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Milj öprövningsdelegationen 
Marcus Skure 
Geddeholms gård 1 
725 97 Västerås 

 

Kungörelsedelgivning 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till utökad djurhållning 
på fastigheten Geddeholm 2:1 i Västerås kommun. 
Verksamhetskod 1:11 enligt 2 kap. 1 ,5S' miljöprövningsförordningen (2013:251) 
2 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, lämnar med stöd av 
22 kap. 2 § miljöbalken Marcus Skure, Geddeholms gård 1 (sökande), orgnr. 
461215-6970 tillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Geddeholm 2:1 i 
Västerås kommun. 

Tillståndet gäller för en etappvis utbyggnad av djurhållning av nöt från 400 till 
totalt 762 djurenheter. 

Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. milj öbalken den i 
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen. 

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

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

2. Hantering av gödselmedel ska ske på ett sådant sätt att läckage och spill, 
förorening av yt- eller grundvatten samt olägenheter för närboende så långt som 
möjligt begränsas. 

3. Spridning av gödselmedel ska grundas på aktuell markkartering och anpassas 
till grödans behov. Markkartering av egen spridningsareal ska ske minst vart 
tionde år. En växtnäringsbalans avseende kväve och fosfor ska upprättas minst 
en gång vart tredje år. 

4. Stallgödsel får inte spridas på mark klassad i P-AL V eller P-AL IV B. Sådana 
arealer ska inte räknas till tillgänglig spridningsareal. Större ändringar av 
spridningsarealen ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Delegation 

5. Lagringsutrymmen för stallgödsel ska anpassas utifrån aktuell djurhållning. 
Lagringskapaciteten för stallgödsel ska motsvara minst 8 månader produktion 
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för aktuell djurhållning. Lokalisering och utformning av nya lagringsutrymmen 
ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Delegation. 

6. Upplag av djupströgödsel ska placeras så att läckage till följd av utlakning eller 
ytavrinning från gödseln undviks och så att yt- och grundvatten inte riskerar att 
förorenas Tillfälligt upplag ska placeras på det fält där spridning ska ske. 
Allmänna rådet i SJVFS 2004:62 för kompostering av gödsel i fält ska följas. 

7. Skyddszonerna får brytas för nyinsådd högst en gång vart femte år eller efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten. Skyddszonemas bredd ska mätas från 
dikets övre kan. Delegation. 

8. Tidpunkten för spridning av gödselmedel ska väljas så att förluster av 
växtnäring och olägenheter för närboende minimeras. Spridningen ska ske 
under så få och koncentrerade perioder som möjligt. Vid spridning på obevuxen 
mark ska myllning eller nedbrukning ske så snart som möjligt och senast inom 
12 timmar. 

9. Sökande ska genomföra åtgärder för att minska näringsläckage från brukad 
åkermark. En vattenplan för verksamheten ska lämnas in till 
tillsynsmyndigheten senast 1 år efter att tillståndet tagits i anspråk. Åtgärderna i 
planen ska utgå från vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 
rapport 2013:16. Av vattenplanen ska framgå vilka åtgärder som planeras under 
en tioårsperiod. Vattenplanen ska uppdateras årligen och anpassas till gällande 
kunskapsläge. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas årligen till 
tillsynsmyndigheten. 

10. Spridning av stallgödsel inte ske närmare enskilda bostadshus än 50 meter och 
inte närmare samlad bebyggelse eller tätort än 100 meter. Spridning av 
gödselmedel får inte ske närmare enskild vattentäkt än 50 meter utan 
godkännande från tillsynsmyndigheten. Delegation 

11. Lagringsbehållare för flytgödsel ska vara försedda med fast eller flytande tak 
senast två år efter att detta tillstånd tagits i anspråk. 

12. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkt under tak och 
på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

13. Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska, utöver vad som följer av 
punkt 11, förvaras på tät, invallad yta eller motsvarande skydd som 
tillsynsmyndigheten kan tillåta. Invallningen ska rymma en volym som 
motsvarar den största behållarens volym plus minst 10 % av summan av övriga 
behållares volym. 

14. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån 
utomhus vid bostäder inte överstiger följande begränsningsvärden: 

50 dBA vardagar utom lördagar kl. 7.00 - 18.00 
45 (IRA lördag, söndag och helgdag kl. 7.00 - 18.00 
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45 dBA kvällstid kl. 18.00 - 22.00 
40 dBA nattetid kl. 22.00 - 7.00 

Den momentana ljudnivån får nattetid vid bostäder inte överstiga 55 dBA. 

15. Kontroll av buller ska ske så snart det har skett stora förändringar i 
verksamheten eller på tillsynsmyndighetens begäran. Angivna 
begränsningsvärden ska kontrolleras genom omgivningsmätningar eller 
närfältsmätningar och beräkningar. 

16. Verksamheten ska inge ett förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten 
senast sex månader efter att tillståndet vunnit laga kraft. 

Delegationer 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om de ytterligare 
föreskrifter som kan behövas avseende: 

- Ändring av spridningsarealer (villkor 4) 

Lokalisering och utformning av nya lagringsutrymmen för stallgödsel 
(villkor 5) 

- Brytning av skyddszoner för nyinsådd (villkor 7) 

Spridning av gödselmedel (villkor 10) 

Igångsättningstid 
Den med tillståndet utökade verksamheten ska ha satts igång senast 10 år efter det 
att detta beslut har vunnit laga kraft. Tillsynsmyndigheten ska meddelas när 
verksamheten sätts igång. 

Verkställighet 
Milj öprövningsdelegationen bifaller sökandens yrkande om 
verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

Kungörelsedelgivning 
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas 
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
ortstidningen VLT (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 
47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 
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Redogörelse för ärendet 

Bakgrund och ärendets handläggning 
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om en utökad djurhållning av nöt inkom 
den 8 juni 2017. Efter kompletteringar kungjordes ansökan den 23 januari 2018 och 
yttranden lämnades från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Sökande har i yttrande 
den 17 september 2018 fått tillfälle att bemöta yttrandena. 

Samråd 
Samråd genomfördes med Länsstyrelsen i Västmanlands län och med Västerås stad 
den 29 mars 2017. Sökande informerade närboende genom skriftlig information 
som delades ut i brevlådor samt genom anslag. Ett samrådsmöte med boende inom 
samrådskretsen på Geddeholm samt på gården på Hagbyholm hölls den 3 maj 2017. 
Då Länsstyrelsen beslutade att den planerade verksamheten utgjorde betydande 
miljöpåverkan genomfördes ett utökat samråd med en utökad krets varför 
samrådsremiss skickades till berörda myndigheter, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten, Västerås stad, Mälarenergi, lokala 
naturskyddsföreningen och lokala ornitologiska föreningen. Annons om samråd 
med tänkbara berörda infördes i Västerås Tidning den 24 maj 2017. 

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Yrkande och åtaganden 
Företaget ansöker om tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att utöka befintlig djurhållning från 400 till 762 
djurenheter. 

För att möta framtidens behov av både mjölk och kött, har sökanden önskemål om 
att tillståndet ges i form av 762 djurenheter nötkreatur med fri fördelning av 
produktionsdjurens sort och ålder (mjölkko, diko, kviga, stut, tjur, kalv). 

Sökanden anhåller om ett verkställighetsförordnande, att få påbörja utökningen 
innan beslutet vunnit laga kraft. 

Att tiden för att ha tagit tillståndet i fullt anspråk sätts till 10 år från det att beslutet 
vunnit laga kraft. 

Gällande tillstånd och beslut 
Anläggningen är idag en anmälningspliktig verksamhet med nötkreatur för 
mjölkproduktion strax under 400 djurenheter. Ett tidigare tillstånd sades upp 2011, 
då gränsen för att hålla nötkreatur hade höjts från 200 de till över 400 de. Villkoren 
är upphävda. 

Andra beslut 
Det finns åtta försiktighetsåtgärder från tillsynsmyndigheten, kopplade till dagens 
anmälningspliktiga mjölkproduktion. 
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Sökandes beskrivning av verksamheten 
Bakgrund 
Geddeholms gård har varit en djurgård med mjölkproduktion sedan lång tid tillbaka, 
med anor tillbaka till 1500-talet. Marcus Skure med familj har arrenderat gården 
sedan 1998 i och med att gården såldes. Gården ägs av Geddeholms AB som 
förvaltar både jordbruk och bostäder. Västerås stad är ägare av sökande. 
Geddeholms AB är ett fldeikommissbolag som styrs av fldeikommissreglerna. 
Syftet är att vårda gårdens kulturvärden. Väsentliga delar av gården ligger inom ett 
kulturreservat med krav på bl.a. aktiv djurhållning och betande djur. 
Idag bedrivs ekologisk mjölkproduktion med 295 årskor plus rekrytering, ca 350 
ungdjur och kalvar. En ny ladugård togs i bruk 2015 med ligghall och ny 
mjölkanläggning med s.k. parallellmjölkning Ladugården är förberedd för 
utökning. Geddeholms gård inledde år 2001 ett samarbetsavtal med Hagbyholm då 
verksamheten övergick till ekologisk mjölkproduktion. Detta övergick 2011 till 
arrende av större delen av åkermarken. Ägarna har bedrivit köttdjursuppfödning på 
resterande areal med 20 st höglandsboskap, dessa kommer nu att avvecklas. Från 
och med 2018 planeras för arrende även av den delen av Hagbyholm och kommer 
då att ingå i Geddeholms gårds verksamhet och som då tar över betesdriften. 
Generationsskifte är på gång, då sonen Adam Skure och dottern Frida Schartau 
kommer att ta över verksamheten framöver. 

Saken 
Företaget önskar expandera sin verksamhet till totalt 495 årskor plus rekrytering, ca 
1 100 ungdjur och kalvar. Verksamheten kommer härmed att ligga över 400 
djurenheter varför företaget söker tillstånd med milj ökonsekvensbeskrivning. 
Utökningen innebär att som första steg flytta över så många ungdjur som är möjligt 
till Hagbyholm, anpassat till nuvarande kalla lösdrift och betesmark, för att ge plats 
för fler mjölkande kor på Geddeholm. Avsikten är sedan att bygga ut de båda 
ladugårdarna på Geddeholm med plats för fler kor och ungdjur. Det är idag en stor 
efterfrågan på ekologiska produkter. För att möta framtidens behov av både mjölk 
och kött, har sökanden önskemål om att tillståndet ges i form av 762 djurenheter 
nötkreatur med fri fördelning av produktionsdjurens sort och ålder (mjölkko, diko, 
kviga, stut, tjur, kalv). 

Syfte och period för i anspråkstagande 
Det nya tillståndet beräknas tas i fullt anspråk senast inom 10 år från 
tillståndsgivningen. Skälet för denna tioårsperiod är dels att verksamheten är 
föremål för generationsskifte och dels att utökningen innebär en stor ekonomisk 
satsning. Mjölkproduktionen i Sverige kräver, för att vara lönsam, en ständig 
omstrukturering till allt större anläggningar. Ett utökat miljötillstånd skulle ge 
möjligheter att utöka produktionen i den takt som omvärldsfaktorerna och 
företagets resurser kräver. Utbyggnaderna kan ske stegvis varvid det även ges 
möjlighet att bygga upp kobesättningen. Geddeholms gård tar ofta emot besökare, 
som får se hur djurhållningen och hur mjölkningsarbetet går till, en värdefull 
kunskap för dagens barn och vuxna. Genom att utöka, med fler kor, kan fler 
besökare se mjölkningsarbetet som då kommer att pågå under längre perioder under 
dagen. Ett annat skäl till utökning är att sökanden planerar att ha betande djur på 
markerna runt Hagbyholm, som annars kommer att upphöra i och med att 
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nuvarande brukare avvecklar sin djurhållning där. Sökanden kommer även ha 
möjlighet att hävda fler viktiga naturbetesmarker runt Geddeholm. Utökningen 
innebär att en större del av odlingsarealen åtgår till vallodling och bete, varvid 
spannmålsodlingen kommer att minska. Det blir även effektivare att nyttja 
biogödseln under växtodlingssäsongen med spridning i växande gröda. 
Nuvarande och planerad utbyggnad 
Utökningen planeras genom förlängning av två ladugårdar vilka är förberedda för 
utbyggnad. Utöver detta kommer ytterligare ett fack att byggas ut i plansilon. Inga 
fler gödselbrunnar kommer att uppföras invid anläggningen på Geddeholm, 
eftersom all flytgödsel varje vecka levereras till biogasanläggningen i Västerås. 
Biogödsel tas emot för spridning på åkermarken, i den omfattning som behovet 
uppstår. Biogödsel lagras idag i fyra satellitbrunnar som ligger strategiskt 
utplacerade i markerna nära spridningsarealerna. Om behov uppstår kommer fler 
satellitbrunnar att byggas framöver. Både spannmålstork och verkstad finns i 
Limsta, norr om Geddeholm. 

Utbyggnader ligger inom produktionscentrum med allt tillgängligt som behövs för 
att driva anläggningen tids- och kostnadseffektivt. Dessutom är marken redan 
planlagd för varande arbetsytor varför ingen värdefull åkermark eller betesmark 
behöver tas i anspråk. Utbyggnaderna placeras så att de kommer längre bort än 
tidigare från befintlig bebyggelse i området Malmen samt förskolan. Planeringen är 
även att hålla betesdjur på Hagbyholm under betessäsongen och där djuren 
tillfälligtvis kommer att hållas i den kalla lösdriften. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Lokalisering 
Anläggningen ligger ca 8 km sydsydost om Västerås centrum och ca 3 km 
sydsydost om Västerås flygplats. Gårdens marker gränsar till Mälaren, som ligger 
ca 1 km sydväst om anläggningen, samt till ett nyare bostadsområde Malmen, ca 
500 m från anläggningen i sydost. Verksamheten planerar även att ha ungdjur på 
gården Hagbyholm, som ligger ca 3,5 km norr om Geddeholm. På Hagbyholm hålls 
idag ca 20 dikor av annan brukare, och vars djur betar de värdefulla betesmarkerna i 
området. Hagbyholm ingår i verksamheten fr.o.m. 2018. Huvuddelen av åkerarealen 
och naturbetesmarkerna finns i området runt Geddeholm/Hagbyholm. Geddeholm 
brukar även åkermark vid Darsta och vid Tillberga. Verkstad och spannmålstork 
finns på Limsta, samt fyra satellitbrunnar för biogödsel. Den förhärskande 
vindriktningen är sydvästlig. Närmaste vattendrag rinner ca 100 m söder om 
anläggningen Geddeholm 2:1 och som kommer uppifrån skogen och rinner vidare 
ut i Mälaren. Limstabäcken rinner förbi markerna vid Hagbyholm och söderut till 
Mälaren utefter norra gränsen till Geddeholms kulturreservat. Verksamheten ligger 
inom nitratkänsligt område. 

Alternativ lokalisering 
Den alternativa platsen är att flytta hela anläggningen till Hagbyholm. Hagbyholm 
har idag plats för ett 20-tal djur i befintligt stall för kall lösdrift och måste i så fall 
bygggas ut. Platsen ligger långt från nuvarande brukningscenter vilket ger fler 
transporter mellan gårdarna samt att området har mycket forn- och kulturlämningar. 
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Idag håller nuvarande ägare ca 20 köttdjur där på bete vilket kommer att tas över då 
Hagbyholm kommer att ingå i Geddeholm från och med 2018. 

Ett tredje alternativ är att hålla samtliga djur kvar på Geddeholm. Nollalternativet 
redovisas också. Se sammanställning nedan om för- och nackdelar med de olika 
alternativen. 
Alternativ 1 är att bygga ut på Geddeholm och hålla ungdjur i befintliga byggnader 
på Hagbyholm. Alternativ 2 är att flytta hela mjölkproduktionen till Hagbyholm, 
alternativ 3 är att hålla samtliga djur på Geddeholm. Nollalternativet är att inte göra 
någon utbyggnad alls. 

Alternativ 1 bedöms mest intressant då verksamheten redan bedrivs på Geddeholm 
med 295 årskor samt att det finns en ny ligghall och en ny mjölkanläggning där 
byggd 2015. Båda ladugårdarna är förberedda för utökning av djurantalet. På 
Hagbyholm finns ett lösdriftsstall som kan användas som det är. Marken för 
utökningen på Geddeholm är redan planlagd varför inga kulturlämningar eller 
känsliga biotoper kommer att påverkas jämfört med alternativ 2 då en fullskalig 
mjölkanläggning måste byggas. Utökningen av djur för både mjölk och kött ger 
större konkurrensfördelar, samt ger möjlighet att upprätthålla hävden av nuvarande 
betesmarker. Det ger även möjlighet att hävda ytterligare betesmarksområden i 
denna värdefulla landskapsmiljö. Möjligheterna blir större att hålla landsbygden 
levande. Biogas kan produceras av stallgödseln. Sysselsättningen ökar med 4 
tjänster. 

Nollalternativet 
Om företaget ej får utöka sin produktion riskeras företagets utveckling. Det blir då 
svårare att hålla vissa betesmarker i hävd, t.ex. vid Hagbyholm. 

Närboende 
Närboende inom 500 m från anläggningen består av 14 fastigheter, varav en är eget 
boende, fyra hyrs av medarbetare i verksamheten, tre hyrs av Geddeholm AB, fem 
är privata fastigheter samt en är förskola som drivs av Västerås stad. Observera att 
området Malmen placerades utanför samrådgräns i samband med dess bildande. 

Fysiska planer 
Området finns med i kommunens översiktsplan som är antagen av 
kommunfullmäktige 2012-12-06. I dess riktlinjer nämns att "Brukningsvärd jord-
och skogsbruksmark används i första hand till biologisk produktion, där speciellt 
jordbruksmarken ska prioriteras." Geddeholms gård ligger inom område med 
fördjupad översiktsplan. Hagbyholm ligger inom Västerås flygplats flygbullerzon. 
De berörda områdena omfattas inte av detaljplaner. Närmaste gällande detaljplan 
finns i väster och i söder (bostadsområdet Malmen). Endast betes-/odlingsmark 
angränsar till detaljplan. 

De riksintressen som finns är Riksintressen för Kulturmiljövård 
Riksantikvarieämbetet vid Irsta samt Kulturreservat Naturvårdsverket vid 
Geddeholm. Riksintresset för vattenverk och infiltrationsområde ligger utanför. 
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Markerna både vid Geddeholm och Hagbyholm har varit föremål för Ängs- och 
betesmarksinventeringen inklusive naturtyper under år 2002. 
Anläggningen ligger utanför av Mälarenergi fastställda vattenskyddsområden. 

Geddeholms anläggning ligger utanför Havs- och vattenmyndigheten beslutade 
riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning, Hässlö och Fågelbackens 
vattenverk inklusive infiltrationsområden samt distributionsanläggningar. 

Enligt Riksantikvarieämbetets kartor över fornlämningar i området, firms inga 
kända fomminnen eller kulturlämningar på platsen för de planerade utbyggnaderna 
på Geddeholm. 

Utsläpp till luft 
Utsläppen till luft kommer att öka i samband med den ökade stallgödselhanteringen 
av främst ammoniak samt metangas från nötboskapen då dessa blir fler individer. 
Metangas räknas som en kraftig växthusgas med en global uppvärmningspotential, 
GWP, ca 25 gånger mer än koldioxid. Genom att kunna hävda stora arealer 
betesmark och ha en stor areal vallodling, ges klimatpåverkan trots detta en 
utjämning i miljöpåverkan, då både betesmark och vallodling lagrar in kol som 
räknas som kolfällor eller kolsänka. 

Mer vallodling ökar möjligheten av att sprida biogödseln i växande gröda samt hålla 
en obruten gröda under längre tid, vilket minskar avgången av ammoniak samt 
binder koldioxid i växttäcket. Dessutom minskar kväveutsläppet i form av främst 
ammoniak till luft genom att nyttja kvävet i stallgödseln till att producera biogas. 
Biogödseln, som efter biogasprocessen innehåller mer lättillgängligt kväve och 
sedan sprids via slangspridare med myllningsaggregat, ger växterna möjlighet till 
ett snabbt upptag av näringen. Hämtbrunnama med flytgödsel och brunnarna för 
biogödseln har rejäla svämtäcken och med bottenfyllning, vilket minskar 
ammoniakavgången. Utsläpp av dikvävemdd, lustgas, förekommer naturligt från 
mark och vatten. Utsläppen beror främst på hanteringen av gödsel och 
odlingsmetoder i jordbruket. En liten del kommer även från energianläggningar och 
bilmotorer. Lustgas har 298 gånger större påverkan på växthuseffekten jämfört med 
koldioxid. Metan bildas under förhållanden där syre saknas vilket ger större risk för 
metangasavgång från flytgödsel än från fastgödsel. För lustgas råder det motsatta 
förhållandet, vilket gör att flytgödsel minskar risken för lustgasutsläpp. De 
sammanlagda utsläppen av lustgas från kväve i mark är den största källan till 
växthusgasutsläpp från jordbruket. 

Utsläpp av fossil koldioxid kommer från ökade externa och interna transporter, men 
många laster kommer att nyttjas mer effektivt med fulla lass som till exempel för 
mjölk och foder. Antalet mjölktransporter kommer vara detsamma som idag med 
häm  tning varannan dag. Fossila bränslen ger vid förbränning utsläpp av främst 
koldioxid. 

Utsläpp till vatten 
Utsläpp till vatten kommer från växtodlingen där risken för kväveläckage finns. 
Nedfall av ammonium NH4-N uppstår till följd av att ammoniak avdunstat från 
stallgödsel. Då ammoniumjonen är en svag syra har kvävegödsling med 
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ammoniumföreningar försurande verkan. All stallgödsel bearbetas i 
biogasanläggningen och biogödsel tas tillbaka för spridning på åkrarna. Både 
tillgängligheten av kvävet i gödseln samt metoden att sprida med släpslang i 
växande gröda/myllningsaggregat, bidrar till att öka näringsupptaget för 
växtligheten och därmed minska läckage. 

Även partikelbunden fosfor kan föras ut till vattendrag och vidare till Mälaren. 
Gödselspridning i växande gröda samt mer vallodling minskar riskerna för 
näringsläckage. Även slangspridning med direkt nedmyllning minskar dessa risker. 
Geddeholms gård har ständigt bevuxna markytor (betesmark) mot både Mälaren 
och mot vattendragen, ytor som fångar upp näringsämnen, vilket även gäller utefter 
drivgatorna. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Gårdens marker gränsar till Mälaren i väster. Närmaste vattendrag rinner ca 100 m 
söder om anläggningen Geddeholm 2:1 och som kommer uppifrån skogen och 
rinner vidare ut i Mälaren. Denna har ingen ekologisk eller kemisk statusklassning. 
Det har däremot Limstabäcken som kommer norrifrån via Hagbyholm och Limsta 
vidare ut i Mälaren till vattenförekomsten Mälaren-Västeråsfjärden. Både bäcken 
och fjärden har klassningen Måttlig ekologisk status enlig VISS, 
Vatteninfonnationssystem Sverige. Sökande har lämnat förslag på åtgärder, som är 
möjliga att genomföra för att nå god vattenstatus. En del av de föreslagna 
åtgärderna tillämpas redan i nuvarande verksamhet 

Mälaren-Västeråsfjärden 
Vattenförekomsten Mälaren-Västeråsfjärden ingår i övervakningsområdet för 
ekologisk och kemisk status. Fjärdens ekologiska status är Måttlig utifrån 
undersökningar av klorofyll a och makrofyter, där framför allt makrofyterna visar 
på näringspåverkan. Fjärden uppnår inte milj ökvalitetsnormen God ekologisk status 
till 2021 varför det beslutades 2017-02-23 att en god ekologisk status kan uppnås 
först till 2027. Påverkan klassificerades 2014 som Betydande med främst 
näringsutsläpp av fosfor från jordbruk och enskilda avlopp. Fjärden uppnår inte God 
kemisk status. Kravet är att uppnå God kemisk status förutom för bromerade 
difenyletrar (PBDE) som beror på långväga luftburna föroreningar samt för kvick-
silver, som beror på utlakning från depositionen av långväga atmosfäriska nedfall 
från utsläpp av tung industri och förbränning av stenkol. 

Limstabäcken 
Limstabäckens ekologiska status bedöms som Måttlig (2013). Det är 
undersökningar av kiselalger 2008 och 2012, som är avgörande. Vattnet klassas 
som naturligt då det idag inte bedöms vara kraftigt modifierat eller konstgjort. 
Kvalitetskravet är att den ska uppnå God ekologisk status år 2027. 

Skälet när det gäller övergödningen är att det är tekniskt omöjligt att uppnå god 
ekologisk status med avseende på näringsämnen till 2021, eftersom en eller flera 
vattenförekomster uppströms har tidsundantag till 2027. Åtgärderna för 
Limstabäcken behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status 
ska kunna nås till 2027. Främst jordbruket men även eriskilda avlopp bedöms ha 
betydande påverkan. Påverkan från diffusa källor har bedömts utifrån PLC5 (den 
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ytrelaterade antropogena bruttobelastningen av fosfor) med hjälp av de trös-
kelvärden vattenmyndigheterna tagit fram. För både jordbruk och dagvatten är 
tröskelvärdet 4 kg fosfor/km2. När tröskelvärdena överskrids har påverkan klassats 
som betydande. Limstabäcken har tre delavrinningsområden, som alla överskrider 
tröskelvärdet (8, 9 respektive 10 kg fosfor/km2). Den ligger dessutom inom 
nitratkänsligt område. 

Limstabäcken bedöms ej uppnå God kemisk status p.g.a. förhöjd kvicksilverhalt i 
fisk. I EG:s ramdirektiv för vatten (2013/39/EU) anges gränsvärdet för kvicksilver i 
biota till 20 mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige idag överstiger kvicksilver 
gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Orsaken är 
främst internationella luftnedfall. 

Buller 
De viktigaste bullerkällorna i produktionen kommer att vara från intransporter av 
foder samt uttransporter av mjölk och stallgödsel. Dessutom uppstår buller under 
begränsade tider i samband med foderberedning samt byggnation av de nya 
anläggningarna. Bullerstörningarna bedöms inte påverka omgivningen mer än 
minimalt på grund av anläggningens placering i förhållande till närboende. Antalet 
transporter kommer att öka marginellt eftersom lasterna blir effektivare. 
Verksamheten använder fr.o.m. 2017 även ny spridningsteknik genom att, via 
matarslangar, pumpa biogödseln direkt ut i fält från närbelägna satellitbrunnar. 
Flytgödseln hämtas idag 2 ggr/vecka och biogödsel återlevereras, efter behov, och 
lagras i satellitbrunnarna, vilket ger effektivare transporter. Alternativt säljs gödseln 
vidare direkt från biogasanläggningen till andra växtodlare. Verksamheten nyttjar 
sparsamt körsätt och använder metoderna i Lean Lantbruk, som innebär effektivare 
logistik i bl.a. de interna transporterna. 

Transporter 
Samtliga transporter sker och kommer att ske på den gamla vägen från Geddeholm 
och till korset i Kurbo, därefter på den nya vägen till Irstakorset. Irsta 
Stockholmsväg är den väg som nyttjas vid jordbruket till fastigheterna Darsta och 
Tillberga. Boende vid Geddeholm har numer en nyanlagd väg att nyttja, som leder 
från Kurbo till Geddeholm. 

Det totala antalet transporter kommer att öka från nuvarande 340 per år till 424 per 
år vid den sökta verksamheten. 

Drifttider 
Verksamheten kommer att bedrivas mellan kl. 7-23. 

Energiförsörjning 
På Geddeholm finns en nybyggd energieffektiv anläggning byggd 2015. 
Energibehovet omfattar främst elenergi för drift av mjölkanläggningen och 
beräknas öka med ca 25%. Som exempel kan nämnas att stallama har naturlig 
ventilation och att det finns värmeåtervinning på mjölktankarnas kylkompressorer. 
Mjölken kyls, via en värmeväxlare, med ingående dricksvatten, varvid korna får 
några graders uppvärmt vatten att dricka och som påverkar mjölkproduktionen 
positivt. Utökningen innebär att energianvändningen blir mer effektiv då 
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anläggningen kommer att nyttjas än mer effektivt. Energiförbrukningen av 
elektricitet kommer att sjunka i förhållande till produktion av mjölk från 0,13 
kWh/lit mjölk till 0,10 kWh/lit mjölk, produktion av kött ej inräknat. Förbrukningen 
av diesel- och eldningsolja beräknas minskas från ca 3,4 lit/ton mjölk till ca 2,6 
lit/ton mjölk. 

Kemikalier 
Verksamhetens inriktning är ekologisk (KRAV) varför varken kemiska 
växtskyddsmedel eller mineralgödsel används. Aktuella kemikalier är surt/basiskt 
diskmedel för mjölkanläggningen, verkstadsoljor, fett, glykol, m.fl fordonstekniska 
kemikalier, diesel — och eldningsolja, desinfektions- och rengöringsmedel, enligt det 
som KRAV rekommenderar. Samtliga kemikalier står i säkra förvar inom 
invallning eller på hårdgj orda golv utan avlopp, under tak, och utan risk för läckage 
till mark eller vatten. För att hålla borta möss och råttor anlitas skadedjursfirma, 
idag Anticimex, som sätter ut betesstationer vid behov. 
Eldningsolja används till torkning av spannmålen, dieselolja till fordon och 
maskiner. På Geddeholm förvaras dieselolja utomhus i en 5 m3  stor skyddad 5-
cistern, installerad 1979. 

I Limsta förvaras eldningsoljan i en 10 m3  stor S-cistern, installerad 2014 samt 
dieseloljan i en 10 m3  stor skyddad 5-cistern. Invid samtliga finns påkörningsskydd. 
Samtliga cisterner kontrollbesiktigas regelbundet. Det finns automatisk 
tankningsavstängning med lås. Idag åtgår ca 30 m3  dieselolja och ca 10 m3  
eldningsolja. Förbrukningen beräknas stiga till 35 m3  dieselolja medan 
förbrukningen av eldningsolja endast ökar marginellt. 

Köldmedia 
Kylanläggning för mjölk innehåller 31kg R407c, vilket motsvarar 1774 
koldioxidekvivalenter, CO2e. Detta ger 31 kg x 1774 = 55 ton CO2e. Anläggningen 
undergår årlig läckagekontroll och kontrollrapport meddelas tillsynsmyndigheten. 
Mängden blir densamma även framöver eftersom mjölktanken är dimensionerad för 
en utökning. 

Avfallshantering 
Med en ökad produktion kommer avfallsmängderna inte nämnvärt att ändras. Mest 
avfall kommer från plansiloplast, utsädesemballage och andra förpackningar från 
diverse inköp, totalt ca 8 m3/år samt kadaver, ca 5 ton/år. Avfallet lämnas till 
återvinning via Svepretur och kadaver via Svensk Lantbrukstjänst. Farligt avfall 
lämnas till Vafab som hämtar alla fraktioner. Allt farligt avfall förvaras i verkstaden 
på Limsta på tät, hårdgj ord yta under tak. Det farlig avfallet beräknas inte bli så 
mycket mer jämfört med idag Journal över farligt avfall förs och rutiner för 
förvaring, omhändertagande, kvittblivning m.m. för både farligt avfall och annat 
avfall finns dokumenterat i egenkontrollen. 
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Avloppsvatten 
Verksamhetens avloppsvatten hanteras på följande sätt: 

Avlopp från Leder till Kommentar/reningsåtgärd 
Mjölkrum Flytgödselbrunn 
Personalrum Kommunala avloppet 
Verkstad Inget avlopp 
Stallar Flytgödselbrunn Skrapgångar i ligghall 
Dagvattentak, gårdsplaner Dagvattenledningar 
Dagvatten, drivningsgata Intilliggande betesmark 
Pressvatten, plansilos Flytgödselbrunn 
Spolplatta Flytgödselbrunn 
Plats påfyllning av gödsel Direktöverföring Vakuumsug, görs av SBI 

Bästa Tillgänglig Teknik, BAT 
Företaget omfattas inte av Industriemissionsdirektivet, IED, och har därför inget 
krav på sig att beskriva bästa tillgängliga teknik, BAT. 

Lagringsutrymme stallgödsel 
Kravet på lagringskapacitet är 8 månader då området klassas som nitratkänsligt. 
Gödselvolymema blir för denna period vid utökning ca 13 130 m3  flytgödsel 
inklusive 0,2 m3  diskvatten/mjölkande ko och månad, samt 2 200 m3  
djupströgödsel. Under ett år blir mängderna ca 19 650 m3  flytgödsel och ca 3 280 
m3  djupströbädd. Geddeholm har gödselbrunnar om totalt 11 900 m3  samt två 
gödselplattor på drygt 600 m3  invid nuvarande ladugårdar samt djupströbäddar. I 
och med att både flytgödsel och djupströgödsel hämtas till biogasanläggningen 
varje vecka saknas behovet av att ha kapacitet för 8 månaders lagring vid 
anläggningen. Biogödseln som tas tillbaka förvaras i satellitbrunnar ute på fält och 
där tas inte emot mer än vad som kan rymmas. Men om behov uppstår kommer mer 
lagringskapacitet att uppföras i samband med utökningen. Biogödseln ger bra, 
nästan sega svämtäcken, som i stället kan vara svåra att röra upp i samband med 
spridning. 

Spridningsareal 
Behovet av spridningsareal för stallgödsel kommer att öka till ca 636 hektar oaktat 
betesperioder, med begränsningen 22 kg fosfor per hektar och år i genomsnitt under 
en femårsperiod. Idag finns 659 ha åkermark samt 103 ha naturbetesmark 
tillgängligt på Geddeholm 2:1 m.fl. I arealen ingår åkermark på Darsta och 
Tillberga som brukas av Geddeholm. På Hagbyholm ii finns 20 ha åkermark och 
20 ha betesmark. Totalt tillgänglig area är 679 ha åkermark och 123 ha betesmark. 
En utökning innebär att fler djur kan beta värdefulla marker så att mer 
naturbetesmark kan stängslas in framöver. Ekologisk produktion innebär att både 
mjölkkorna och ungdjuren har lång utevistelse, förutom kalvarna som hålls i 
anläggningen. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att förebygga olägenheter 
Verksamheten har följande åtgärder för att förebygga olägenheter för miljö och 
människors hälsa. 
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Andelen vall blir ca 40 % jämfört med spannmålsodlingen, ca 264 ha. 
Årlig växtodlingsplan och gödslingsplan ligger som grund för odling. 
Regelbundna markkarteringar görs med ca 10 års mellanrum och hänsyn tas till 
resultatet vid odling. 

Använder matarslang kopplat till gödselspridare från satellitbrunnarna vid spridning 
av biogödseln, minskar markpackningen och dämied utsläpp av näringsämnen samt 
minskar antalet körningar i fält. 

Stallgödseln processas i extern biogasanläggning och återtas som biogödsel i den 
omfattning som behövs och med hänsyn tagen till maximala fosfor- respektive 
kvävegivor/ha. 

Flytgödseln och biogödseln fylls på och lagras under stabila svämtäcken. 

Gödselmedlen sprids med släpslang i växande gröda och med 
nedmyllningsaggregat inför sådd. 

Fortsatt ekologisk produktion. 

Fler nötkreatur på bete säkerställer fortsatt hävd av viktiga betesmarker samt 
utökning av betesarealen vid Geddeholm och Hagbyholm. 

Kontinuerligt optimera utfodringen. 

Utför kontroller av ureahalt i mjölken. 

Utför foderanalyser. 

Lämplig energieffektivisering installeras i samband med utbyggnaderna. 

Allmänna hänsynsreglerna 
Sökande bedömer att de lever upp till de allmänna hänsynsreglerna. 

Miljömålen 
De milj ömål som sökande anser kunna påverkas är: 

Begränsad klimatpåverkan 
Fler nötkreatur ger mer utsläpp av metangas, samtidigt som tillgängligheten av 
inhemsk mjölk och kött blir större samt att värdefulla betesmarker hävdas. 
Betesmarkerna ger även kolinlagringar, sk kolsänkor. Biogas utvinns från 
stallgödseln. Antalet transporter ökar men mycket görs för att minska antalet trans-
porter genom ny teknik och nya körsätt. 

God bebyggd miljö 
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Alternativ 1 för utbyggnaden uppfyller långsiktigt god hushållning med mark och 
vatten. Kulturreservatet betas och mer betesmarker kan tas i bruk. Verksamheten 
bedrivs i samklang med närboende. 

Ingen övergödning 
Verksamheten är ansluten till Greppa Näringen. Närmast Mälarens stränder finns 
stora betesmarker som hävdas. Möjligheter och förslag till åtgärder att minska 
läckage av växtnäring redovisas i bilaga M6. 

Ett rikt odlingslandskap 
Verksamheten betar redan idag värdefulla betesmarker inom kulturreservaten vid 
Geddeholm och avser att utöka antalet betande djur för att kunna hävda fortsatt 
betesdrift vid Hagbyholm samt utöka arealen betesmark i området. 

Bara naturlig försurning 
Ammoniakhalterna kommer att öka men flera åtgärder finns att minska utsläppen 
från gödsel i lager och vid spridning av biogödsel, t.ex stabila svämtäcken, 
släpslang, myllningsaggregat, samt att gödseln lämnas till biogasutvinning 

Gif01 miljö 
Verksamheten bedrivs ekologiskt. Utökningen ökar tillgången på inhemsk 
ekologiskt producerad mjölk och kött. 

Kontrollprogram 
Företaget omfattas av förordningen (SFS 1998:901) verksamhetsutövarens 
egenkontroll. På företaget finns en fastställd och dokumenterad fördelning av det 
organisatoriska ansvaret för de frågor som berör miljöbalken och andra föreskrifter. 
Ett dokumenterat egenkontrollprogram finns för dagens verksamhet. 

Åkrarna sköts utifrån växtodlings- och gödslingsplan samt resultat från 
markkarteringar. Verksamheten är ansluten till Greppa Näringen. 
Om det inträffar en större störning i driften som påverkar den yttre miljön negativt, 
kommer kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att meddelas. 

Riskbedömning 
Risk för olycka med påverkan på miljö och hälsa kan främst uppkomma från 
lagring av flytgödseln och spridning av biogödseln, näringsläckage från åkermark, 
användning av motorfordon (oljor, bränsle), lagring av olika kemiska produkter 
(dock ekologisk produktion) och farligt avfall samt vid brand. 
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För att motverka omfattande skador vid olyckor har företaget följande 
nödlä esberedska : 
Händelse Åtgärd 
Strömavbrott, ventilationsavbrott Reservkraft, alarm 
Brand i stallar, verkstad, maskinhall. Elfel. Säker gård 
Spill av kemikalier Invallade fat/kärl. Täckt avlopp på 

Geddeholm 
Läckage av dieselolja Båda cisternerna är korrosionsskyddade 

och är regel-bundet besiktigade. 
Påkörningsskydd finns för båda (1x5 m3, 
lx10 m3). 

Bristning av gödselbrunnar Regelbunden kontroll vid tömning 
avseende status, ingår som kontrollpunkt i 
egenkontrollen. Nedgrävda, relativt 
nygjorda, tillgång till maskiner att hindra 
större flöde. 

Yttranden 

Länsstyrelsen i Västmanlands län anfcir i huvudsak följande. 
Åtgärder för att minska fosforläckage från den egna brukade 
åkermarken. 

Sökanden har i ansökan redovisat en rad åtgärder som idag görs för att minska 
påverkan på övergödnings situationen i närliggande vattenförekomster. Sökanden 
har åtagit sig ett antal åtgärder samt redovisar en rad möjliga åtgärder som skulle 
kunna ytterligare minska näringsläckaget från den brukade åkerarealen. 

Sökanden har bland annat åtagit sig att: 

• inrätta nya skyddszoner 

• inrätta en fosfordamm vid Geddeholm 

• gödsla enligt Jordbruksverkets "Rekommendationer för gödsling och 
• kalkning" 

• anpassa fosforgödslingen årligen så att ingen förrådsgödsling sker 

• kalkfilterdiken kommer att anläggas i samband med att lerjordar nydikas 

Ytterligare utredningar av möjliga åtgärder är enligt sökanden delvis knutet till att 
tillstånd meddelas för utökningen av djurhållningen. Inga utredningar har därför 
gjorts för att identifiera vilka ytterligare miljömässigt och ekonomiskt rimliga 
åtgärder som är möjliga. Det råder därmed en stor osäkerhet kring vilka framtida 
åtgärder som faktiskt kommer att vidtas. Länsstyrelsen anser att följande villkor 
bör fastställas: 
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Sökanden ska genomföra åtgärder för att minska näringsläckage från brukad 
åkermark. En vattenplan för verksamheten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten 
senast den 1 juni 2019. Åtgärderna i planen ska utgå ,från vattenmyndigheten i 
Norra Östersjöns vattendistrikts rapport 2013:16. Av vattenplanen ska framgå 
vilka åtgärder som planeras under en treårsperiod. Vattenplanen ska uppdateras 
årligen och anpassas till gällande kunskapsläge. Planerade samt genomförda 
åtgärder ska redovisas årligen till tillsynsmyndigheten i miljörapporten. 

Genom att ta fram en vattenplan kan sökanden arbeta kontinuerligt med att utreda 
och genomföra lämpliga åtgärder för att minska verksamhetens påverkan på 
övergödningssituationen. Det kontinuerliga arbetet kan därmed även följas upp på 
ett strukturerat sätt i tillsynen. 

Gödsling på jordar med fosforklasserna P-AL klass V och klass IVB 
Sökanden har åtagit sig att gödsla enligt Jordbruksverkets "Rekommendationer 
för gödsling och kalkning" Utifrån dagens rekommendation innebär det att ingen 
gödsling av fosfor kommer att ske på jordar med fosforklasserna P-AL V och 
klass IVB. Länsstyrelsen anser att tillförsel av fosfor till mark med höga 
fosforklasser inte är lämpligt utifrån den ekologiska statusen i närliggande 
vattenförekomster och att åtgärden bör preciseras i ett villkor. Länsstyrelsen anser 
att följande villkor bör fastställas vilket är i linje med sökandens åtagande: 

På jordar som uppnått högsta och näst högsta fosforklass, P-AL klass V och IVB, 
får ingen ytterligare fosfor tillföras. 

Gödsellagring 
Befmtliga lagringsutrymmen för stallgödsel räcker inte till för djurhållningen vid 
full utbyggnad. Sökanden har uppgett att man avser att utöka lagringskapaciteten 
om behov uppstår i samband med utökningen. Ytterligare en flytgödselbrunn på 
3000 m3  planeras vid full utbyggnad. Sökanden anser att det inte finns behov av 8 
månaders lagringskapacitet då endast den mängd gödsel som det finns plats för 
behöver tas emot från biogasanläggningen. Länsstyrelsen anser att tillräcklig 
lagringskapacitet är en förutsättning för att kunna anpassa spridningstillfällen till 
så optimala förhållanden som möjligt. Detta bland annat för att minimera 
växtnäringsförlusterna både till vatten och luft. Vidare anser Länsstyrelsen att en 
succesiv utökning av kapaciteten för gödsellagringen i takt med utökningen av 
djurhållningen är godtagbar. Av ansökan framgår inte hur planerade 
lagringsutrymmen kommer att utformas eller var de kommer att lokaliseras. 
Länsstyrelsen anser därför att nya lagringsutrymmen ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. 

Länsstyrelsen anser att följande villkor bör fastställas för lagring av stallgödsel: 

Lagringsutrymmen för stallgödsel ska anpassas utifrån aktuell djurhållning. 
Lagringskapaciteten för stallgödsel ska motsvara minst 8 månaders produktion 
för aktuell djurhållning. Lokalisering och utformning av nya lagringsutrymmen 
ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 

Sökanden har angivit att djupströbäddama från Hagbyholm läggs i stuka på fält 
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inför spridning För att minimera risken för näringsläckage anser Länsstyrelsen att 
tiden för tillfällig lagring i fält inför spridning bör hållas så kort som möjligt. 

Länsstyrelsen anser att följande villkor bör fastställas för tillfällig lagring i fält: 

Tillfälligt upplag av fastgödsel i fält får ske endast i direkt anslutning till vårbruk 
eller höstsådd. Upplagstiden får maximalt vara en vecka. Tillfälligt upplag ska 
placeras så att läckage till följd av utlakning eller ytavrinning från gödseln 
undviks och så att yt- och grundvatten inte riskerar att förorenas. Tillfälligt 
upplag ska placeras på det fält där spridning ska ske. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås kommun anför i huvudsak 
följande. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås kommun har inte svarat. 

Sökandes bemötande av yttranden 

Bemötande av Länsstyrelsens yttrande med förslag till villkor: 

I. Vattenplan 

Sökanden ska genomföra åtgärder för att minska näringsläckage från brukad 
åkermark. En vattenplan för verksamheten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten 
senast den 1 juni 2019. Åtgärderna i planen ska utgå från vattenmyndigheten i 
Norra Östersjöns vattendistrikts rapport 2013:16. Av vattenplanen ska framgå 
vilka åtgärder som planeras under en treårsperiod. Vattenplanen ska uppdateras 
årligen och anpassas till gällande kunskapsläge. Planerade samt genomförda 
åtgärder ska redovisas årligen till tillsynsmyndigheten i miljörapporten. 

Svar: 
Sökanden har i ansökan redovisat flera åtgärder som görs eller kommer att 
genomföras och som bidrar till att minska näringsläckage från brukad åkermark. 
Åtgärderna har valts ut som möjliga att genomföra utifrån vad VISS 
Vatteninformation i Sverige redovisar vara aktuella förslag till möjliga åtgärder för 
att förbättra vattenkvaliteten i Limstabäcken och Västeråsfjärden från jordbruket 
(åtgärder som även redovisas i Norra Östersjöns vattendistrikts rapport 2013:16). 
Dessa förslag bidrar till milj ökvalitetsnormen God ekologisk status 2027 avseende 
kväve och fosfor, för både Limstabäcken och Mälaren-Västeråsfjärden. Sökandens 
åtgärder redovisas dels i ansökan i bilaga M6 (samtliga åtgärder som VISS tar upp 
och med sökandes beskrivningar/förklaringar till egna åtgärder och åtgärder som är 
omöjliga eller kostnadskrävande att genomföra) och dels i kompletteringarna 2017-
12-15, i punkterna 12-16 samt befintliga skyddszoner i punkt 11. 

I kompletteringen 2017-12-15 beskrivs även hur markerna är beskaffade avseende 
fosforinnehåll och terrängförhållanden och varför vissa framtida åtgärder därför 
valts bort. I punkterna 12, 14 och 16 är beskrivningen (sammanfattningsvis) "Vid 
bedömningen bör MPD ta hänsyn till att huvuddelen av arealen har mycket låga 
fosforklasser, och att huvuddelen av spridningsarealen är bevuxen hela året, i fornt 
av fleråriga vallar och höstsådda grödor. Detta minimerar erosionsrisker och 
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fosforförluster. Dessutom är aktuella marker mycket flacka varför det är minimal 
risk för höga vattenflöden och översvämningar." 

Länsstyrelsen har förslag till villkor att kräva en 3-årig vattenplan som bygger på 
Norra Östersjöns vattendistrikts rapport 2013:16 och som ska uppdateras årligen 
avseende planerade och genomförda åtgärder med redovisning i milj örapporten. 
Det vore rimligare att sätta ett villkor att upprätta en vattenplan med ett spann 
utifrån aktuell förvaltningscykel enligt VISS (senaste 2017-2021 för Limstabäcken) 
eller företrädesvis en 10- årig vattenplan där genomförda åtgärder redovisas i årliga 
milj örapporten. 

Sökanden menar att skälet till detta är att vissa åtgärder som föreslås i rapporten 
(och som redovisas i ansökan/komplettering) medför stora kostnader för 
undersökningar och investeringar att genomföra samt kräver tid att genomföra, 
därav förslag på 10-årig vattenplan. Dessutom bör MPD ta hänsyn till, vid 
formuleringen av villkor, att det inte enbart är sökanden som brukar åkermark med 
avrinning  till Limstabäcken (Geddeholm påverkar endast en liten del av dess totala 
upptagningsområde) eller till Västeråsfjärden och har påverkan på dessa! 

Förslag till villkor: "En 10-årig vattenplan upprättas där genomförda åtgärder 
redovisas i årliga milj örapporten. Första vattenplanen ska redovisas 
tillsynsmyndigheten senast 1 år efter att tillståndet tagits i anspråk." 

2. Lagring av stallgödsel 

Lagringsutrymmen för stallgödsel ska anpassas utifrån aktuell djurhållning. 
Lagringskapaciteten för stallgödsel ska motsvara minst 8 månaders produktion 
för aktuell djurhållning. Lokalisering och utformning av nya lagringsutrymmen 
ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 

Svar: 
Ingen kommentar mer än att detta kommer att genomföras. Förslaget kan stå kvar. 

3. TilKälligt upplag fält 

Tillfälligt upplag av fastgödsel i fält får ske endast i direkt anslutning till vårbruk 
eller höstsådd. Upplagstiden får maximalt vara en vecka. Tillfälligt upplag ska 
placeras så att läckage till följd av utlakning eller ytavrinning från gödseln 
undviks och så att yt- och grundvatten inte riskerar att förorenas. Tillfälligt 
upplag ska placeras på det fält där spridning ska ske. 

Svar: 
Djupströbäddarna i Hagbyholm är mycket halmrika och kan därför lagras till minst 
2 m höjd. Det rikliga halminnehållet innebär att kompostering är mycket viktig för 
att kunna möjliggöra spridning. För komposteringen behövs mer än en veckas tid 
som länsstyrelsen maximerar som villkor. I stället behövs fler veckor, osagt hur 
många, vilket även medges i det allmänna rådet i Jordbruksverkets föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring. 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Nliljöprövningsdelegationen 

Texten avseende kompostering av gödsel i fält lyder som följer, med sökandens 
kommentarer direkt efter varje punkt om hur verksamheten hanterar detta: 

Gödsel som kan lagras till minst 2 m höjd och som behöver komposteras kan 
stukalagras i fält. Vid placering av komposten bör följande beaktas: 

• att komposteringen i huvudsak sker under sommarhalvåret (april—oktober). Detta 
är inte lika nödvändigt för gödsel med riklig inblandning av strömedel, t.ex. 
hästgödsel. — Kom. Djupströgödseln läggs ut under sommarhalvåret. 

• att komposten täcks med tätt material om den lagras efter oktober, undantaget 
gödselslag med stor halminblandning. — Kom. Detta sker ej då ingen kompostering 
eller spridning görs efter oktober. 

• att utläggning i en och samma kompost sker under en begränsad tidsperiod. — 
Kom. Djupströgödseln läggs ut direkt på fält då ligghallen mockas ut. På så sätt 
minskas onödiga trans-porter från eventuell mellanlagring samt att 
utgödslingen/transporterna kan väljas utifrån markens bärighet och väderläget i 
syfte att undvika markpackning och sönderkörda fält. 

• att komposten placeras på det fält där den senare ska spridas. — Kom. Komposten 
läggs på vall som ska brytas under sommaren. Lämplig tidpunkt kan då väljas 
utifrån väderläge och markbeskaffenhet. 

• att gödseln sprids vid närmast lämpliga tillfälle efter att komposteringen är 
avslutad. — Kom. Spridning kan bättre väljas utifrån när tid och väderlek är 
lämpliga. 

• att en gröda anläggs på platsen så snart som möjligt när gödseln avlägsnats. - 
Kom. Komposten sprids och brukas ned i samband med att vallen bryts, samma år. 

• att komposten utformas så att syrebrist undviks. - Kom. Djupströgödseln är 
mycket halmrik och luftig, vilket minskar risken för syrebrist. 

Dessutom är det inte växtodlingsmässigt optimalt att sätta krav på att upplag av 
fastgödsel i fält endast får ske i direkt anslutning till vårbruk eller höstsådd som 
länsstyrelsen skriver i förslaget. Skälet till detta är dels komposteringsbehovet, som 
beskrivs ovan, och dels att den komposterade gödseln huvudsaldigen kommer att 
kunna användas i samband med brytning av vall under sommarhalvåret. Vårbruk 
eller höstsådd är alltså inte lämpligt. 

Förslag till villkor: "Upplag av djupströgödsel ska placeras så att läckage till följd 
av utlakning eller ytavrinning från gödseln undviks och så att yt- och grundvatten 
inte riskerar att förorenas. Tillfälligt upplag ska placeras på det fält där spridning 
ska ske. Allmänna rådet i SJVFS 2004:62 för kompostering av gödsel i fält ska 
följas." 
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4. Ingen fosfor till jordar med P-AL fosforklass V och IVB 

På jordar som uppnått högsta och näst högsta fosforklass, P-AL klass V och IVB, 
får ingen ytterligare fosfor tillföras. 

Svar: 
Ingen kommentar utöver att vi följer Jordbruksverkets Rekommendationer om 
gödsling och kalkning vilket innebär att ingen gödsel tillförs på areal med P-AL-
klass IVB eller V. Vi är med i Greppa Näringen och tar del av både råd och ny 
kunskap. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att sökande har genomfört samråd och 
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. 
miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Milj öprövningsdelegationen finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning efter 
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 
9 § milj öbalken. 

Tillåtlighet 
Tillståndets omfattning 
Tillståndet och dess villkor omfattar djurhållning och växtodling. Tillståndet ska 
gälla tillsvidare. Tillståndet innebär en utökning av den tidigare verksamheten från 
400 till 762 djurenheter nötkreatur med fri fördelning av produktionsdjurens sort 
och ålder. Utökningen kommer att ske under en tioårsperiod. 

Stallgödsel i form av flytgödsel och djupströgödsel kommer att produceras vid 
företaget. Stallgödseln kommer att skickas till biogasanläggning och biogödsel 
kommer att återtas efter behov och lagras i satelitbrunnar. Allt gödsel kommer att 
spridas ut på egna marker. Milj öprövningsdelegationen har inte något att erinra mot 
tillståndets omfattning. 

Val av plats 
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar ett 
mark- eller vattenområde i anspråk, väljas en plats som är lämplig med hänsyn till 
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Vidare får ett tillstånd inte ges i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelse enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Milj öprövningsdelegationen konstaterar att verksamhetsområdet inte omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Lokaliseringen står inte heller i konflikt med 
Natura 2000-områden eller skyddsintressen enligt 7 kap. miljöbalken. 
Milj öprövningsdelegationen anser att företaget har visat att lokaliseringen är 
lämplig. 
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Hushållningsbestämmelser 
Milj öprövningsdelegationen anser att verksamheten är förenlig med bestämmel-
serna i 3 och 4 kap. milj öbalken om hushållning med mark och vatten. Enligt 
bestämmelserna ska en verksamhet gå att förena med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. 

Miljökvalitetsnorrner 
Enligt 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska de krav ställas som behövs för att 
följa en milj ökvalitetsnorm. Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten 
inte kommer att försvåra att någon milj ökvalitetsnotm uppnås, under förutsättning 
att villkoren i detta beslut innehålls samt att de åtaganden och åtgärder som 
företaget redovisar i ansökan vidtas. 

Miljömål 
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. Verksamheten kommer främst att påverka milj ökvalitetsmålen 
Ingen övergödning genom diffusa utsläpp av näringsämnen till vattenrecipienterna 
och Bara naturlig försurning genom ammoniakavgång från gödsel. Till viss del på-
verkas även Frisk luft och Ett rikt odlingslandskap. 

Verkställighet 
Med stöd av 22 kap. 28 § miljöbalken förordnar Miljöprövningsdelegationen att 
tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft eftersom 
tillståndet avser en redan befintlig verksamhet. 

Villkor 
Milj öprövningsdelegationen meddelar inte villkor i frågor som är reglerade i förord-
ning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, Jordbruksverkets föreskrifter och all-
männa råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växt-
skyddsmedel NFS 2015:2. 

Hantering och lagring av gödsel (samt tvättvatten), villkor 2, 5, 6, 11 
Gödselhantering kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa och för miljön. 
Milj öprövningsdelegationen anser att det är befogat att meddela villkor i syfte att 
förebygga och begränsa läckage och spill till mark samt att minska utsläpp till yt-
vatten, grundvatten och luft. Villkoren behövs även för att olägenheter för närboen-
de ska kunna undvikas. 

Milj öprövningsdelegationen bedömer att företaget har visat att stallgödseln kommer 
att lagras på ett godtagbart sätt och att lagringskapaciteten är tillräcklig. Krav på ut-
rymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion på åtta 
månader regleras i förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Milj öpröv-
ningsdelegationen meddelar därför inte något villkor för detta. Det är däremot befogat 
att meddela villkor om lagringen i övrigt.  

Tillsynsmyndigheten bemyndigas att vid behov besluta om utformning av föreskrifter 
för lokalisering och utformning av nya lagringsutrymmen 
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Spridning av stallgödsel, villkor 3, 4, 8, 10 
Villkoren meddelas i syfte att minska utlakning av näringsämnen till yt- och grund-
vatten, att minska avgång till luft av ammoniak samt för att undvika olägenheter för 
närboende. 

För att undvika olägenheter i människors boendemiljö ska spridning av stallgödsel 
inte ske närmare enskilda bostadshus än 50 meter och inte närmare samlad bebyg-
gelse eller tätort än 100 meter. För att skydda vattentäkter från föroreningar och 
bakterier från gödseln ska ett skyddsavstånd på 50 meter hållas. 

Spridning av stallgödsel är den näst största källan till utsläpp av ammoniak till luft 
från verksamheten. En snabb nedbrukning reducerar avgången. Det är därför viktigt 
att detta sker så snart som möjligt och senast inom 12 timmar vid spridning på 
obrukad mark. Milj öprövningsdelegationen anser att spridning på obrukad mark 
samt nedbrukning inom en timme ska prioriteras av företaget så långt det är möjligt. 

Miljöprövningsdelegationen anser att journal bör föras över spridningen av gödsel-
medel, vilket lämpligast utförs inom företagets arbete med egenkontroll. Uppgifter 
som bland annat kan antecknas är tillförd mängd, tidpunkt, skifte och typ av gröda. 

Åtgärder för att minimera näringsläckage, villkor 9 
Milj öprövningsdelegationen anser att ett villkor för att minimera näringsläckaget 
från åkermark är motiverat och att upprätta en vattenplan för verksamheten med 
förslag på åtgärder som planeras att vidtas, på kort och på lång sikt, och som följs 
upp årligen, är en bra metod för att uppnå detta syfte. 

Hantering av kemiska produkter och avfall, villkor 12, 13 
Hantering av kemiska produkter och farligt avfall regleras med villkor för att säkra 
att mark och vatten inte förorenas genom spill och utsläpp. Villkoret stämmer i 
huvudsak överens med företagets yrkanden och åtaganden samt är formulerade en-
ligt praxis. 

Buller, villkor 14, 15 
Villkoret för buller från verksamheten ligger i linje med företagets yrkande och är 
formulerat enligt praxis. 

Företaget har ett visst ansvar enligt milj öbalken för transporter till och från verk-
samheten som utförs av externa entreprenörer. Det finns möjlighet att reglera tid-
punkter för leveranser genom avtal med entreprenören. Transporter nattetid kan 
medföra olägenheter för närboende i form av buller. Företaget bör därför verka för 
att transporter till och från verksamheten undviks nattetid. Milj öprövningsdelega-
tionen meddelar inte något villkor i frågan. 

Delegationer 
Milj öprövningsdelegationen anser att tillsynsmyndigheten ska bemyndigas att 
meddela närmare föreskrifter i ett flertal frågor för att minska påverkan på om-
givningen och olägenheter för närboende. 
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Information 

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

Bestämmelserna i förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, Jord-
bruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhän-
syn i jordbruket vad avser växtnäring, Naturvårdsverkets föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:2. 

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

• Ändrade ägarförhållanden ska enligt 32 § förordning (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd snarast möjligt meddelas tillsynsmyndig-
heten av den nya verksamhetsutövaren. 

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

• Företaget ska enligt 26 kap. 19 § 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 verksamhetsutövarens egenkontroll iakttas. 

• Varje år innan utgången av den 31 mars ska enligt 26 kap. 20 § miljöbalken 
en milj örapport lämnas in digitalt via Naturvårdsverkets milj örapporterings-
system SMP. Milj örapporten ska utformas enligt Naturvårdsverkets föres-
krift (NFS 2006:9) om milj örapporter för tillståndspliktiga verksamheter. 

• Av 10 kap. milj öbalken 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 en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. 

• Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animalis-
ka 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. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 3 december 
2018. 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 

BESLUT 24(24) 

2018-10-29 Dnr: 551-4940-17 

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 Lars Johnsson. 

Lars Ande  

Lars Johnsson 

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

Sändlista: 
Jordbruksverket, 533 16 Jönköping 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se   
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Västmanland län, 721 86 Västerås 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad, 721 87 Västerås 

Akten 
Miljöskyddsenheten (LA och LJ) 
Rättsenheten (MÖ och GS) 



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 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 

Tillstånd till djurhållning 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 29 
oktober 2018 (dnr: 551-4940-17) beslutat att meddela Geddeholms gård 1 
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att på fastigheten Geddeholm 2:1 i Västerås 
kommun, bedriva djurhållning av nöt omfattande totalt 762 djurenheter. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i 
Uppsala och hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Port-Anders gata 3, 
Ingång T3, Västerås. Aktförvarare Lena Thorén-Schweitz. 
Postadress 721 87 Västerås. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 12 november 2018, då 
delgivning anses ha skett. 
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