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Dossienummer
1470-1180

Miljöprövningsdelegationen

Håkantorps Ägg AB
helena@ekonomiserviceivara.se

Upphävande av villkor i tillstånd till djurhållning
Miljöprövningsdelegationens beslut
Villkorsändring
Miljöprövningsdelegationen upphäver villkor 2 i tillståndet givet den 19 oktober
2010 (dnr 551-56976-2007) till befintlig och utökad äggproduktion inom
fastigheten Håkantorp 3:3 i Vara kommun.

Tillståndet gäller i övrigt
Tillståndet från den 19 oktober 2010 gäller fortsatt i de delar som inte ändras
genom beslutet om upphävande av villkor.

Redogörelse för ärendet
Gällande tillstånd
Miljöprövningsdelegationen gav den 19 oktober 2010 (dnr 551-56976-2007)
tillstånd till befintlig och utökad äggproduktion inom fastigheten Håkantorp 3:3 i
Vara kommun. För verksamheten gäller bland annat följande villkor.
2.

Utsläppet av ammoniak med ventilationsluften från anläggningen får inte
överstiga 3 ton per kvartal.
Om detta värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas
så att värdet kan klaras vid den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Hur ansökan har handlagts
Ansökan om villkorsändring kom in till Miljöprövningsdelegationen den 24 juni
2020. Ansökan har remitterats till Länsstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden
i Vara kommun (tillsynsmyndighet).
Yttranden har kommit in från remissinstanserna.

Vad ansökan avser
Håkantorps Ägg AB (sökanden) ansöker om att villkor 2 i tillståndet från den 19
oktober 2010 ska upphävas.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Sökandens argument för villkorsändring
Det har kommit nya beräkningsmodeller för ammoniakutsläpp från djurstallar
sedan tillståndet beslutades. Det har medfört att villkorets gränsvärde blivit för lågt
mot bakgrund av den djurhållning som är tillståndsgiven. Dessutom regleras
ammoniakutsläpp från fjäderfästallar sedan 2017 även genom EU-gemensamma
regler och villkor. Sökanden hänvisar till miljöbalken som säger att ett villkor får
upphävas om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs.

Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen tillstyrker att villkor 2 upphävs i enlighet med sökandens förslag.
Skälet till att ammoniakutsläpp från fjäderfästallar tidigare har fastställts i tillstånd
är att fjäderfägödsel har en sammansättning som ofta medför högre
ammoniakavgång än den från andra djurslags gödsel. EU-kommissionens beslut
från 2017 om bästa tillgängliga teknik (BAT) för bland annat fjäderfästallar
innefattar särskilda begränsningsvärden (BAT-AEL) för just ammoniakutsläpp. I
det nu aktuella fallet konstaterar Länsstyrelsen att gränsvärdet i villkor 2 motsvarar
ett värde inom intervallet för BAT-AEL. Sökandens beräkningar för aktuella
utsläpp från respektive stall visar att verksamheten klarar BAT-AEL. Därutöver
finns inga uppenbara skäl till att villkor 2 behöver kvarstå.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker Håkantorps Ägg AB:s ansökan om
upphävande av villkor 2.
Verksamheten har sedan villkoret fastställts, ändrat produktionen från burhöns till
frigående höns vilket påverkar verksamhetens utsläpp. Verksamheten har visat att
kraven i BAT-slutsatserna följs.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
Enligt 24 kap. 13 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten besluta att ändra eller
upphäva villkor i ett tillståndsbeslut efter ansökan av tillståndshavaren. Dock får
villkoret upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre
behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av
omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. Praxis är allmänt sett sträng.
I gällande tillståndsbeslut från 2010 fastställdes villkor 2 för att begränsa storleken
på ammoniakutsläpp från stallar. Vid den tiden fanns inga andra fastställda
begränsningsvärden för ammoniakutsläpp. Utsläppen bidrar till försurning och
övergödning av miljön. I genomförandebeslut från EU-kommissionen som
offentliggjordes den 21 februari 2017 fastställdes begränsningsvärden (BAT-AEL)
för just ammoniakutsläpp från bland annat fjäderfästallar. Begränsningsvärdena ska
klaras senast den 21 februari 2021, men ska redan nu i den årliga miljörapporten
redogöras för hur verksamheten ligger till i förhållande till BAT-AEL. Om de inte
kan innehållas än ska man redovisa en plan med åtgärder för hur man i så fall ska
klara kraven till 2021. I ansökan framgår att BAT-AEL redan klaras av sökanden.

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2020-10-09

551-26963-2020

3(4)

Sökanden klarar dock inte att innehålla begränsningsvärdena enligt villkor 2. De
fastställda begränsningsvärdena enligt BAT-AEL utgör de begränsningsvärden
som ska klaras då man använder bästa tillgängliga teknik.
Miljöprövningsdelegationen anser mot denna bakgrund att villkor 2 är strängare än
nödvändigt.
Miljöprövningsdelegationen anser att det inte finns skäl till någon ytterligare
reglering av ammoniakutsläpp från stallar än vad som redan innefattas i BAT-AEL
som fastställdes i EU-kommissionens genomförandebeslut 2017. Det är därmed
uppenbart att villkoret inte längre behövs. Därmed kan villkor två i gällande
tillstånd upphävas.
____________________
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, ordförande, och Jan
Mastera, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Stig Karlsson,
miljöhandläggare.
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag
du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta
Länsstyrelsen.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 oktober 2020.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
-

ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

-

vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och
ärendets diarienummer, samt

-

hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det
ska ändras.
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Sändlista
Externt
 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
 Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn,
miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Miljö- och byggnadsnämnden i Grästorps kommun, miljo.bygg@vara.se
 Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Internt







Sabine Lagerberg
Jan Mastera
Stig Karlsson
Monica Lind
Katja Almqvist
Elisabeth Lindqvist Tärneld

