseln vid olika tidpunkter samt enligt fastställt kontrollprogram i egenkontrollen. 
Aktuella j ournaluppgifter kommer att vara tillgängliga för tillsynsmyndigheten. 

Milj ökonsekvensbeskrivning 

Den största påverkan på miljön är utsläpp av ammoniak från stallarna och i viss 
mån från kortare lagringstid av stallgödseln. Omgivningen påverkas även av 
transporter till och från verksamheten. Vid den planerade produktionsökningen 
kommer antalet att fördubblas. 

Lokalisering av nytt djurstall 
Allmänt 
Det nya stallet placeras i ett utpräglat jordbrukslandskap utan några närboende i när-
heten. Det finns inga bostäder, skolor, daghem, vårdinrättningar eller liknande inom 
500 m från planerad anläggning. Närmaste granne är ett jordbruk cirka 850 m från an-
läggningen. Med hänsyn till yttre miljö såsom vindriktning, markförhållanden, 
gårdsbild finns två möjliga placeringar. 

Alternativ I, huvudalternativet, innebär att det nya stallet byggs på skogs- och åker-
mark cirka 80 meter norr om befintligt stall, parallellt med detta. Befmtliga trans-
portvägar och lagringssilos för foder m.m. kan då nyttjas av båda stallen. Andra för-
delar med Alternativ 1 är bland annat att avstånd till boende i förhärskande vind-
riktning är cirka 1 500 meter. 

Alternativ 2 innebär en placering på skogs- och åkermark cirka 100 meter nordost 
om nuvarande stallbyggnad. Nackdelar med alternativet är bland annat sämre nytt-
jande av befintliga kringanläggningar som fodersilor m.m. 

Nollalternativ innebär att verksamheten fortsätter som förut utan någon som helst 
förändring. Fördelar med nollalternativet är att det inte blir någon belastning från 
ytterligare vägtransporter. Nackdelar är bland annat att efterfrågan på inhemsk 
kyckling inte bemöts och att maximala antalet djurplatser begränsar antalet produc-
erade kycklingar i de fall då önskad slaktvikt blir 1 500 gram. 
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Utsläpp till luft 
Utsläpp av ammoniak och BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels) 
Schablonberäkningarna i Jordbruksverkets program VERA ligger till grund för ber-
äkning av kväveförlusterna från verksamhetens stallar. Schablonvärdena tar inte 
hänsyn till utfodringsstrategier, byggnadstekniska åtgärder eller andra åtgärder som 
innebär lägre avgång av ammoniak. Schablonvärdena för stallförluster har i denna 
redovisning korrigerats utifrån att torkning av ströbäddarna sker med golvvärme. 
Enligt Sveriges lantbruksuniversitets rapport 2009:12, Byggtekniska åtgärder för 
lägre ammoniakemission från djurstallar reducerar golvvärme ammoniakavgången 
med cirka 54 procent. Ingen korrigering har utförts för de övriga åtgärderna före-
taget vidtar för att minimera kväveförluster, såsom optimerad fodergiva. De värden 
som redovisas här får därför anses vara väl tilltagna jämfört med vad den verkliga 
driften av anläggningen kommer att innebära. 

Ammoniakförluster Planerad produktion 

Antal platser 384 000 

Förluster i stall enligt schablon 5 369 Kg N/år 

Minskning av stallförluster med hjälp av torkning av ströbädd med 
golvvärme 

2 899 Kg N/år 

Total förlust i stall justerat för torkning av ströbädd med golvvärme 2 470 Kg N/år 

Per slaktkycklingsplats, enligt schablon 0,014 Kg N/år 

Per slaktkycklingsplats, justerat för torkning av ströbädd med golvvärme 0,006 Kg N/år 

BAT AEL enligt Final Draft - augusti 2015, 
kg NH3 per slaktkycklingsplats och år 

0,01 - 0,08 kg NH3/år 

Per slaktkycklingsplats, enligt schablon, omvandling från kg kväve till kg 
NH3. (Kg N /0,8235) 

0,017 kg NH3/år 

Per slaktkycklingsplats, justerat för torkning av ströbädd med golvvärme 
omvandling från kg kväve till kg NH3. (Kg N /0,8235) 

0,0073 kg NH3/år 

Tabellen visar hur utsläppet av ammoniak från den planerade verksamheten förhåller sig till 
BAT-AEL. 

Endast baserat på beräkningsprogrammets schabloner, det vill säga innan justering 
har gjorts för golvvärmens ammoniakreduktion, har den planerade anläggningen ett 
ammoniakutsläpp som ligger lågt i intervallet för BAT-AEL. Efter justering för 
ammoniakreduktionen som golvvärmen innebär är stallamas uppskattade ammon-
iakutsläpp cirka 0,007 kg ammoniak per år och plats. Detta ligger under BAT-AELs 
nedre gräns på 0,01 kg ammoniak per år och plats. Sökanden menar därför att den 
planerade verksamheten väl uppfyller kraven från BAT-AEL. 

Sökanden har undersökt och redovisat tillgängliga tekniker för att rena ammoniak 
från ventilationsluften. Vid en samlad bedömning enligt 2 kap. 3 § med beaktande 
av 2 kap. 7 § anser Lillje kyckling att de produktionsmetoder som används i den nu-
varande produktionen och som kommer att användas i den utökade produktionen är 
bästa möjliga teknik för den aktuella platsen. Det saknas därför miljömässiga skäl 
att installera reningsutrustning för avskiljning av ammoniak från ventilationsluften. 
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De kostnader som inhämtats och redovisats visar vidare att det inte är skäligt att 
föreskriva om användande av sådan utrustning Sökanden anser att den bästa lös-
ningen är att utforma anläggningen och driva denna så att torra ströbäddar säker-
ställs. 

Utsläppspunkter för ventilationsluften fmns på stallbyggnadens tak. Ventilations-
trummorna mynnar cirka 1 meter över taket. 

Lukt från ventilationsanläggning Erfarenheterna från befintlig anläggning är att 
lukten inte medför något större obehag då ströbäddarna hålls torra. Det finns teknik 
för rening av ventilationsluften. Enligt tillverkare av biofilter uppgår investerings-
kostnaden till 400 000 kr per 1 000 m2. Höga driftskostnader tillkommer vilket gör 
att kostnaden för filterrengöring blir oproportionerligt stor i förhållande till utsläp-
pens storlek. Verksamheten använder dessutom torv som strömedel som binder 
kvävet i ströbädden effektivt jämfört med t.ex. spån. 

Lukt från gödselhantering Stallgödseln kommer att vara torr och stabil och därmed 
lätt att hantera och transportera. Utlastning av gödsel sker direkt till transportfordon 
koncentrerat till 7-8 tillfällen per år i samband med utlastning av kyckling. Lukt-
problemen i samband med gödselhantering förväntas därför bli ringa och tillfälliga. 

Utsläpp till vatten 
Tvättvatten från stallrengöring samlas upp i golvbrunnar till ett separat avlopp och 
lagras sedan i en behållare som rymmer 1000 m3. Rengöringsvattnet, cirka 1 200 m3  
per år, sprids sedan vid lämpliga tider på åkermark i området via annat lantbruks-
företag. 

Dagvattnet från anläggningen samlas upp via takrännor och leds bort genom 
befmtligt dräneringssystem. 

Påverkan på grundvatten 
En befintlig vattentäkt vid angränsande Björskogs-Sorby 3:11 med tillräcklig kapa-
citet kommer att utnyttjas. Vatten används till dricksvatten för kycklingarna och för 
tvätt av stallar. Förbrukningen av dricksvatten kommer att öka från 5 780 m3  per år i 
den nuvarande verksamheten till 11 500 m3  i den utökade. Tillsammans med tvätt-
vatten är förbrukningen 6 380 m3  i den nuvarande verksamheten och 12 700 m3  i 
den utökade. Vatten ur samma vattentäkt används till bostäder, analyseras regel-
bundet och är av godkänd kvalitet. Tillgången på grundvatten är mycket god och 
bedöms inte påverka omgivningens möjlighet till uttag. 

Buller 
Externa transporter 
Antalet transporter som är direkt knutna till den tillståndspliktiga verksamheten är 
relativt låga. Bolaget bedömer att ljud från transporter inte kommer att överskrida 
de nivåer som anges i Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller från väg-
och spårtrafik vid befintliga bostäder, NV-08465-15, oktober 2016, rev. juni 2017. 
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Bullerbegränsande åtgärder 
Fläktbuller begränsas så att det ligger inom ramen för gällande riktvärden. 
Lossning av foder kommer att ske på befintliga stallets norra långsida. Detta inne-
bär att närmaste bostadsfastighet i "ljudriktningen" ligger på cirka 1 500 meters 
avstånd och aktuellt ljud kan därför inte verka störande. Vid utlastning av slakt-
mogna kycklingar kommer begränsat buller att uppstå från lastartruck. För externa 
in- och uttransporter kommer krav att ställas på aktuella transportörer beträffande låg-
bullrande bilar som klarar aktuella bullernormer. Traktorer och övriga gårdsmaskiner är 
utrustade med ljuddämpare enligt lag vid nyleverans. 

Klagomål på buller 
Det har inte framförts några klagomål på den befintliga verksamheten under de år 
den drivits eller under samrådet inför den nu aktuella utökningen. Eventuella fram-
tida klagomål kommer att noteras och kommuniceras med tillsynsmyndigheten in-
för bedömning och om klagomålet kan föranleda någon åtgärd. Inkomna klagomål 
kommer att noteras och behandlas i bolagets löpande egenkontroll. 

Energibesparande åtgärder 
Väggarna uppförs av 20 cm tjocka byggelement med ett beräknat UV-värde = 0,590 
W/C m2. Byggnadens golv isoleras. Taket värmeisoleras med 30 cm mineralull, vil-
ket ger ett UV-värde = 0,042 W/C m2. 

Möjliga åtgärder för att energieffektivisera ventilationsanläggningen i båda stallarna 
kan vara att göra en översyn och optimera styrsystemet. Under 2017 genomförde 
bolaget Energikollen via Greppa Näringen. 

Miljökvalitetsmål 
Verksamheten kommer främst att påverka milj ökvalitetsmålen Bara naturlig försur-
ning och Ingen övergödning genom ammoniakavgång från stallgödsel. Begränsad 
klimatpåverkan kommer att påverkas genom att transporter och elförbrukning ökar 
samt Frisk luft genom att transportarbetet ökar. Verksamheten kommer inte att på-
verka Ett rikt odlingslandskap negativt, utan är snarare en förutsättning för att målet 
ska kunna nås. Sökanden bedömer sammantaget att verksamheten inte kommer att 
påverka de nationella milj ökvalitetsmålen på ett negativt sätt. 

Milj ökvalitetsnormer 
Enligt VISS har vattenförekomsten Lillån, SE659689-150115, som rinner väster om 
anläggningen, otillfredsställande ekologisk status. God ekologis status ska uppnås 
2027. Lillåns kemiska ytvattenstatus är God. Eftersom ingen växtodling kommer att 
ske, påverkas inte milj ökvalitetsnormer för Lillån direkt av själva slaktkycklingproduk-
tionen. Det är därmed inte aktuellt att redovisa några åtgärder. 

Olycksrisker och försiktighetsåtgärder 
De enda milj östörande olycksfallsriskerna hänför sig till lagring av eldningsolja för 
slaktkycklingproduktionen. Aktuell oljetank besiktigas och utformas enligt gällande 
bestämmelser. Även utlastning/kort lagring av stallgödseln samt tvättvattnet kan ris-
kera läckage av växtnäringsämnen till mark. Bolaget anser att risken är liten på 
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grund av gödselns höga torrsubstanshalt och att näringen i tvättvattnet är mycket 
utspädd. 

Yttranden 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Bolaget har i ansökan uppgett att man säkerställer att tillräcklig lagring av gödsel 
finns tillgänglig genom upprättande av avtal för överlåtelse av gödseln. Om bolaget 
inte skulle kunna överlåta gödsel till växtodlare med lagringskapacitet kan en åtgärd 
vara att ytterligare lagringsutrymme uppförs i bolagets regi. Bolaget uppger vidare 
att de saknar rådighet över hur mottagaren uppfyller gällande krav på gödseln. 

Länsstyrelsen konstaterar att befintligt lagringsutrymme inte är tillräckligt för att 
uppfylla kraven på minst 10 månaders lagringskapacitet för den ansökta djurhåll-
ningen. Länsstyrelsen tolkar bolagets åtaganden som att bolaget genom avtal ser till 
att 10 månaders lagringskapacitet finns tillgängligt. Den gödsel som uppkommer 
under den tid på året då spridning är förbjuden kräver lagring innan spridning. Till-
räcklig lagringskapacitet är en förutsättning för att gödseln ska kunna hanteras på ett 
miljömässigt godtagbart sätt. 

Länsstyrelsen anser att bolaget genom avtal har möjlighet att uppfylla kravet på till-
gänglig lagringskapacitet. Genom avtal kan bolaget få rådighet över lagringsutrym-
men som inte är bolagets egna. Bolaget kan därmed välja att antingen genom avtal 
eller genom nybyggnation skaffa sig tillräcklig lagringskapacitet. Hur lagringsut-
rymmen ska vara utformade framgår av 7 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn 
i jordbruket samt 4-7 §§ i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Verksamheten omfat-
tas även av de beslutade BAT-slutsatserna för intensiv uppfödning av fjäderfå eller 
gris. BAT-slutsats 15 anger vad som anses vara bästa tillgängliga teknik för lagring 
av fastgödsel. Där framgår att lagring av torkad fastgödsel i lada är den teknik som 
ska prioriteras. Ladan beskrivs i avsnitt 4.5 som en konstruktion med ett tätt golv 
och ett tak, med tillräcklig ventilation för att undvika anaeroba förhållanden samt en 
port för transporter. 

Länsstyrelsen yrkar följande villkor vad gäller lagring av stallgödsel: 
Bolaget ska ha minst 10 månaders tillgänglig lagringskapacitet för gödseln 
beräknad utifrån aktuell djurhållning. En förteckning över aktuell djurhållning, 
egen samt avtalad lagringskapacitet ska finnas tillgänglig. Av förteckningen 
ska framgå lagringsutrymmenas storlek samt lokalisering. 

Vid lagring av gödsel på den egna anläggningen ska lagring ske i lada. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
1. Lagringsutrymmet för stallgödsel utformas så att uppkommen gödsel för 10 

månader kan lagras 
2. Spillvatten från stallar bör kunna lagras i 10 månader och näring och förorenings-

innehåll bör finnas redovisat 
3. Bolaget rekommenderas genomföra bullerberäkningar för transporter 
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4. En energikartläggning bör tas fram med hänvisning till god resurshållning 

Gödsel 
Bolaget redovisar att den ökade mängden gödsel kommer att köras ut till andra i 
närområdet för spridning. Bolaget behöver ta hänsyn till att spridning av gödsel inte 
ska ske under november till mars eller då väderförutsättningarna inte tillåter sprid-
ning. Därmed behöver gödseln kunna lagras på godkänt sätt under denna tidsperiod. 
Enligt bolagets beräkningar på lagringsvolymen som redovisas i Milj ökonsekvens-
beskrivningen daterad den 30 maj 2016 är lagringsvolymen i maskinhallen på 1 600 
m3  fortsatt underdimensionerad, 6 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jord-
bruket (2015:250). 

Då gödseln transporteras till olika platser för lagring i väntan på spridning sker även 
ett ytterligare lastningstillfälle med risk för näringsläckage. Det uppkommer även 
en risk för störning i fornn av lukt då gödseln fördelas för lagring över en större 
areal än om gödseln förvaras på ett ställe vid verksamheten. 

VMMF gör bedömningen att verksamheten med föreslagen gödselhantering inte 
uppfyller de krav som ställs enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jord-
bruket. Det är lämpligare att lagra gödseln på ett ställe för att minimera risken för 
näringsläckage, störning i form av lukt vid hantering och buller från transporter. 

Spillvatten 
Bolaget vill sälja spillvattnet/tvättvattnet från stallama så det kan spridas i åker-
mark. Spridning av spillvattnet bör ske inom tillåtna tider för spridning av gödsel 
och därmed kan en tank med tillräcklig volym för 10 månaders lagring vara lämp-
lig. Bolaget bör inte sälja spillvattnet om det inte är en bevisat låg föroreningshalt. I 
den mån spillvattnet har låg föroreningsbelastning är det ur kretsloppssynpunkt 
bättre att rena vattnet i till exempel en infiltrationsbädd, våtmark eller liknande. 

Buller 
Enligt bolagets redovisning kommer ljudnivåer hos närliggande grannar inte över-
skrida 50 dBA dagtid, 40 dBA nattetid (momentanvärde 55 dBA). Några mätningar 
förefaller inte vara genomförda. En ökning från  696 stycken till 1 426 stycken trans-
portrörelser per år anses vara en markant ökning som kan ge upphov till klagomål 
angående buller. Bolaget rekommenderas genomföra bullerberäkningar. 

Energi 
Bolaget uppmanas fortsatt att ta fram en energikartläggning, 2 kap. 5 § milj öbalken. 
För att utvinna energi från flis är det viktigt att se hur grov flisen är, bolaget bör till-
ämpa aktuella standarder. Det finns milj övänligare alternativ till eldningsolja och 
diesel, till exempel bioolja eller RME, som bolaget behöver utreda vidare. 

Bolagets bemötande av yttranden 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen gör i sitt yttrande tolkningen att sökanden, genom avtal, åtar sig att 
ansvara för lagring av gödsel hos de växtodlingsföretag som köper gödsel av sökan- 

Page 18 of 29



BESLUT 

2017-09-01 

19 (27) 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN Dnr: 551-3809-16 

Miljöprövningsdelegationen 

den. Sökanden förtydligar att den gödsel som produceras i anläggningen säljs till 
växtodlingsföretag. Fjäderfägödsel är ett attraktivt gödningsmedel som besitter ett 
högt värde i växtodling. Det råder stor efterfrågan på gödseln i området och sökan-
den har redan tagit emot ett flertal förfrågningar med intressenter som har anmält 
önskemål om att ta emot gödsel när anläggningen byggs ut. Gödseln kommer att 
säljas i samband med att utgödsling sker, vilket är den punkt där köparen tar över 
ansvaret för transport, lagring, spridning och övrig hantering av gödseln. 

Sökanden motsätter sig länsstyrelsens förslag till villkor då det skulle innebära en 
dubbelreglering av förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Ett villkor 
enligt länsstyrelsens förslag skulle vidare leda till att undantag enligt 9 § andra styc-
ket, samma förordning, omöjliggörs. I sökandes verksamhet finns skäl att medge 
undantag från lagringskravet eftersom sökanden, likt merparten av landets speciali-
serade djurhållare, uteslutande driver djurhållning och användningen av gödseln, 
efter överlåtelse, sker inom ramen för en laglig spridning på väl identifierade mar-
ker. Vid överlåtelse av stallgödsel ska, enligt statens jordbruksverks föreskrift 
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, den som för 
bort gödseln (i det här fallet sökanden) dokumentera hur mycket gödsel som leve-
reras, vem som tar emot den, hur stor mängd totalfosfor gödseln innehåller, med 
mera. Denna dokumentation finns tillgänglig för tillsynsmyndigheten, som då kan 
utöva tillsyn på de mottagande växtodlingsföretagen. 

I direkt anslutning till anläggningen fmns tillgång till en maskinhall med måtten 
15 x 30 meter, 450 m2, med takfotshöjd 4,5 meter. Kycklinggödsel kan med lätthet 
lastas med teleskoplastare till lagringshöjder på minst fyra meter utan stödväggar. 
Utifrån jordbruksverkets program VERA behöver 3 600 — 3 800 m3  lagras vid en 
lagringsperiod om tio månader. Lagringskapaciteten kan till viss del tillgodoses i 
maskinhallen. Lagring i maskinhallen innebär dock en ytterligare hantering av 
gödseln. 

I dagsläget, och i den utökade verksamheten, säljs gödseln till kunden i direkt an-
slutning till avslutad omgång, då stallbyggnaderna töms på gödsel. Lagring av göd-
sel i maskinhallen skulle innebära en ytterligare hantering av gödseln som inte kan 
anses vara skälig. Gödseln kommer att användas på mottagande företag med växt-
odling. I området finns få djurhållande lantbruk samt många växtodlingsgårdar där 
tidigare djurhållning har upphört. 

Sammantaget föreligger goda förutsättningar för en tillfredställande hantering av 
den producerade gödseln samtidigt som det finns beredskap för att lagra gödseln i 
händelse av att överlåtelse av gödseln skulle utebli vid något enstaka tillfälle 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Lagring och hantering av gödsel 
Myndighetsförbundet har i yttrande framfört synpunkter angående lagringskapacitet 
för gödsel som i allt väsentligt bemöts ovan. Förbundet menar även att det uppkom-
mer högre risk för störning i samband med transport av gödsel om gödseln fördelas 
över flertalet mottagare jämfört med om all gödsel skulle förvaras på anläggningen. 
Sökanden framför här att det förfarande som tillämpas innebär att gödsel transpor-
teras efter varje produktionsomgång vilket innebär att den sker jämt fördelat över 
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året. Detta förfarande bör innebära lägre risk för eventuell störning jämfört med att 
all transport av gödsel koncentreras till ett fåtal tillfällen. Efter varje produktions-
omgång beräknas transporterna av gödsel uppgå till 12 traktorekipage per dag i två 
dagar, på dagtid. Denna mängd traktortransporter, på landsbygden, kan inte anses 
vara en företeelse som innebär en oacceptabel störning. Det är även värt att fram-
föra att gödseln kommer att transporteras till jordbruksföretag på landsbygden, till 
företag som i flertalet fall tidigare har bedrivit verksamhet med djurhållning Han-
tering av gödsel på dessa platser bör inte kunna anses vara en ovanlig företeelse, 
vilket även stöds av rättspraxis inom ämnesområdet. 

Lagring och hantering av tvättvatten 
Förbundet anser att spillvatten/tvättvatten från stallar bör kunna lagras i tio månader 
och näring- och föroreningsinnehåll bör redovisas. Vidare anser förbundet att det ur 
kretsloppssynpunkt är bättre att rena spillvattnet i en infiltrationsbädd, våtmark eller 
liknande. 

Det spillvatten/tvättvatten som uppkommer inom anläggningen härrör från tvätt av 
stallutrymmena efter utgödsling. Utifrån den redovisning som framgår av ansök-
ningshandlingarna torrsopas stallgolvet efter utgödsling med lastmaskin Golvet 
tvättas därefter med högtryckstvätt, med vatten och biologiskt lättnedbrytbart desin-
fektionsmedel. 

Sökanden anser, likt Mark- och milj ödomstolen i mål M 7743-15, att det inte är 
miljömässigt motiverat att föreskriva villkor om lagringstid för tvättvatten. Det 
tvätt- och spolvatten som uppkommer i verksamheten innehåller mycket låga halter 
av näringsämnen och innehåller inte föroreningar i övrigt av någon betydelse. Det 
firms inte samma tidsmässiga begränsningar att sprida vattnet på åkeunark som 
gäller för gödsel. Därmed uppkommer inte samma behov av lagringskapacitet. 

Enligt sökandes beräkningar uppkommer cirka 1 200 m3  tvättvatten per år. I befint-
lig uppsamlingsbehållare kan 1 000 m3  lagras, vilket i sig innebär att kapacitet finns 
för lagring av tvättvattnet i tio månader. Spridning av tvättvatten på åkermark till-
ämpas i den befintliga verksamheten. Minst 60 procent av växtodlingen i området 
sker med höstgrödor eller med insådd av fånggröda. Det finns betryggande areal 
åkermark med god bärighet för arbeten med maskiner och där spridning av vatten i 
omgivningen är lämplig, även när verksamheten har utökats. Sökanden anser vidare 
att det inte är miljömässigt motiverat eller skäligt att uppföra någon ytterligare an-
ordning för att omhänderta tvättvattnet enligt förbundets synpunkter om infiltra-
tionsbädd eller liknande. 

Ljud från transporter 
Förbundet bedömer att det ökande antalet transporter innebär en risk för störning 
vid bostäder. Den redovisade mängden transporter som är direkt knutna till verk-
samheten uppgår till 568 transporter per år, vilket innebär 1 136 fordonsrörelser 
med traktor och med lastbil. I medeltal kommer verksamheten ge upphov till mellan 
fyra och fem transportrörelser per dag. De transporter som är knutna till skördetid 
under augusti och september, cirka 300 stycken, kommer att ske oavsett om det be-
drivs kycklingprodukten på platsen eller inte. Sökanden anser att den mängd trans- 
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porter det här rör sig om inte utgör hinder för verksamhetens tillåtlighet och att 
ytterligare utredning inte kan anses vara skälig. 

Energi 
Förbundet framför att sökanden bör genomföra energikartläggning, tillämpa aktuel-
la standarder för storlek på flis och utreda användning av alternativa bränslen istäl-
let för eldningsolja och diesel. 

Sökanden har genomfört energikollen via Greppa Näringen under 2017. Energiflis 
köps av skogsföretag som bör tillämpa gällande standarder för sin produkt. Fossila 
bränslen används enbart till reservkraft i elverk och värmepanna. Sammanlagt be-
räknas Under de senaste åren har bolaget förbrukat ca 1 m3  eldningsolja och diesel 
per år. Det kan dock uppstå situationer där olja kan behöva användas i större om-
fattning. Utifrån den genomförda energikartläggningen utgör fossila källor 
0,3 procent av anläggningens energiförbrukning. Leverantörerna av reservelverk 
rekommenderar inte användning av RME eftersom den innebär risk för driftsstör-
ningar i anordningar som används sällan. Sökanden anser att driften av den befint-
liga anläggningen och dess utökning är förenlig med hushållningsprincipen i 
2 kap 5 § miljöbalken. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonselivensbeskrivning 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upp-
rättat en milj ökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. milj öbalken 
och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar. Miljöprövnings-
delegationen finner att milj ökonsekvensbeskrivning, efter att den kompletterats, 
uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken. 

Tillåtlighet 
Tillståndets omfattning 
Bolaget meddelas tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för djurhållning omfat-
tande högst 384 000 platser för uppfödning av slaktkyckling. Milj öprövningsdelega-
tionen har inte något att erinra mot tillståndets omfattning. Tillståndet ska gälla tills-
vidare. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 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 om-
rådesbestämmelse enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Milj öprövningsdelegationen konstaterar att verksamhetsområdet inte omfattas av 
detaljplan eller andra områdesbestämmelser. Lokaliseringen står inte heller i konf-
likt med Natura 2000-områden eller skyddsintressen enligt 7 kap. miljöbalken. 
Delegationen anser att bolaget har visat att lokaliseringen är lämplig. 
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Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
Miljöprövningsdelegationen anser att verksamheten är förenlig med hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Enligt bestämmelserna ska en verksam-
het gå att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 2 kap. 7 § andra stycket milj öbalken ska de krav ställas som behövs för att 
följa en miljökvalitetsnorm. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten 
inte kommer att försvåra att någon miljökvalitetsnoun uppnås, under förutsättning 
att villkoren i detta beslut innehålls samt att de åtaganden och åtgärder som företa-
get redovisar i ansökan vidtas. 

Nationella miljökvalitetsmål 
Milj ökvalitetsmålen ska användas som vägledning för att avgöra vilka begränsning-
ar, försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs för att minska påverkan på män-
niska och miljön. Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolaget inte kommer att 
påverka milj ökvalitetsmålen i någon betydande omfattning. 

Statusrapport 
Bolaget har utfört steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, 
juli 2015 rapport 6688. Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolagets 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 BREFI för intensiv uppfödning av 
fiäderfä och gris. 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 public-
erades 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, får inte överskridas. Verk-
samheter 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 
miljöbalken. 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 

1  BAT Reference Document 
2  Best Available Technique 
3  BAT-Associated Emission Levels 
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i ansökan bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamheten kommer att bedri-
vas enligt bästa tillgängliga teknik (BAT). 

Verkställighet 
Verksamheten tillståndsprövades 2010 av Milj öprövningsdelegationen inom Läns-
styrelsen i Västmanlands län. Mot bakgrund av att utökningen sker i nära anslutning 
till befintliga byggnader i verksamheten finns inga hinder mot att bifalla sökandens 
yrkande om verkställighetsförordnande. Med stöd av 22 kap. 28 § miljöbalken för-
ordnar Milj öprövningsdelegationen därför att tillståndet får tas i anspråk även om 
beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Villkor 
I 6 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, finns bestämmelser med 
krav på utrymme för lagring av stallgödsel för jordbruksföretag med fler än 100 djur-
enheter. För uppfödning av slaktkyckling ska lagringsutrymme finnas som minst mot-
svarar en gödselproduktion under tio månader. Enligt 9 § förordning (1998:915) om 
miljöhänsyn i jordbruket får Länsstyrelsen medge undantag från 6 § om det finns särs-
kilda skäl. Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län som prövar frågan om undantag, 
efter ansökan från verksamhetsutövaren. 

Enligt 14 § föreskrifter om ändring (SJVFS 2015:21) i Statens Jordbruksverks före-
skrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring, ska jordbruksföretag som för bort stallgödsel bland annat dokumentera de 
mängder stallgödsel som levereras, djurslag och antal djur som gödseln kommer ifrån. 
Föreskriften innehåller även bestämmelser om försiktighetsmått vid spridning av göd-
sel, bland annat när under året spridning inte får ske inom känsliga områden. 

Eftersom kravet på lagringsutrymme för gödsel är reglerat i förordning meddelar 
Milj öprövningsdelegationen inte något villkor om detta, då det skulle medföra 
dubbelreglering. Samma sak gäller för frågor som regleras i Jordbruksverkets 
föreskrifter. 

Allmänna villkoret, villkor I 
Det allmänna villkoret innebär att bolaget är skyldig att följa vad som anges i ansö-
kan och vad bolaget i övrigt åtagit sig i ärendet, om Milj öprövningsdelegationen 
inte föreskriver något annat. Ansökans innehåll och övriga åtaganden får därmed 
samma juridiska status som övriga villkor i detta beslut. Villkoret är foimulerat en-
ligt praxis. 

Kycklingstallar, villkor 2-4 
Gödselhantering kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa och för miljön 
framför allt genom utsläpp av ammoniak. Villkor 2 - 3 meddelas för att säkra att 
utsläppen av ammoniak från stallama hålls på en så låg nivå som möjligt. Miljö-
prövningsdelegationen bedömer att det mest effektiva sättet att begränsa utsläppen 
till luft av ammoniak är att hålla ströbäddama torra. Delegationen väljer därför att 
reglera frågan genom att meddela villkor som rör skötseln av ströbäddar, vatten-
och ventilationssystemen i stallama. Villkoren, som motsvarar BAT 32 al och minst 

1  BAT 32 a: Mekanisk ventilation och ett icke-läckande vattningssystem (vid fast golv med djupströ). 
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BAT 32 el, syftar till att minimera risken för att ströbäddama blir fuktiga på grund 
av vattenspill, kallras, kondens m.m. De ligger även i linje med vad bolaget anger i 
sin ansökan. Enligt Jordbruksverket2  ligger torrsubstanshalten i gödsel vid väl 
fungerande ströbäddar över 70 procent. Vid dessa torrsubstanshalter är ammoniak-
avgången starkt reducerad. Villkor 4 meddelas för att säkra att olägenheter för när-
boende inte uppstår. Ett minimerat utsläpp av ammoniak innebär samtidigt att ris-
ken för luktstörningar minskar. Milj öprövningsdelegationen bedömer att bolaget har 
visat att det inte är rimligt att kräva att ventilationsluften renas från ammoniak och 
meddelar därför inte något villkor för detta. Tillsynsmyndigheten bemyndigas att 
meddela ytterligare föreskrifter för att säkra skötseln av stallama i syfte att minime-
ra utsläpp av ammoniak samt för att minska risken för olägenheter för närboende. 

Hantering av stallgödsel och tvättvatten, villkor 5-11 
Villkor 5 meddelas i syfte att undvika läckage och spill till mark, bland annat i sam-
band med utgödsling av stallama, för att grund- och ytvatten inte ska förorenas. 
Villkoret, som ligger i linje med vad bolaget anger i ansökan, behövs även för att 
säkra att olägenheter för närboende undviks. 

Villkor 6-7 meddelas för att ytterligare begränsa avgången av ammoniak från verk-
samheten eftersom det även är viktigt att lagring av gödsel utanför stallama sker torrt. 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att bolaget har visat att den stallgödsel som 
kommer att lagras i den egna verksamheten i stort sett kan förvaras på ett godtagbart 
sätt. Delegationen delar Länsstyrelsen i Västmanlands läns bedömning att lagring av 
gödsel i första hand ska ske i lada enligt BAT 15, men anser att det inte är möjligt att 
hindra lagring på gödselplatta. Villkor meddelas om att gödsel på platta ska förvaras 
övertäckt och torrt. 

Milj öprövningsdelegationen delar även Länsstyrelsens bedömning att bolaget genom 
skriftliga stallgödselavtal har möjlighet att uppfylla kravet på tillräcklig lagringskapa-
citet. Det finns därför anledning att meddela villkor 8 för detta. Delegationen delar 
vidare Västra Mälardalens Myndighetsförbunds bedömning att gödseln helst bör lag-
ras på ett ställe, men anser att det inte är möjligt att reglera detta i villkor. En målsätt-
ning för bolaget bör dock vara att gödseln avyttras till så få mottagare som möjligt. 

Bolaget tillämpar fasutfodring och använder fytas i fodret för att öka slaktkyckling-
arnas foderutnyttjande och för att minimera fosfor- och kväveinnehåll i gödseln. Det 
är dock befogat att reglera frågan med villkor 9, som är formulerat enligt praxis. 

Stallgödseln ska analyseras minst en gång per år. Vid överlåtelse ska analysresul-
taten överlämnas till gödselmottagaren som underlag för beräkning av gödslings-
behovet inför spridning. Villkor 10 är formulerat enligt praxis. 

Behållaren för tvättvatten rymmer 1 000 m3  vilket innebär att bolaget har en lagrings-
kapacitet för 10 månader. Milj öprövningsdelegationen anser att det finns skäl att med-
dela villkor 11 om att tvättvatten ska förvaras i tät behållare och att en lagringskapaci-
tet för 10 månader ska finnas. Motiv för att villkora en lagringskapacitet är att säker- 

1  BAT 32 e: Värmt och kylt ströat golv (combidecksystem). 
2  Jordbruksverkets broschyr Fjäderfägödsel — en värdefull resurs 2005 
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ställa att tillräcklig lagringskapacitet finns tillgänglig i det fall tvättvattnet inte går att 
avyttra. Eftersom näringsinnehållet i tvättvatten generellt är lågt, särskilt från uppföd-
ning av slaktkyckling, bedömer delegationen däremot att något krav på att rena vattnet 
inte ska ställas. 

Hantering av kemiska produkter och avfall, villkor 12 
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 founulerade en-
ligt praxis. 

Förbränning av fastbränsle, villkor 13-14 
Milj öprövningsdelegationen anser att det är befogat att reglera utsläpp av stoft från 
förbränning av fastbränsle. Villkoret gäller fastbränsleanläggning som installeras 
efter den 1 september 2017. 

Enligt Jordbruksverket är det inte lämplig att använda aska från förbränning av 
skogsbränsle på åkermark, eftersom innehållet av tungmetaller är högt i förhållande 
till näringsinnehållet. Delegationen anser därför att det finns anledning att meddela 
villkor avseende att aska från förbränning av flis inte får spridas på åkermark samt 
om hur askan ska förvaras innan den omhändertas. Villkoret innebär även att aska 
inte får blandas in i gödseln. Återföring av aska till skogsmark ska anmälas till 
Skogsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § milj öbalken, minst sex veckor innan 
arbetet påbörjas. Annat omhändertagande ska föregås av samråd med tillsynsmyn-
digheten. 

Buller, villkor 15 
Villkoret för buller från verksamheten ligger huvudsakligen i linje med företagets 
förslag och är fottuulerat med utgångspunkt från Naturvårdsverkets vägledning, 
rapport 6538, samt enligt praxis. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att bolaget bör genomföra beräk-
ningar av vilka bullernivåer transporter till/från verksamheten orsakar vid bostäder. 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att boende i området påverkas av buller 
från trafik på väg 579, 577 samt E18. Delegationen bedömer att transporter till/från 
verksamheten utgör en liten del av det totala trafikflödet på dessa vägar. Därför är 
det inte rimligt att bolaget åläggs i villkor att utföra bullerberäkningar. 

Delegationer 
Milj öprövningsdelegationen anser att tillsynsmyndigheten ska bemyndigas att 
meddela närmare föreskrifter i ett flertal frågor för att minska risken för påverkan 
på omgivningen och att olägenheter för närboende uppstår. 

Övriga överväganden 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund framför att bolaget bör genomföra en ener-
gikartläggning och bland annat se över de energislag som används i verksamheten. 
Milj öprövningsdelegationen anser att det är viktigt att verksamheter arbetar aktivt 
med energieffektivisering. Frågorna hanteras dock lämpligast inom bolagets löpan-
de egenkontrollarbete samt inom tillsynen enligt milj öbalken. Bolaget har angivit 
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att en möjlig åtgärd för att effektivisera ventilationsanläggningen i båda stallarna 
kan vara att göra en översyn och optimera styrsystemet. Detta samt resultatet från 
Energikollen, som bolaget genomfört via Greppa Näringen, kan vara bra utgångs-
punkter för vidare arbete. 

Behandlingen av sanitärt avloppsvatten från verksamheten hanteras i särskild ord- 
ning av den kommunala miljönämnden och tas inte upp för prövning i detta ärende. 

Sammanfattande bedömning 
Under förutsättning att bolaget genomför de åtgärder och åtaganden som redovisas i 
ansökan samt att de skyddsåtgärder som föreskrivs i villkor till detta tillståndsbeslut 
följs, bedömer Milj öprövningsdelegationen att verksamhetens påverkan på män-
niska och miljön kan accepteras. Tillstånd ska därför ges till verksamheten. 

Information 

Detta tillstånd befriar inte bolaget 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 samt 
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhän-
syn i jordbruket vad avser växtnäring ska beaktas särskilt. 

• Verksamheten är en industriutsläppsverksamhet enligt Industriutsläppsförord-
ning (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. 

• Bolaget ska enligt 26 kap. 19 § milj öbalken fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa 
och miljön. I övrigt ska bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksam-
hetsutövarens egenkontroll iakttas. 

• Varje år innan utgången av den 31 mars ska enligt 26 kap. 20 § milj öbalken en 
milj örapport lämnas in digitalt via Naturvårdsverkets milj örapporteringssystem 
SMP. Milj örapporten ska utformas 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 vattenom-
råden samt byggnader och anläggningar som är förorenade. Den som äger eller 
brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks 
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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 milj ödomstolen, 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 ösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av miljöskyddshandläggare Anne Wynne. 

Mikaela Öster Lars Andersson 

Anne Wynne 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 

Sändlista: 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 VÄSTERÅS 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 ARBOGA 
Jordbruksverket, 553 16 JÖNKÖPING 
Naturvårdsverket, registratornaturvardsverket.se   
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 GÖTEBORG 

Akten 
Miljöskyddsenheten (LA och AW) 
Rättsenheten (MÖ och GS) 
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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 fatt Ert brev senast den 6 oktober 2017, annars kan Ert överklagande inte tas 
upp. 

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 
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Bilaga 2 

Tillstånd till djurhållning med fjäderfä inom fastigheterna 
Björskogs-Sorby 3:12 och del av Björskogs-Sorby 3:11 i 
Kungsörs kommun, dnr 551-3809-16 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 
1 september 2017 beslutat att meddela Lillje kyckling AB tillstånd enligt 
9 kap. miljöbalken till anläggning för djurhållning omfattande högst 
384 000 djurplatser för uppfödning av slaktkyckling. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i 
Uppsala och hos Kungsörs kommun, Drottninggatan 34. Aktförvarare är Linda 
Mattsson. 

Beslutet får överklagas senast den 6 oktober 2017. 
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