ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN
Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans
av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning
Man brukar dela in lantbruksverksamheter (djurhållning och växtodling) beroende på om de kräver
tillstånd/anmälan för att få bedrivas eller inte. Tillståndpliktiga verksamheten kallas ofta Bverksamheter, anmälningspliktiga kallas C-verksamheter medan de som varken kräver tillstånd eller
anmälan kallas U-verksamheter.
Verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken eller miljöskyddslagen (så kallade B-verksamheter
eller verksamheter med "frivilliga" tillstånd) har ett beslut som innebär ett starkt rättsskydd. Det
innebär dels att den som driver verksamheten har ett skydd kring verksamheten och de frågor som
prövats i tillståndsprocessen, dels att den som driver verksamheten är skyldig att följa tillståndet, till
exempel omfattning och gällande villkor. Det kan till exempel vara villkor kring buller, utsläpp,
kemikaliehantering och gödselhantering, men tillståndet kan även reglera vilka gödselslag som får
hanteras i verksamheten. Exakt vad som gäller, varierar mellan olika verksamheter.
Om den verksamhet som bedrivs idag har ett tillstånd men inte längre är tillståndspliktig (gränsen för
tillståndsplikt har ändrats genom åren), gäller tillståndet till det har upphävts. Det betyder att
verksamheten måste följa tillståndet fram till dess. Ett tillstånd kan upphävas genom en ansökan hos
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne och ansökan görs av den som driver
verksamheten. Om man inte längre är tillståndpliktig men däremot anmälningspliktig är det dock
viktigt att man, innan man lämnar in ansökan om upphävande, anmäler sin verksamhet till
kommunens miljönämnd eller motsvarande.
Anmälningspliktiga verksamheter (så kallade C-verksamheter) omfattas ofta av föreläggande om
försiktighetsmått, men har inte samma rättsskydd som en verksamhet med ett tillstånd. Det innebär
att tillsynsmyndigheten, på eget initiativ, kan förelägga den som driver en C-anläggning om
försiktighetsmått eller till och med förbjuda verksamheten om den finner det nödvändigt ur till
exempel miljösynpunkt.
Djurhållande verksamheter med mindre än 100 djurenheter samt verksamheter som bara bedriver
växtodling (så kallade U-verksamheter) omfattas varken av krav på tillstånd eller av anmälan.
Tillsynsmyndigheten har dock alltid möjlighet att förelägga den som driver en sådan verksamhet att
till exempel vidta skyddsåtgärder för att motverka skada eller olägenhet på människors hälsa eller
miljön.

Nedan följer en vägledning till vad som är viktigt att tänka på om man ska börja hantera biogödsel i
sin verksamhet. Informationen har delats in efter om du har ett B-tillstånd, har gjort en C-anmälan
eller är en U-verksamhet.

Verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken/miljöskyddslagen (B-verksamhet
eller verksamheter med "frivilligt" tillstånd)
Anmäl till tillsynsmyndigheten att ni vill börja hantera biogödsel i stället för eller tillsammans med
stallgödsel. Anmälan ska vara skriftlig och måste göras minst sex veckor innan ni avser att göra
förändringen eller påbörja några arbeten.
Av anmälan ska det framgå vilka förändringar som övergången till biogödsel kommer att innebära
jämfört med befintlig verksamhet. Det kan till exempel vara information om hur mycket gödsel som
ska lämnas bort samt hur mycket biogödsel som ska tas emot, hur biogödsel och eventuell stallgödsel
ska lagras (inklusive om lagringskapaciteten kommer att förses med tak eller annan täckning),
behovet av lagringskapacitet för respektive gödselslag, lokalisering av nya brunnar (karta och
fastighetsbeteckning) samt hur, när, var och hur ofta transporter kommer att ske (vägsträckning med
bostäder markerade på karta samt tidpunkter för när transporter kommer att ske och dess antal)
jämfört med befintlig verksamhet. Tänk på att redovisa både utgående, inkommande och interna
transporter. Redogör även för behovet av och tillgången till spridningsareal, hur och när ni kommer
att sprida biogödsel samt vilken påverkan övergången till biogödsel kan ha på miljö och människors
hälsa och vilka skyddsåtgärder ni planerar att vidta.
För att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en korrekt bedömning av ändringen och dess påverkan på
miljön och människors hälsa, är det viktigt att till exempel val av täckningsmetod, placering av nya
brunnar, transportvägar etc. motiveras.
Tillsynsmyndigheten ska sedan meddela er om ändringen ryms inom befintligt tillstånd eller om
verksamheten eller något enskilt villkor först måste prövas hos Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen Skåne. Om biogödselhanteringen till exempel inte anses vara prövad i tillståndet, kan
tillsynsmyndigheten meddela er ett föreläggande om försiktighetsmått som gäller förändringen (som
i detta fall gäller till exempel leverans av gödsel till och/eller mottagande av biogödsel från
biogasanläggning samt hantering och spridning av biogödsel), förelägga er att söka tillstånd om
förändringen eller förbjuda förändringen.
Observera dock att om ni själva bedömer det nödvändigt utifrån ert gällande tillstånd att pröva
verksamheten eller något enskilt villkor hos Miljöprövningsdelegationen, kan ni alltid ansöka om
villkorsändring eller påbörja en tillståndsprocess direkt utan att gå via tillsynsmyndigheten

Verksamheter som är anmälningspliktiga (C-verksamhet)
Anmäl till tillsynsmyndigheten att ni vill börja hantera biogödsel i stället för eller tillsammans med
stallgödsel. Anmälan ska vara skriftlig och måste göras minst sex veckor innan ni avser att göra
förändringen eller påbörja några arbeten.
Av anmälan ska det framgå vilka förändringar som övergången till biogödsel kommer att innebära
jämfört med befintlig verksamhet. Det kan till exempel vara information om hur mycket gödsel som

ska lämnas bort samt hur mycket biogödsel som ska tas emot, hur biogödsel och eventuell stallgödsel
ska lagras (inklusive om lagringskapaciteten kommer att förses med tak eller annan täckning),
behovet av lagringskapacitet för respektive gödselslag, lokalisering av nya brunnar (karta och
fastighetsbeteckning) samt hur, när, var och hur ofta transporter kommer att ske (vägsträckning med
bostäder markerade på karta samt tidpunkter för när transporter kommer att ske och dess antal)
jämfört med befintlig verksamhet. Tänk på att redovisa både utgående, inkommande och interna
transporter. Redogör även för behovet av och tillgången till spridningsareal, hur och när ni kommer
att sprida biogödsel samt vilken påverkan övergången till biogödsel kan ha på miljö och människors
hälsa och vilka skyddsåtgärder ni planerar att vidta.
För att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en korrekt bedömning av ändringen och dess påverkan på
miljön och människors hälsa, är det viktigt att till exempel val av täckningsmetod, placering av nya
brunnar, transportvägar etc. motiveras.
Tillsynsmyndigheten ska sedan antingen meddela er att förändringen inte innebär några åtgärder,
meddela ett föreläggande om försiktighetsmått för verksamheten (förändringen eller hela
verksamheten), förbjuda förändringen eller förelägga er att söka tillstånd för hela verksamheten hos
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne.

Verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-verksamhet)
För U-verksamheter krävs ingen formell anmälan om ändring av verksamheten för att börja hantera
biogödsel från biogasanläggning. Ta dock gärna kontakt med er tillsynsmyndighet i god tid innan
några ändringar görs och några arbeten påbörjas för att diskutera ändringen. Redovisa gärna för
tillsynsmyndigheten var (karta och fastighetsbeteckning) och hur ni avser att lagra biogödsel (tak
eller annan täckning), behov av lagringskapacitet samt hur transporter kommer att ske
(vägsträckning med bostäder markerade på karta samt tidpunkter för när transporter kommer att ske
och dess antal). Förutom att diskutera vad som krävs kan det vara lämpligt att diskutera ändringen
med tillsynsmyndigheten för att minska risken för till exempel klagomål från omgivningen. Även om
åtgärden inte är tillstånds- eller anmälningspliktig för en U-verksamhet kan förändringen uppfattas
som stor för omgivningen på grund av förändringar i till exempel lukt, transporter och placering av
brunnar.
Oavsett vilken storlek på verksamhet som bedrivs så är det alltid den enskilda verksamhetsutövaren
som ska ha kunskap om vilken påverkan verksamheten har eller kan ha på människors hälsa och
miljön, samt ska kunna redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att minska denna påverkan. Kravet
på att anmäla ändring av verksamheten till tillsynsmyndigheten gäller inte bara inför hantering av
gödsel/biogödsel till/från biogasanläggning utan anmälan om ändring kan krävas även vid andra
förändringar i verksamheten.
Oavsett om övergången till biogödsel kräver tillstånd/anmälan eller inte, kan tillsynsmyndigheten
förelägga om försiktighetsmått eller till och med förbjuda viss verksamhet om den anser att det
behövs i det enskilda fallet.

Kontakt
Har du frågor, kontakta din tillsynsmyndighet:
Länsstyrelsen i Skåne län
010-224 10 00
Sjöbo kommun
0416-271 53
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
0417-57 35 00
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Checklista för anmälan om ändring av verksamheten vid hantering av biogödsel
Anmälan ska vara skriftlig och måste göras minst sex veckor innan ni avser att göra förändringen eller
påbörja några arbeten. Följande uppgifter ska minst ingå i anmälan:














Uppgifter om verksamheten (namn, adress, personnummer/organisationsnummer,
fastighet/fastigheter där verksamhet bedrivs)
Beskrivning av förändringen (till exempel vad vill ni göra, vilka volymer gödsel ska lämnas till
biogasanläggningen, vilka volymer biogödsel kommer att tas emot).
Beskrivning av hur och var biogödsel respektive gödsel ska lagras. Redovisning av hur stort
behov av lagringskapacitet som finns för respektive gödselslag samt redovisning av befintlig
lagringskapacitet. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om annat som påverkar
tillgången på lagringskapaciteten till exempel tillförsel av regnvatten, diskvatten, tvättvatten,
pressvatten etc. (vad tillförs och vilka mängder). Redovisning hur ammoniakavgången ska
reduceras (vid annan täckning än tak - redovisa vad som ska användas, dess
reduktionsförmåga och varför den tekniken har valts). Om lagringskapaciteten inte är
tillräcklig/behöver kompletteras, hur kommer det att ske:
o Kommer verksamheten att hyra/låna brunn. Beskrivning av var, av vem och hur stor
volym.
o Kommer verksamheten att bygga ny brunn/annan lagring. Beskrivning av vad som
ska byggas, plats (inkl. fastighetsbeteckning och karta med lokalisering inritad), hur
stor volym och vilken täckning som kommer att användas. Motivera valet av plats
samt valet av täckning. Finns någon alternativ placering?
Beskrivning av transporter, både utgående, inkommande och interna transporter. Hur
kommer de att ske, var kommer de att ske (vägsträckning med bostäder markerade på
karta), antal, hur ofta och tidpunkter på dygnet? Hur kommer det att skilja från den
verksamhet som bedrivs idag? Finns det några alternativa transportvägar?
Beskrivning av förändringar i risken för lukt, buller, flugor etc. till följd av hanteringen av
biogödsel och/eller ändrad gödsellagring/hantering. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att
förhindra olägenhet för miljö och människors hälsa?
Redovisning av behovet av och tillgången till spridningsareal för gödsel och/eller biogödsel.
Hur och när kommer biogödseln att spridas? Vilka skyddsavstånd eller skyddsåtgärder
kommer att vidtas för att skydda till exempel bostäder, vattendrag, dricksvattenbrunnar
naturreservat?
Beskrivning av vilken påverkan hanteringen av biogödsel kan ha på miljö och människors
hälsa och vilka skyddsåtgärder som ni planerar att vidta.
Redovisning av hur verksamheten ska hantera eventuella driftsstörningar som innebär att
gödsel inte kan eller får lämnas i väg.
Uppgifter (inklusive kontaktuppgifter) om grannar som kan antas bli berörda av förändringen
samt information om huruvida de kommunicerats av verksamheten angående förändringen.

Motivera de val av till exempel teknik, placering och transportvägar som görs. Observera att
ovanstående är de uppgifter som anmälan minst ska innehålla. Ytterligare uppgifter kan behövas i
det enskilda fallet. Om tillsynsmyndigheten anser att den behöver ytterligare uppgifter för sin
prövning, kan den förelägga om komplettering. Observera att det är olagligt att lämna oriktiga
uppgifter.
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