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Ändring av villkor i befintligt tillstånd enligt miljöbalken
för djurhållning på fastigheten Lapserum 1:2, Västerviks
kommun
Beslut
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län beslutar att ändra del av villkor
7 i miljöprövningsdelegationens beslut från den 12 juli 2007 med diarienummer 551-55807 gällande anläggning för djurhållning på fastigheten Lapserum 1:2 i Västerviks
kommun till följande lydelse:
7. Markkarta ska upprättas minst vart tionde år. Denna ska vara upprättad enligt
Markkarteringsrådets riktlinjer (bl.a. 1 prov/ha). Gödselgivor skall anpassas efter aktuellt
karteringsresultat.

Redogörelse för ärendet
Prövningsgrund
Möjlighet till ändring av villkor regleras i 24 kap. 8 § punkt 2 miljöbalken (MB).

Ärendets handläggning
Ansökan om villkorsändring inkom till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen
Kalmar län den 23 augusti 2018 och sändes på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden i
Västerviks kommun den 18 december. Yttrande från kommunen inkom den 7 januari
2019.

Beskrivning av verksamheten och sökandens yrkande
Lena och Ingemar Persson erhöll tillstånd den 12 juli 2007 för integrerad grisproduktion
på fastigheten Lapserum 1:2. I villkor 7 anges att markkartering ska ske vart sjunde år. I
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verksamheten ingår idag ca 40 ha brukad åkerareal. Arealbehovet för spridning av gödsel
tillgodoses genom kontrakt med andra lantbrukare. Spridning av stallgödsel på den egna
arealen sker med ”tunn” gödsel med lägre innehåll av fosfor. Det är en strategi som pågått
sedan 1998.
Sökandens yrkande
Eftersom reglerna har ändrats sedan tillstånd gavs, vill sökanden att kravet ändras så att
markkartering ska göras var 10:e år.
Motivering till ändringen är:
 Markkarteringar har genomförts under perioden 1997 - 2013. Under denna period
har fosforvärdena varit konstanta eller snarare sjunkit något. Den rådande
gödslingsstrategin där Sökanden sprider en gödsel som bara innehåller ca 10 %
fosfor jämfört med väl omrörd gödsel, har pågått sedan 1998. Sökanden anser att
markkartering oftare än vart 10:e år inte tillför någon ny kunskap.


Jordbruksverkets årliga rapport ”Riktlinjer för gödsling och kalkning 2018” anger



att 10 år är ett rekommenderat intervall mellan markkarteringar.
Mark- och miljödomstolens dom, mål nr M 8065-09, fastställde att en ny



markkartering skulle genomföras vart 10:e år.
Livsmedelsstrategins intentioner där regelförenklingar, administrativa lättnader
och andra åtgärder bör genomföras för att stärka det svenska lantbrukets
konkurrenskraft och lönsamhet.

Inkomna yttranden
Miljö- och byggnadsnämnden i Västerviks kommun har i yttrande anfört följande.
Vid tillsynsmyndighetens inspektioner som genomförs vartannat år, har bland annat
växtnäringsbalanser, gödselanalyser, gödseljournal och gödslingsplaner kontrollerats.
Gödselanalyser som sker på både den tjocka och tunna gödselfraktionen, visar på stabila
fosfor- och kvävehalter. Gödsel avyttras till flera grannar och gödseljournal förs utan
anmärkningar. Växtnäringsbalanser visar på ett underskott av fosfor och ett högt
kväveutnyttjande.
Markkarteringen ligger som ett av underlagen för beräkning av den gödseltillförsel som
sker till grödor på egen areal. Fosforhalten i marken har minskat i 25 av 30 prov jämfört
med markkarteringen 2007. Att endast relativt små ökningar analyserats i 5 av 30 prov får
anses vara bevis för att arbetet med växtnäringsbalanser, gödselanalyser och en
genomtänkt växtodlingsstrategi fungerar som avsett. Miljö- och byggnadsnämndens
bedömning är att Lapserum har en god och genomtänkt kontroll av sina flöden av
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näringsämnen. Med anledning av detta tillstyrker nämnden att ett markkarteringsintervall
på vart 10:e år istället för vart 7:e år är tillräckligt för att förebygga näringsläckage.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Frågan i ärendet är om kravet på markkartering vart 7:e år är onödigt strängt.
För att ändra villkor krävs enligt 24 kap. 8 § punkt 2 att sökanden visar att det är
uppenbart att villkoret inte längre behövs, att villkoret är strängare än nödvändigt eller att
det har uppstått omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs.
Det finns inga generella krav på att markkarteringar ska genomföras. Jordbruksverkets
”Rekommendationer för gödsling och kalkning 2019” är rekommendationer som kan
användas för att ge underlag för en ekonomiskt och optimal gödsling och kalkning. I
rapporten rekommenderas att omkartering av lättlöslig fosfor i marken bör ske vart 10:e.
år.
För tillståndspliktiga verksamheter med egen och arrenderad areal ställs ofta krav på
markkartering i tillståndet.
Sökanden har genomfört tre markkarteringar mellan 1997 och 2013. Fosforhalterna i
marken har sjunkit under denna tidsperiod. Medeltal för de 30 analyserna i
markkarteringen från 1997 vad gäller P-AL-tal (lättlösligt fosfor) var 14,7 mg/100 g torr
jord. Den senaste markkarteringen från 2013 visade ett medeltal på 11,9 mg/100 g torr
jord. En nedåtgående trend vad gäller fosforstatusen i marken skedde mellan den första
(1997) och andra markkarteringen (2006). Därefter är nivåerna lika vilket tyder på att
gödslingsstrategin efter 2006 har varit likartad.
Sökanden har erhållit ytterligare areal som har låg fosforstatus och dessa ingår inte i
medeltalsberäkningen ovan. Medeltalet för den tillkommande arealen är 4,7 mg/100 g torr
jord.
Sökanden har med redovisade markkarteringar visat att fosforstatusen inte riskerar att öka
med nuvarande gödslingsstrategi. Miljöprövningsdelegationen bedömer därför att
villkoret är strängare än nödvändigt och att intervallet mellan markkarteringarna kan
ändras till vart 10:e år.
Detta beslut kan överklagas.
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Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län. I
beslutet deltog ordförande Johan Bergelin och miljösakkunnig Lars Engström.
Föredragande har varit miljöskyddshandläggare Ann-Charlotte Olsson.
Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens
elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga
1. Hur man överklagar.
2. Kungörelse av beslut
Kopia
Naturvårdsverket
Havs- och Vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Tillsynsmyndigheten, Miljö- och byggnadsnämnden, Västerviks kommun
Miljöenheten

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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UPPLYSNING OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen förordnar enligt 49 § delgivningslagen att delgivning av detta
beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelseannons införs i Västerviks Tidningen,
Vimmerby Tidning samt i Post & Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt hos
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt
hos aktförvararen, Miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun, Lunnargatan 1
i Västervik.
Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från datum för detta beslut, under
förutsättning att kungörelsen inom tio dagar införts i ovannämnda tidningar.
HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Observera att
överklagande skickas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86
KALMAR eller per e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Miljöprövningsdelegationen prövar
om överklagande inkommit i rätt tid innan den skickas vidare till domstolen.
Överklagande ska innehålla

diarienummer för beslutet som överklagas,

vad som anförs mot beslutet och på vilket sätt det bör ändras,

kontaktuppgifter så att eventuell kommunikation i ärendet kan ske effektivt.
Ombud
Om frågan hanteras via ombud ska en fullmakt för detta bifogas överklagandet.
Ytterligare upplysningar
Vid frågor, kontakta gärna som den som varit föredragande i beslutet via länsstyrelsens växel
på telefonnummer 010-223 80 00.
Överklagande ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 6 mars 2019.

Bilaga 2

Miljöfarlig verksamhet, beslut
Lena och Ingemar Persson, Lapserum 1:2 har fått beslut om ändring av villkor i
tillstånd till djurhållning enligt miljöbalken. Ändringen gäller tidsintervall mellan
markkarteringar.
Beslutet hålls tillgängligt hos Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 i Västervik
samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.
Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som
lämnas/skickas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län,
Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar eller skickas till kalmar@lansstyrelsen.se.
Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 6 mars 2019. Var god ange ärendets
diarienummer 551-6665-18.
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