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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Milj öprövningsdelegationen 
Per-Olof Andersson 
Haresta 1 
611 97 STIGTOMTA 

Kungörelsedelgivning 

Ändring av villkor 7 och 15 i tillståndsbeslut enligt miljöbalken för 
verksamheten på fastigheten Haresta 2:4 i Nyköpings kommun 
Verksamhetskod 1.11 enligt 2 kap. 2 5S.  miljöprövningsförordningen (2013:251) 
2 bilagor 

BESLUT 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län bifaller Per Olof 
Anderssons (sökanden), orgnr. 520708-1752, yrkande om ändring av villkor 7 och 
villkor 15 i tillståndsbeslut från den 5 maj 2008 meddelat av Miljöprövningsdelega-
tionen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län, dnr 551-8854-2007. Villkoren ska 
ha följande lydelser: 

7. Mellan djurstallet och grannfastigheten Haresta 3:1 (Brinks gård) ska befintlig 
träd- och buskridå bibehållas som skydd mot buller och lukt från stallet. 

15. För spridning av organisk gödsel under perioden från och med långfredag till 
och med midsommardagen gäller följande: 

Spridning får inte ske långfredag t.o.m. annandag påsk, pingstafton, pingst-
dagen, Valborgsmässoafton, första maj, Kristihimmelfärdshelgen (fyra dagar), 
nationaldagen samt midsommarafton och midsommardagen. Spridning får inte 
heller ske lördagar och söndagar under ovan angivna period. Tillsynsmyndig-
heten får medge undantag om det finns särskilda skäl. Delegation 

Delegation 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljö- 
balken till tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om undantag för villkor 15. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Tidigare prövning 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelade 
Per Olof Andersson tillstånd till verksamheten den 5 maj 2008. Tillståndet medger 
djurhållning av mjölkkor och ungdjur av sammanlagt cirka 455 djurenheter. Slutliga 
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villkor för verksamheten meddelades i tillståndet. Villkor 7 respektive 15 gavs 
följande lydelser: 

7. Mellan djurstallet och grannfastigheten Haresta 3:1 (Brinks gård) skall befintlig 
träd- och buskridå bibehållas som skydd mot buller och lukt från stallet. Nya 
buskar skall även planteras sydost om plansilon för att minska påverkan på 
landskapsbilden. 

15. Spridning av organisk gödsel får inte ske närmare i tiden än två dagar före 
eller under allmänna helgdagar runt påsk, pingst, Valborg, Kristi himmel-
färdshelgen, nationaldagen samt midsommar. 

Ärendets handläggning 
Ansökan om ändring av villkor 7 och 15 kom in till Milj öprövningsdelegationen 
den 21 februari 2017. Efter kompletteringar har ansökan kungjorts i ortstidningen 
Södermanlands Nyheter. Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen i Södermanlands 
län och till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun. Myndig-
heterna samt några närboende har kommit in med synpunkter. Sökanden har fått 
tillfälle att bemöta dessa. Ansökan har kungjorts och remitterats två gånger, dels 
den 28 maj 2018, dels den 22 januari 2019 efter att sökanden ändrat sitt yrkande 
avseende villkor 15. 

ANSÖKAN 

Yrkanden 
Villkor 7 
Sökanden begär att andra meningen i villkoret tas bort. 

Villkor 15 
Sökandens yrkande, som det slutligen har utformats, avseende villkor 15 är att det 
ändras och får följande lydelse: 

För spridning av organisk gödsel under perioden från och med långfredagen till och med 
midsommardagen gäller följande: 
Spridning får inte ske fr.o.m. långfredag t.o.m. annandag påsk, pingstafton, pingstdagen, 
Valborgsmässoafton, första maj, Kristihimmelfärdshelgen (fyra dagar), nationaldagen 
samt midsommarafton och midsommardagen. Spridning får inte heller ske lördagar och 
söndagar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag om det finns särskilda skäl. 

Sökandens motivering 
Villkor 7 
Sökanden anser att villkoret är strängare än nödvändigt. Runt plansilon fmns en 
jordvall med uppvuxet gräs upp till minst halva höjden av betongväggen. Gräset 
hålls väl putsat. En plansilo är en mycket vanligt förekommande byggnation som 
inte stör landskapet. Att plantera buskar och träd skulle se konstgjort och utmär-
kande ut. Närmaste bostadshus ligger på ett avstånd av 700 meter. 
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Villkoret är förenat med en risk för att möss, råttor och andra gnagare uppehåller sig 
i buskaget vilket kan medföra smittspridning. Risken är särskilt stor eftersom bus-
karna förväntas planteras i direkt anslutning till en plansilo där djurfoder förvaras. 
Eftersom nyttan med buskaget är tveksam eller obefintlig anser sökanden att risker-
na i det här fallet väger tyngre. 

Villkor 15 
Sökanden anser att villkoret är orimligt eftersom gödsel inte får spridas två dagar 
före och under allmänna helgdagar. Av miljöhänsyn ska all gödsel spridas på våren, 
vilket bör ske mellan den 10 april och den 10 maj. Spridningsperioden samman-
faller med påsk, Valborg och första maj, Kristi himmelfärdsdag samt ordinarie 
veckoslut. Under denna period ska 12 000 m3  gödsel spridas. All spridning sker med 
släpslangar i växande gröda eller brukas ned snarast. 

Villkoret innebär en stor inskränkning av verksamheten. Med så många dagar av 
stillestånd i driften finns en betydande risk att den måste köras ut dagar då det är 
mindre lämpligt. Att inte ha möjlighet att sprida gödseln då det är mest lägligt från 
miljösynpunkt får anses vara onödigt och orimligt 

Att hänvisa till luktproblem får anses vara otidsenligt eftersom all spridning av flyt-
gödsel sker med släpslang i växande gröda eller brukas ned snarast. Detta gör att 
luftväxlingen under spridningsmomentet minskat betydande. Om villkoret ska följas 
medför detta intensiv körning med flera inhyrda kostsamma ekipage under många 
timmar på dygnet samt buller och damm på vägen. 

Tidigare yrkanden 
Sökandens ursprungliga yrkande för villkor 15 var att det skulle ändras så att sprid-
ning av gödsel inte får ske en dag före helgdag samt helgdag, men tillåtet på lördag 
och söndag som inte är helgdag. 

Efter den första remissomgången ändrade sökanden sitt yrkande så att det överens- 
stämde med milj önämndens förslag i yttrande den 28 juni 2018: 

För spridning av organisk gödsel under perioden från och med långfredagen till och med 
midsommardagen gäller följande: 
Spridning får inte ske fr.o.m. långfredag t.o.m. annandag påsk, pingstafton, pingstdagen, 
Valborgsmässoafton, första maj, Kristihimmelfärdshelgen (fyra dagar), nationaldagen 
samt midsommarafton och midsommardagen. Spridning får inte heller ske lördagar och 
söndagar. 

I första hand ville sökanden dock ha ett tillägg som gör det möjligt att utan dispens-
ansökan kunna sprida gödsel enstaka söndagar efter kl. 12, dock ej helgdagssöndag. 
I andra hand förordade sökanden att villkoret formuleras enligt nämndens förslag, 
utan något tillägg. 
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YTTRANDEN 

Länsstyrelsen 
Yttrande den 2 juli 2018 
De villkor som berörs av ansökan har föreskrivits för att minska risken för störning-
ar för närboende. Villkor 7 avser att minska synintrycket av gödselbrunnen. Om inte 
klagomål på att brunnen är synlig har framförts så bör villkoret kunna upphävas. 
Villkor 11-17 berör spridningen, villkor 15 berör specifikt spridningen på helg-
dagar. Under förutsättning att tillsynsmyndigheten inte har någon erinran och att 
spridning sker i marknivå eller att gödseln brukas ned i enlighet med villkor 14 så 
bör villkoret kunna ändras i enlighet med verksamhetsutövarens begäran. 

Yttrande den 14 februari 2019, villkor 15 
Länsstyrelsen i Södermanland har ingen erinran mot att villkoren ändras som 
Nyköpings kommun föreslår. Kommunens förslag kan också kompletteras med 
meningen: "Tillsynsmyndigheten får medge undantag om det finns  särskilda skäl." 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden framför i huvudsak följande. 

Villkor 7 
Området där Haresta gård ligger omges av landsbygd med aktiva jordbruksföretag. 
Här får man som granne acceptera att det fmns byggnader och anläggningar som 
hör lantbruket till. Närmaste grannar med utsikt mot silon bor cirka 800 meter från 
silon. Milj önämnden bedömer att villkoret är strängare än nödvändigt och att det 
bör upphävas. 

Villkor 15 
Yttrande den 28 juni 2018 
Vid milj öenhetens senaste inspektionstillfålle på Haresta gård den 14 juni 2018 
uppfattade enheten verksamhetsutövaren så att spridning inte brukar ske under 
lördag-söndag eller storhelger. Milj önämnden konstaterar att det blir långa avbrott 
för helger med nuvarande villkorsskrivning. Detta komplicerar spridningen av göd-
sel för gården, men kan också göra att gödsel sprids då väderförutsättningarna och 
tiden på dygnet är sämre. Det kan ge högre utsläpp av ammoniak och lukt och/eller 
buller på obekväma tider på dygnet. 

Det är framför allt under våren som gödseln sprids och här finns samtidigt stora hel-
ger. Är vädret bra passar många på att vistas utomhus. Antalet dagar som ska vara 
spridningsfria under våren bör därför inte minska. Däremot bedömer Milj önämnden 
att flera kortare avbrott (i stället för få och långa) bör kunna förenkla för verksam-
heten och ge möjlighet att sprida vid bra väderförutsättningar och dessutom ge när-
boende fler möjligheter att ta vara på dagar med bra väder till exempel för utevistel-
se. Nämndens förslag till ändring är därför att de två spridningsfria dagarna före 
varje storhelg tas bort och att det i stället blir förbjudet att sprida veckoslutshelger 
under våren. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att villkoret får följande 
lydelse: 

För spridning av organisk gödsel under perioden från och med långfredagen till och med 
midsommardagen gäller följande: 
Spridning får inte ske fr.o.m. långfredag t.o.m. annandag påsk, pingstafton, pingstdagen, 
Valborgsmässoafton, första maj, Kristihimmelfärdshelgen (fyra dagar), nationaldagen 
samt midsommarafton och midsommardagen. Spridning får inte heller ske lördagar och 
söndagar. 

Yttrande den 19 februari 2019 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Per Olof Andersson har samma uppfatt-
ning om hur villkor 15 bör ändras i den första delen. Per Olof Andersson vill dock 
ha möjlighet att, utan att söka dispens hos tillsynsmyndigheten, sprida gödsel på 
enstaka söndagar efter kl. 12.00, men inte på söndagar inom de nämnda helgerna. 
Nämnden bedömer att det inte är lämpligt att ha ett villkor som förbjuder spridning 
på söndagar och där man samtidigt kan sprida på söndagar ibland. Det blir otydligt. 
Om det ska finnas möjlighet att i undantagsfall sprida på söndagar ska det i så fall 
finnas särskilda skäl och kopplas till en ansökan om detta hos tillsynsmyndigheten. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att det förslag till villkor som 
nämnden lämnade i sitt första yttrande får tillägget: Tillsynsmyndigheten får medge 
undantag om det finns särskilda skäl. 

Närboende 
Boende med fastigheter som gränsar till Haresta Gårds marker och med tomter som 
ligger i direkt anslutning till gårdens vallodling har yttrat sig över Per Olof Anders-
sons ursprungliga yrkande avseende villkor 15. De närboende har förståelse för att 
åkrarna behöver gödslas. De är däremot besvärade av stark lukt vid spridning av 
flytgödsel. Detta är särskilt påfrestande vid spridning under lördagar och söndagar. 
De boende vill inte att antalet dagar ska öka när gödselspridning får ske och menar 
att ansökan inte ska beviljas. En av de boende är även besvärad av att det dammar 
från vägen när gödsel körs ut för att spridas. 

Angående villkor 7 anser de närboende att kravet på att plantera buskar sydost om 
Haresta Gårds plansilo ska stå fast, eftersom de delvis har utsikt över denna. 

BEMÖTANDEN 

Sökanden 
Villkor 7 
Sökanden delar Milj önämndens mening att villkoret är strängare än nödvändigt och 
att det bör upphävas. 

Villkor 15 
Bemötande den 6 november 2018 
Sökanden ändrade sitt ursprungliga yrkande och accepterade den formulering som 
milj önämnden föreslår i yttrande den 28 juni 2018. I första hand ville sökanden 
dock ha ett tillägg som gör det möjligt att utan dispensansökan kunna sprida gödsel 
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enstaka söndagar efter kl. 12, dock ej helgdagssöndag. I andra hand förordade 
sökanden att villkoret formuleras enligt nämndens förslag utan något tillägg. 

Bemötande den 6 mars 2019 
Sökanden samtycker till Kommunens föreslagna villkorsändring i yttrande nr 2 och 
att villkoret får följande lydelse: 

För spridning av organisk gödsel under perioden från och med långfredagen till och med 
midsommardagen gäller följande: 
Spridning får inte ske fr.o.m. långfredagen t.o.m. annandag påsk, pingstafton, pingst-
dagen, Valborgsmässoafton, första maj, Kristihimmelsfärdshelgen (fyra dagar), national-
dagen samt midsommarafton och midsommardagen. Spridning får inte heller ske lördagar 
och söndagar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag om det finns särskilda skäl. 

Närboende 
Björn Åkerberg bifaller det förslag som lämnas av Nyköpings kommun, att gödsel 
inte får spridas veckoslutshelger under våren. 

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN 

Enligt 24 kap. 13 § milj öbalken (MB) får villkor i ett tillståndsbeslut ändras av till-
ståndsmyndigheten efter ansökan från tillståndshavaren. Villkoret får upphävas eller 
mildras endast om det är uppenbart att det inte längre behövs eller är strängare än 
nödvändigt. En ändring kan också göras om det behövs på grund av omständigheter 
som inte förutsågs när tillståndet gavs. Det är sökanden som har bevisbördan för att 
visa att dessa kriterier är uppfyllda och även att den yrkade ändringen uppfyller de 
allmänna hänsynreglema i 2 kap. MB. Rättspraxis som rör tillämpningen av 24 kap. 
13 § MB (tidigare 24 kap. 8 § MB) visar att en ansökan om villkorsändring ska 
behandlas restriktivt, se bl.a. NJA 2010 s. 77 och MÖD 2011-09-13 M8171-10. 

I detta ärende prövar Milj öprövningsdelegationen om villkor 7 och 15 kan ändras 
enligt Per Olof Anderssons yrkanden. 

Villkor 7 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att villkor 7 meddelades verksamheten i 
tillståndsbeslut år 2008 och att andra meningen, som rör krav på plantering av bus-
kar vid plansilon, ännu inte har uppfyllts. I Milj önämndens yttrande fmns inte några 
uppgifter om att nämnden under dessa år har fått in klagomål på att plansilon stör 
landskapsbilden. 

Till ett lantbruk med djurhållning hör normalt olika typer av anläggningar och 
byggnader. Milj öprövningsdelegationen anser därför att man som boende på lands-
bygden kan få acceptera att ha utsikt över till exempel plansilos och gödselbrunnar, 
helt eller delvis. Delegationen delar Milj önämndens ståndpunkt i detta avseende. 
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Miljöprövningsdelegationens ställningstagande 
Med hänvisning till ovanstående och att avståndet mellan plansilon och närmaste 
bostadshus är cirka 700 meter anser Miljöprövningsdelegationen att kravet är 
strängare än nödvändigt. Andra meningen i villkor 7 ska därför upphävas. 

Villkor 15 
Sökanden yrkar att villkoret ska ändras eftersom förbudet att sprida gödsel två dagar 
innan helgdag medför orimligt långa uppehåll i driften i anslutning till vårens stor-
helger. Sökanden har under ärendets gång frångått sina ursprungliga yrkanden. I 
bemötande den 6 mars 2019 ändrade sökanden sitt yrkande så att formuleringen 
överensstämmer med det förslag som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden läm-
nade i yttrande den 19 februari 2019. Miljöprövningsdelegationen uppfattar att 
detta är sökandens slutliga yrkande för villkor 15. 

Milj öprövningsdelegationen har förståelse för att den nuvarande formuleringen 
medför svårigheter för verksamheten, bland annat när det gäller att kunna sprida 
gödseln under gynnsamma väderleksförhållanden. Delegationen bedömer, precis 
som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, att fler men kortare avbrott bör kunna 
underlätta i den dagliga driften. Enligt det nuvarande villkoret är det möjligt för 
sökanden att sprida gödsel under lördagar och söndagar, undantaget inom de stor-
helger som ligger mellan långfredag och midsommardagen. Detta blir inte tillåtet 
om villkor 15 formuleras enligt sökandens slutliga yrkande. En ändring enligt 
yrkandet medför därför även en förbättring för de närboende. 

Vid tillståndsprövning av jordbruksföretag idag formuleras villkor för gödselsprid-
ning oftast som följer: 

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. 

Denna gängse formulering reglerar gödselspridning över hela året. Det gällande 
villkor 15 ger restriktioner för spridningen enbart mellan långfredag och midsom-
mardagen, vilket även blir fallet med sökandens yrkande. Även om Milj öprövnings-
delegationen anser att reglering av gödselspridning över ett helt år är att föredra, så 
medger inte bestämmelsen i 24 kap. 13 § MB att tillståndsmyndigheten skärper 
villkor jämfört med vad den sökande yrkar. Den ändrade villkorsformuleringen 
medför dock förbättringar både för sökanden och för de närboende samt närmar sig 
formuleringen av ett modernt villkor. Det ska även tilläggas att den största mängden 
gödsel sprids under våren. Milj öprövningsdelegationen bedömer därför att den 
yrkade formuleringen för villkor 15 i detta ärende kan accepteras. 

En av de boende är störd av att det dammar från vägen när gödsel körs ut för att 
spridas. Detta är en fråga som får hanteras inom verksamhetens egenkontroll och i 
arbete med tillsyn enligt milj öbalken. 



Mikaela Öster Pia Persson Holmberg 
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Miljöprövningsdelegationens ställningstagande 
Milj öprövningsdelegationen anser att sökanden har visat att nuvarande villkor 15 är 
strängare än nödvändigt. Villkoret ska därför ändras och ha följande lydelse: 

15. För spridning av organisk gödsel under perioden från och med långfredag till och med 
midsommardagen gäller följande: 

Spridning får inte ske långfredag t.o.m. annandag påsk, pingstafton, pingstdagen, 
Valborgsmässoafton, första maj, Kristihimmelfärdshelgen (fyra dagar), nationaldagen 
samt midsommarafton och midsommardagen. Spridning får inte heller ske lördagar och 
söndagar under ovan angivna period. Tillsynsmyndigheten får medge undantag om 
det finns särskilda skäl. Delegation 

Milj öprövningsdelegationen anser att det i enstaka fall kan finnas särskilda skäl att 
medge undantag för spridning av gödsel. Det är tillsynsmyndigheten som ska avgö-
ra om undantag kan ges och har i samband med detta även möjlighet att meddela de 
nännare föreskrifter som kan behövas för spridningen. 

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

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

C6 ((/ ffie 
Anne Wynne 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd   



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 

BESLUT 

2019-04-01 

9 (9) 

Dnr: 551-2070-2017 

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

SÄNDLISTA 
Jordbruksverket, j ordbruksverket@j ordbruksverket.se   
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 NYKÖPING 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverketse  
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 GÖTEBORG 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 611 83 NYKÖPING 
Björn Åkerberg, bjom.akerberg@gmail.com  
Jeanette Nilson, i eanette.nilson@spray.se   
Per Ivehammar, per.ivehammar@larare.nykoping.se   
Vi på Rostorp, rosorna@hotmail.com  

Akten 
Miljöskyddsenheten (PPH och AW) 
Rättsenheten (MÖ och GS) 



Bilaga 1 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Om Ni är missnöjd med Milj öprövningsdelegationens 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 inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars 
kan Ert överklagande inte tas upp. 

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



Bilaga 2 

Kungörelsedelgivning 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 1 april 
2019, dnr 551-2070-2017, beslutat att meddela Per Olof Andersson, Haresta 
gård, villkorsändring enligt 24 kap. 13 § milj öbalken. Ändringen gäller 
villkor 7 och 15 i tillståndsbeslut meddelat av Milj öprövningsdelegationen i 
Södermanlands län den 5 maj 2008, dnr 551-8854-2007. 

Beslutet finns tillgängligt hos aktförvarare Kristina Lilja Fällman, Stadshuset, 
Kommunledningskansliet, Stora Torget 4 i Nyköping samt vid Länsstyrelsens 
diariestation, Bäverns gränd 17 i Uppsala. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 15 april 2019, då 
delgivning anses ha skett. 
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