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ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL DJURHÅLLNING  

1 Administrativa uppgifter  
Företag: Hurvapig AB 
Placering enligt SWEREF 99 TM: 6183681, 400558 
Adress till verksamhetsutövaren: Klemedstorps Gård 
Postadress: 241 93 Eslöv 
Telefonnummer: 070-3968718 
E-postadress: hakan@granepig.se 
Organisationsnummer: 559213-9306 
Firmatecknare: Tecknas av styrelsen samt var för sig av: 

Håkan Tufvesson 
Andreas Tufvesson 

Fastighet: Nuvarande Äspinge 5:26, men marken kommer att 
styckas av och få ny fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare:  Nuvarande Per-Magnus Espgård, ny fastighetsägare blir 
Hurvapig AB 

Kontaktperson avseende ansökan 
om tillstånd: 

Håkan Tufvesson, Hurvapig AB, 0703-96 87 18 
Michaela Baumgardt, HIR Skåne AB, 010-476 22 50 

 

2 Yrkanden 
Hurvapig AB söker tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. för den del av planerad verksamhet som är 
tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 2 kap 1§. Sökande yrkar på följande. 
 
 Tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap. ska ges till anläggning för djurhållning motsvarande 5 200 

platser för slaktsvin. 
 Få uppföra en ny stallbyggnad och gödsellagring i enlighet med alternativ 1 

 

Sökande yrkar vidare på: 
 Att de föreslagna villkoren ska fastställas. 
 Att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas. 
 Att en statusrapport inte krävs för den verksamhet som omfattas av tillståndet. 
 En igångsättningstid om 5 år från det att beslut om tillstånd vunnit laga kraft. Detta med anledning 

av om oförutsedda händelser skulle skjuta upp den planerade produktionen. Företaget bedömer att 
så lång igångsättningstid är motiverat då slaktsvinsproduktionen är beroende av marknadsläget 
både i ledet före, smågrisproducenten och tillgången på smågris, och i ledet efter, slakteriet och 
efterfrågan på svenskt fläskkött. Företaget ser inget hinder till att bevilja lång igångsättningstid då 
modern stallteknik kommer att väljas.     
 

Verksamheten kommer efter full utökning att se ut på följande sätt: 
 

Djurenheter Djurslag Antal platser 
520 Slaktsvin 5 200 
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3   Verksamhetskoder 
Huvudverksamhet Djurhållning 

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen: 1.10-i 

Kategori enligt IED: 6.6 b 
Kommun: Eslöv 
Prövningsnivå enligt miljöbalken: B-anläggning 

 
Verksamheten omfattas inte av: 
 Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-

olyckor, s.k. Sevesolagen. 
 11 kap. MB om vattenverksamhet.  
 

4   Åtagande och förslag till villkor 
Sökande har gått igenom påverkan på omgivande miljö och människors hälsa av planerad verksamhet, 
i syfte att kunna ge förslag på de områden som torde vara aktuella att fastställa i villkor. Vad gäller 
villkor anser sökande att dessa ska begränsas till det som är relevant för aktuell verksamhet som ligger 
till grund för prövning, och de aktiviteter och den påverkan denna medför på den aktuella platsen. 
Sökande anser att sådant som redan regleras av lagstiftning inte bör ingå i villkor. Samt att de 
åtagande man redovisar nedan omfattas av det första allmänna villkoret, d.v.s. att verksamheten skall 
bedrivas i överstämmande med ansökan, och därmed inte torde kräva enskilda villkor.  

4.1  Åtaganden 
Hurvapig AB har åtagit sig följande skyddsåtgärder, varav flera också omfattas av lagkrav. 

Till skydd för påverkan på mark- och vatten: 

 All hantering av stallgödsel i stallet kommer att vara tät och ske utan risk för läckage till mark eller 
vatten. 

 Tvättvatten från stallarna leds till flytgödselbehållarna. 
 All lagring av stallgödsel på anläggningen sker i täta behållare. 
 Vid hämtning av gödsel samlas eventuella spill upp. 
 Vid utlastning av djur samlas eventuella gödselspill upp. 
 Oavsiktlig gödselnedsmutsning på vägen mellan väg 1119 och asfaltverket kommer snarast möjligt 

tas omhand. 
 Ta representativa analyser alternativt utföra stallbalanser som visar flytgödselns innehåll av kväve, 

fosfor och kalium för att underlätta en behovsanpassad gödsling för mottagande 
växtodlingsföretag. 

 Kadaver förvaras täckt och hämtas regelbundet av godkänd entreprenör. 
 Avlopp från personaltoaletter leds till godkänd avloppslösning, i detta fallet minireningsverk. 
 Kemiska produkter och farligt avfall förvaras inomhus och på ogenomsläpplig invallad yta utan 

avlopp. 
 Bekämpning av ogräs på gårdsplanen kommer i första hand att skötas med icke kemiska metoder.  
 I verksamheten kommer finnas genomtänkta rutiner för olyckshändelser. 
 Med avseende på recipientkontroll avser Hurvapig AB att delta i den samordnade 

recipientkontrollen för det aktuella avrinningsområdet. 
 

Ytterligare åtagande till skydd för utsläpp till luft samt klimatpåverkan: 

 Hela tiden arbeta för att hålla ett bra foderutnyttjande genom åtgärder som tex: 
 Upprätta foderstater 
 Jobba med foderstyrning 
 Åtgärder för bra djurhälsa 

 Regelbundet gödsla ut från icke dränerande boxytor. 
 Kyla gödseln med värmeväxling. 
 Gödselbrunnarna på anläggningen förses med tak. 
 Omrörning i gödselbrunnarna sker under så få och koncentrerade perioder som möjligt 
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4.2  Företaget föreslår följande villkor för planerad verksamhet 

 Allmänt: 
Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i enlighet med vad sökande har angett i ansökningshand-
lingarna. 

 Hantering av stallgödsel och foder: 
Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill till 
omgivningen förebyggs och begränsas. Om eventuellt spill inte kan undvikas skall detta 
omhändertas.  

 Lagring och förvaring av miljöfarliga kemiska produkter och farligt avfall: 
Miljöfarliga kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan 
förorena mark-, yt- eller grundvatten. 
Förvaring av flytande miljöfarliga kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät 
yta, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp. 
Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 procent av 
övriga behållares volym.  
Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt vid förvaringsplatsen. 

 Ljud: 

Med tanke på verksamhetens lokalisering, med stort avstånd till boende samt närhet till 
asfaltverket och E22 anser sökanden: 
I första hand, att ett villkor kring ljud inte är relevant för verksamheten. 
I andra hand, föreslår sökanden följande villkor: 

Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får inte överskrida följande ljudnivå utomhus vid 
bostäder: 
50 dB(A) vardagar utom lördagar kl. 06.00-18.00 
45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06.00-18.00 
45 dB(A) kvällstid kl. 18.00-22.00 
40 dB(A) nattetid kl. 22.00-06.00 

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar 
eller immissionsberäkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för faktisk driftstid under de 
tidsperioder som anges ovan, dock minst en timme. 

Kontroll ska ske vid befogade klagomål efter tillsynsmyndighetens bestämmande.  

 Kontroll av verksamheten: 
För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren 
följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.  
Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att 
tillståndet tagits i anspråk. 
 

5  Gällande tillstånd och beslut 
Hurvapig AB bedriver ännu ingen verksamhet vilket gör att det inte finns gällande beslut. 
Företaget har ett beslut taget 2020-07-02 vid Länsstyrelsen i Skåne angående dispens från 6 § SFS 
1998:915 gällande krav på lagringskapacitet för gödsel, Dnr 605-19548-2020, se bilaga. 
 

6  Lokalisering 

6.1 Lokalisering, landskapsbild och närboende 
Prövningen omfattar byggnation av stall med intilliggande fodersilos och körvägar samt två 
gödselbrunnar på nuvarande västra delen av fastigheten Äspinge 5:26 i Eslövs kommun. Marken 
kommer att styckas av och få en ny fastighetsbeteckning. 
 
Platsen för planerad verksamhet ligger ca 1,5 km sydväst om Hurva, 4,5 km nordost om Flyinge och 
6,5 km sydöst om Eslöv, och är en typisk skånsk slättbygd, dominerad av jordbruk, vilket gör att 
stallbyggnader passar in i landskapsbilden.  
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Inom 500 meter från planerad produktion finns inga närboende, men tre verksamheter, varav den 
närmsta ligger strax öster om planerad verksamhet. På ett avstånd om drygt 500 m finns två bostäder. 
 

 

Figur 1.  Närboende och närliggande verksamheter från själva anläggningen är numrerade enligt 
nedanstående tabell. Planerad verksamhet är markerad med röd ring. Huvudsakliga 
transportvägar är markerade med blå streckad linje. 
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Tabell 1.  Närliggande bostäder och verksamheter enligt numrering i figur ovan 

Nr  Avstånd  
till stall, m 

Ägare Verksamhet/ 
boende 

Fastighets-
beteckning 

Riktning 

1 25 (tomtgräns) 
200 
(personalutrymmen)   

Hurva Fastighets AB 
Bunkagårdsgatan 4 253 
68 Helsingborg 

Asfaltverk, Svevia AB 
Äspinge 539 
241 94 Hurva 

Äspinge 5:39 O 

2 230 Jesper Johansson 
Selarp 1103             241 
92 Eslöv 

Försäljningslokal, 
Skolådan i Hurva 
Äspinge 535              
241 94 Hurva 

Äspinge 5:35 S-SO 

3 360 Håkan Tufvesson 
Klemedstorps Gård 241 
93 Eslöv 

Betonggjuteri, Hurva 
Betong AB 

Hundsäng 5:11 NO 

520 Bostad, Håkan 
Tufvesson 

4 520 Lillebil Hagstadius 
Dödsbo 

Bostad, Carl Pierre 
Alexander Hagstadius 
Äspinge Gustavsfält 1 
241 94 Hurva 

Äspinge 14:2 S 

6.2 Transportvägar 
Den planerade verksamheten kommer att anläggas ca 120 meter från väg 1119, med en befintlig 
anslutning anpassad för tung trafik. Väg 1119 ansluter till E22 ca 350 m sydost från planerad 
verksamhet. Väg 1119 och E22 är båda anpassade till tung trafik.  
 
Transporter av slaktdjur och foder sker med lastbil och kommer i huvudsak från E22 via väg 1119. 
Transport av smågrisar kommer på väg 1119 från nordväst. Stallgödsel kommer att transporteras med 
både lastbil och traktorekipage och kan gå på båda håll på väg 1119. 
 
Merparten av transporterna sker regelbundet under året men under perioder för gödselspridning kan 
transporter av gödsel med traktor och vagn dock bli mer koncentrerade. Gödselspridning sker i 
huvudsak under två perioder under året. Den första i samband med vårbruk, inför sådd eller i 
samband med första gödselgivan. Den andra tidig höst, inför höstsådd eller som gödsling i växande 
vall. 
 
De regelbundna transporterna beräknas att bli i snitt 4–5 per dag. Under vissa perioder kan det dock 
bli flera och vissa perioder färre. I förhållande till trafikflödet på de aktuella vägarna bedöms ökningen 
som liten.   

6.3 Alternativa placeringar 
Företaget har tittat på olika alternativ för lokalisering utifrån följande aspekter: 
 

 Möjlighet till bra tillsyn av djuren och daglig övervakning av driften 
 Smittskydd, i form av placering i förhållande till annan djurhållande produktion 
 Rimlig omfattning på ledningsdragningar för el, värme och vatten 
 Optimalt ur logistiksynpunkt med tanke på foder, djurtransporter m.m. 
 Bra markförhållanden för byggnation av en stor byggnad, bl.a. nivåskillnader, schaktning 
 Rationell hantering av gödsel där närhet till spridningsarealer är avgörande för flytgödsel då 

det rör sig om stora volymer, både att transportera och sprida  
 Rimliga avstånd till grannar med tanke på lukt och buller 
 Markens nuvarande produktionsförmåga och arrondering 
 Liten påverkan på omgivande miljö 
 Landskapsbild och kulturmiljö 

 
Med tanke på ovanstående punkter har företaget landat i att produktionen bör lokaliseras i denna del 
av Hurva. Placeringen är idealisk med tanke på efterfrågan på gödsel och närhet till E22. Man har 
också hittat en plats som är lämplig för utbyggnad, alternativ 1. Marken är idag åkermark men det är 
ett relativt litet och avgränsat skifte. Den mark man tar i anspråk är alltså mindre värdefull ur 
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växtodlingssynpunkt på grund av arronderingen. Med denna placering underlättas också lednings-
dragningar för värme, vatten och el från granngården. Markförhållandena är också lämpliga för 
byggnation, d.v.s. markberedningen kommer att bli rimlig och utan för mycket schaktning och 
jordmassor att transportera bort och hitta avsättning för. Denna placering är också bra ur 
smittskyddssynpunkt då det inte ligger andra djurhållande verksamheter på nära håll i dominerande 
vindriktning.   
 
Företaget har även tagit fram en alternativ plats, alternativ 2, men denna är ur flera aspekter inte lika 
optimal. Framförallt innebär alternativ 2 närmare avstånd till boende i Hurva. Markförhållandena är 
också betydligt sämre vilket kommer att försvåra och fördyra grundläggningsarbetet.  
 
 

 

Figur 2.  Placering av stallet enligt alternativ 1 (grön) och alternativ 2 (blå). 
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Figur 3.  Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur visar att planerad verksamhet (röd ring) inte 
berörs av områdesskydd eller ligger inom område med riksintresse. På ca 550 meters 
avstånd norr om planerad verksamhet finns ett riksintresse för naturvård och drygt 1 km 
öster om planerad verksamhet finns ett vattenskyddsområde. 5 km öster om planerad 
verksamhet finns Natura 2000-område. 

6.4 Sammanfattande bedömning avseende planer och skydd av områden 
Platsen berörs inte av detaljplaner, områdesskydd eller andra intressen. Det finns inga konflikter 
avseende kommunens planer i gällande översiktsplan eller lokala föreskrifter. Planerad verksamhet 
ligger inte heller inom eller i närheten av Natura 2000-områden. 
 
Närhet finns till biotopskyddade objekt, men dessa bedöms inte påverkas negativt av planerad 
verksamhet. På ca 550 meters avstånd finns riksintresse för naturvård, planerad verksamhet bedöms 
inte heller här ha någon negativ påverkan. 

6.5 Grundvattenförekomst 
Platsen för planerad produktion ligger inte inom någon särskild grundvattenförekomst, utpekad och 
klassificerad av Vattenmyndigheten. 

6.6 Vattendrag och avrinningsområde 
Platsen för planerad verksamhet ligger inom delavrinningsområdet ”Ovan Bråån”, SE618609-134029, 
som ligger i Kävlingeåns huvudavrinningsområde, SE92000.  
 
Uppgifter i VISS visar att denna del av Kävlingeån, Bråån-Ålabäcken SE618289-134590, se bilaga, 
enligt förvaltningscykel 3 (2017-2021), anses ha otillfredsställande ekologisk status. Ån är påverkad av 
övergödning, men då ån är rätad och rensad är även morfologi och hydrologi påverkad, vilket är den 
faktor som drar ned bedömningen mest.  
 
Vad gäller den kemiska statusen uppnår den inte god status om kvicksilver och bromerad difenyleter, i 
t.ex. flamskyddsmedel, räknas in. Dock finns i denna del av Kävlingeån inga mätningar utan 
bedömningen grundar sig på att alla ytvatten i Sverige idag överskrider gränsvärdena. 
 
Planerad verksamhet bedöms inte medföra försämringar på kort sikt, och heller inte försvåra arbetet 
att på längre sikt nå god status. Planerad verksamhet kommer att medföra ökad mängd dagvatten från 
platsen då odlingsmark ersätts med stalltak. Den lilla ökning som uppstår vid planerad verksamhet på 
platsen bedöms dock inte försämra statusen då förändringen sett till hela avrinningsområdet är ytterst 
liten. Dessutom kommer en fördröjningsdamm att anläggas vid verksamheten som jämnar ut flödet 
vid kraftiga skyfall.  
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Med de lagkrav som finns kring hantering av stallgödsel, de skyddsåtgärder därutöver som företaget 
planerar tillämpa samt de villkor som föreslås för planerad verksamhet bedöms risken för påverkan av 
ytvattnet som minimal.  
 
 

 

Figur 4.  Utdrag ur VISS visar att platsen (röd ring) hör till ett delavrinningsområde som avvattnas 
till Kävlingeån. 

 

7 Verksamhetsbeskrivning 

7.1 Nuvarande verksamhet 
I dagsläget finns inga byggnader på platsen utan marken är nu åkermark, som odlas med för området 
traditionella grödor och på ett gängse vis vilket innebär användning av växtskyddsmedel, mineral- och 
stallgödsel samt vanliga maskinarbeten och transporter. 

7.2 Planerad verksamhet - övergripande 
Ansökan avser tillstånd för att starta upp en slaktsvinsproduktion med 5 200 platser på västra delen av 
nuvarande fastighet Äspinge 5:26. Marken kommer att styckas av och få en egen fastighetsbeteckning. 
 
Planerad produktion innebär byggnation av ett slaktsvinsstall inklusive teknisk utrustning som tillhör 
slaktsvinsproduktionen, två gödselbrunnar, anläggande av körvägar samt en fördröjningsdamm för 
dagvatten, se figur 5. Då gödsel kommer att avyttras kontinuerligt från verksamheten ingår inte full 
lagringskapacitet för 10 månader i företagets planerade verksamhet, utan företaget har sökt och fått 
dispens från detta av Länsstyrelsen i Skåne, se bilaga. Inte heller någon växtodling finns i företaget 
varför gödselspridningen inte omfattas av denna prövning.  
 
Sökanden har gått igenom de BAT-slutsatser och gränsvärden som finns och anser att dessa kommer 
att uppfyllas. Genomgången redovisas i detalj i bilaga. 
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Figur 5.  Situationsplan över planerad verksamhet med stallbyggnader, gödselbehållare och 
fodersilos. 

 

8 Teknisk beskrivning 

8.1 Omfattning djurhållning och driftstider 
Antalet slaktsvinsplatser planeras bli 5 200. Planen är att ha 8 avdelningar med 650 platser i vardera. 
Två avdelningar åt gången fylls med smågrisar med en vikt av 28–35 kg per gris. När grisarna blir 
slaktmogna töms de två avdelningarna successivt under 1–2 veckor och tvättas därefter. Insättning 
förväntas därmed ske med 15–16 veckors intervall, vilket gör att antalet omgångar per år beräknas bli 
mellan 3,2 och 3,5. 

8.2 Stallbyggnader 
En stallbyggnad enligt danska Agrifarms koncept för slaktsvin kommer att uppföras, se bilaga. Stallet 
kommer att mäta 60*100 meter med ca 10–12 meter upp till nock och inhysa 8 avdelningar à 650 
platser. 
 
Gödselsslag kommer att vara flytgödsel och utgödsling kommer att ske med vacuum. Gödseln kommer 
att kylas i stallet och värmen tas tillvara genom värmeväxling.  
 
Stallet kommer att ha hybridventilation som kombinerar naturlig ventilation i stallavdelningen med 
ett golvutsug under spaltgolvet, vilket ger en väldigt energisnål ventilation och ett bra stallklimat. 

8.3 Stallgödsellagring 
Baserat på 3,5 omgångar slaktsvin per år kommer verksamheten att producera ca 14 400 m3 flytgödsel 
per år, se bilaga. Vid färre omgångar blir naturligtvis mängden lägre. Tvätt- och diskvatten ingår i 
beräkningarna.  
Två flytgödselbrunnar med tak planeras att byggas i anslutning till stallet, varav den ena på 3 000 m3 

och den andra på 1 000 m3, d.v.s. totalt 4 000 m3. För att underlätta logostiken vid spridning kommer 
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lagring av gödseln därefter att ske hos mottagande växtodlingsföretag, som har eller ska anlägga 
satellitbrunnar i anslutning till den åkermark som gödseln sedan kommer att spridas på.  
 
Hurvapig AB avser att skriva avtal kring mottagande av gödseln med aktuella växtodlingsföretag för att 
säkerställa att växtodlingsföretagen kontinuerligt kommer att kunna ta emot den gödsel som företaget 
själv inte kommer att kunna lagra. Företaget har sökt och fått dispens från kravet på 10 månaders 
lagringskapacitet.  

8.4 Vattenförsörjning 
Planerad verksamhet kommer att köpa vatten från granngården i nordöst, Klemedstorps gård. Denna 
vattentäkt tar vatten från en källa på gården. Vattenförbrukningen uppskattas uppgå till ca 30 m3 per 
dygn. Årsförbrukningen uppskattas till ca 11 000 m3.  

8.5 Foderlagring, beredning 
Utfodringssystemet kommer att vara blötutfodring med spannmål, foderkoncentrat, soja, vassle 
och/eller drank. Foderspannmål kommer att köpas in från närliggande växtodlingsgårdar. Fodret 
kommer att förvaras i fodersilos i anslutning till stallet för att sedan blandas i ett foderkök för vidare 
distribuering till djuren. Till grund för utfodring kommer det vara en foderplanering som bygger på 
foderanalyser, foderstater och fasutfodring.    

8.6 Energibehov och energikällor 
Energi förbrukas vid transporter samt vid drift av utrustning i stallarna såsom utfodring, utgödsling, 
hybridventilation, belysning samt uppvärmning.  
 
All inomgårdsutrustning och belysning kommer att drivas med el. Ventilationen är en form av 
hybridventilation vilket innebär att energiförbrukningen kommer att bli mycket låg jämfört med 
traditionella ventilationssystem.  
 
Värme tas i första hand från värmeväxling från gödseln. Eventuellt extrabehov av värme kommer att 
köpas från granngården, Klemedstorps gård, som har en fastbränslepanna. All energi till uppvärmning 
kommer således från förnyelsebara källor.  

8.7 Kemikalier – förvaring, hantering 
Det används generellt få kemikalier inom djurproduktionen. De kemikalier som kommer att användas 
är främst rengöringsmedel, desinfektionsmedel, sprayfärg och biocider. Även köldmedier kommer att 
hanteras inom verksamheten i värmepumpen.  
 
Endast kemikalier som rekommenderas av branschorganisationer och som är avsedda för ändamålet 
kommer att användas. All hantering och lagring av kemikalier kommer att ske på ett säkert sätt utan 
risk för spridning till mark och vatten. 

8.8 Kadaver – förvaring, hantering 
Kadaver kommer att förvaras på avskild och skyddad plats i en täckt sluten behållare. Hämtning och 
omhändertagande av kadaver kommer att göras av Svensk Lantbrukstjänst.  

8.9 Sanitärt avlopp 
Avlopp från personalutrymmen kommer att gå till ett minireningsverk. Vid projektering kommer 
kontakt att tas med kommunen angående tillstånd för detta. 

8.10 Farligt avfall – förvaring, hantering 
Farligt avfall från verksamheten kommer främst att vara lysrör, sprayburkar och kanyler. Det farliga 
avfallet kommer att förvaras inomhus i särskilda kärl och lämnas till miljöstation.   

8.11 Hantering av dagvatten 
Dagvatten från gårdsplan och hårdgjorda ytor kommer att infiltrera. Avvattning från tak kommer att 
ledas till en dagvattendamm som fungerar som fördröjningsdamm, innan det går vidare till det 
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befintliga dräneringssystem som avvattnar intilliggande åkermark. Avrinningen går till Kävlingeån via 
Rödabäck i väster. 

9 Särskild redovisning med anledning av IED 

9.1 BAT-slutsatser 
Sökande har i bilaga visat att svinproduktionen kommer att bedrivas i enlighet med riktgivande BAT-
slutsatser och att tillämpliga gränsvärden i form av BAT-AEL troligen inte kommer att överskridas.  

9.2 Statusrapport 
Sökande har i bilaga analyserat behovet av statusrapport och bedömt att planerad verksamhet inte 
kommer att ge upphov till sådan förorening av mark och vatten att statusrapport krävs. Företaget har 
därmed beslutat att statusrapport inte behöver upprättas för anläggningsområdet. 
 

10 Sammanfattning av samrådsprocessen 
Myndigheter, intresseorganisationer, närboende och särskilt berörda har bjudits in till samråd. 
Yttranden och synpunkter som framkommit har sammanställts i MKB och redovisas mer i detalj i 
bilaga. Det har inte framkommit frågor eller utredningskrav som är annorlunda jämfört med 
brukligt. Från en närliggande verksamhet samt annan berörd har det framkommit oro kring lukt. 
Annan berörd har även uttryckt oro för gödselnedsmutsning på gemensam väg. Samtliga problem-
ställningar har beaktats i denna ansökan.  
 

11  Hälso- och miljöeffekter av planerad verksamhet 
I MKB har effekterna av planerad verksamhet utretts. I kapitel 22 sammanfattas skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, i kapitel 22 hälso- och miljöeffekter samt i kapitel 24 koppling till miljömål. Den 
huvudsakliga miljöpåverkan och dess koppling till miljömål sammanfattas nedan.  

11.1  Sammanfattning av huvudsakliga hälso- och miljöeffekter 
 Utsläpp till luft av ammoniak från stall och lagring – uppfyller BAT med god marginal 

Ammoniakavgång bidrar till kvävenedfall lokalt, regional och nationellt. Beräkningar för verksam-
heten visar att, jämfört med det kvävenedfall som redan finns, blir förändringen mycket liten. Då 
luftutsläpp sprids stora avstånd är det ingen lösning att produktionen istället bedrivs på annan 
plats i Skåne, angränsande län eller grannländer. Företaget kommer att uppfylla kraven på bästa 
tillgängliga teknik, BAT, och rymmas väl inom ramen för ammoniakavgång, BAT-AEL. 
 

 Utsläpp till luft i samband med transporter– överskrider inte MKN 
De flesta transporterna kommer att ske med lastbil vilket är effektivt. Externa transporterna sköts 
främst av etablerade transportörer som har logistikplanering. Påverkan är regional och nationell 
vilket gör att en ökning sker även om produktionen flyttas. 
 

 Utsläpp av lukt från stall och lagring – uppfyller BAT med god marginal 
Då det tidigare inte varit djurproduktion på platsen kommer lukt från verksamheten att innebära 
en förändring jämfört med tidigare. Företaget kommer att uppfylla kraven på bästa tillgängliga 
teknik, BAT, för att minimera lukt. 

 
 Uthållig jordbruksproduktion och biologisk mångfald – bidrar till positiva effekter 

Stallgödsel bidrar med organiskt material, vilket ökar markens bördighet och den biologiska 
mångfalden i marken. Fördröjningsdammen som kommer att anläggas kommer att innebära en ny 
naturmiljö i landskapet. 

 
Med tanke på den förändring planerad verksamhet innebär jämfört med idag samt lokalisering och de 
skyddsåtgärder som planeras bedöms verksamheten få liten påverkan på följande: 
 Landskapsbild: Stallet kommer att byggas intill ett befintligt asfaltverk, en stallbyggnad passar in i 

jordbrukslandskapet. 
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 Markanvändning: Den åkermark som tas i anspråk har dålig arrondering och är därför inte så 

värdefull ur jordbrukssynpunkt. 
 Utsläpp till vatten: Ingen risk för utsläpp till yt- eller grundvatten 
 Uttag av vatten från grundvattenförekomst: Vatten kommer att tas från vattentäkt med god tillgång  
 Ljud/buller: Vägarna är redan transportintensiva och närmsta granne är ett asfaltverk 
 Klimat: Energisnål anläggning, stor andel förnyelsebara energikällor, bra lokalisering ur 

transportsynpunkt. Stallgödsel ersätter mineralgödsel hos mottagande växtodlingsföretag. 

11.2  Påverkan på miljömål 
Av sexton miljömål bedöms att verksamheten kommer att bidra positivt till två miljömål och till viss 
del negativt till två. Övriga miljömål påverkas inte eller är inte aktuella för platsen. 
 
I huvudsak positivt bidrag till:  
 Begränsad klimatpåverkan, då produktionen kommer att vara effektiv per producerat kg kött då 

anläggningen kommer att vara modern, effektiv och resurssnål. Stallgödsel bidrar på flera sätt till 
minskad klimatpåverkan från mottagande växtodlingsföretag. 

 Ett rikt odlingslandskap, där särskilt stallgödsel bidrar med positiva effekter. 
 
Visst negativt bidrag till: 
 Frisk luft p.g.a. utsläpp till luft i samband med transporter. Positivt är att transporterna till största 

delen sker med lastbil och att lokaliseringen av verksamheten är bra ur transportsynpunkt.  
 Bara naturlig försurning eftersom ammoniak kommer att avgå till luft från stall och gödsellagring 

även om bästa teknik och driftsrutiner tillämpas. Påverkan förändras dock lite om produktionen 
flyttas till annan del av t.ex. Skåne eftersom luftutsläpp har regional och nationell spridning. 
 

12 Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna samt principen 
om val av plats och rimlighetsavvägning 

Sökande uppfyller de allmänna hänsynsreglerna och principerna om lokalisering och skälighet i 
miljöbalken 2 kap på följande sätt: 

12.1  Kunskapskravet 
Sökande bedömer att man kommer att uppfylla kunskapskravet. Som exempel kan man föra fram att 
sökanden är ett företag där ledningen har relevant utbildning och lång erfarenhet av grisproduktion. 
När personal kommer att anställas kommer kunskap kring slaktsvinsproduktion att vara meriterande. 
 
Företaget kommer att se till att berörd personal deltar på relevant fortbildning, t.ex. anordnad av 
branschföreningar och foderföretag, utbyter erfarenheter med andra producenter, samt löpande tar 
del av information i fackpressen. 
 
Man kommer också att löpande följa upp produktionen och på så sett utvärdera och få underlag till att 
bedöma miljöpåverkan. 

12.2 Försiktighetsprincipen inkl. principen om bästa möjliga teknik 
Inom sökandes djurproduktion kommer det att hanteras stallgödsel, och en mindre mängd kemikalier, 
bland annat rengörings- och desinfektionsmedel. I MKB har det beskrivits att det för dessa kommer att 
finnas bra förvaring och bra rutiner kring hantering vilket sammantaget ger en säker hantering.  
 
Stallet kommer att vara modernt och energisnålt och kommer att uppfylla BAT-slutsatserna för 
svinproduktion.  

12.3 Produktvalsprincipen 
Det används få kemikalier i djurproduktionen. Företaget kommer att följa branschens råd och utifrån 
dessa prioritera produkter med ämnen som är biologiskt lätt nedbrytbara och som inte klassas som 
miljöfarliga. 
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12.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
Stallet som kommer att byggas är energisnålt, värme från gödseln kommer att tas tillvara genom 
värmeväxling för att värma upp stallet och eventuell extravärme kommer att köpas in från en fast-
bränslepanna vilket gör att all värme kommer från förnyelsebara källor. Vid drift är målsättningen att 
hushålla med energi och resurser vilket man gör genom övervakning och reglering/behovsanpassning. 

12.5 Lokaliseringsprincipen 
Verksamheten kommer att bedrivas i en utpräglad jordbruksbygd. Det finns tydliga synergieffekter 
mellan gårdens djurproduktion och den växtodling som bedrivs av närliggande växtodlingsföretag. 
Foderspannmål kan odlas på nära håll och stallgödseln spridas på den närliggande åkermarken. 
Dessutom finns en smågrisproduktion i närheten, varifrån smågrisar kommer att köpas in. 
 
Stallet kommer att ligga nära ett stort vägnät vilket underlättar för långväga transporter.  

12.6 Skälighetsprincipen 
Verksamheten har planerats utifrån erfarenheter och från branschföreträdare, uppgifter från 
leverantörer av utrustning samt bedömning av påverkan på miljö och omgivning. Vid jämförelse med 
BAT-slutsatserna kan vi se att verksamheten uppfyller dessa och också bör ligga väl under gränsvärdet 
för ammoniakavgång, BAT-AEL.  
 

13  Sammanfattning 
Hurvapig AB ansöker om att få uppföra slaktsvinsproduktion på nuvarande västra delen av fastigheten 
Äspinge 5:26, men marken kommer att styckas av och få ny fastighetsbeteckning. I dagsläget finns 
inga byggnader på platsen utan marken är nu åkermark, som odlas med för området traditionella 
grödor och på ett gängse vis vilket innebär användning av växtskyddsmedel, mineral- och stallgödsel 
samt vanliga maskinarbeten och transporter. Den planerade verksamheten kommer att innebära 
nybyggnation av ett stall med plats för 5 200 slaktsvin, intilliggande fodersilos, körvägar och vänd-
planer samt gödsellagring i två flytgödselbrunnar. Det stall man har valt är modernt och energisnålt i 
förhållande till konventionella slaktsvinsstallar.  
 
Hurvapig AB har fått dispens för att endast inneha ca en tredjedel av den lagstadgade gödsellagrings-
kapaciteten inom den egna verksamheten. Stallgödseln kommer därefter att transporteras iväg för 
vidare lagring och spridning hos närliggande växtodlingsföretag. Hurvapig AB bedriver inte någon 
egen växtodling. Då området sedan tidigare är relativt stallgödselfattigt finns ett stort intresse hos 
närliggande växtodlingsföretag att ta emot stallgödsel.  
 
Lokaliseringen är vald utifrån flera olika aspekter som t.ex. avstånd till boende, avstånd till känsliga 
eller skyddade områden ur miljö-, natur- eller kultursynpunkt, lämpliga markförhållanden, smitt-
skyddssäkerhet, möjliga ledningsdragningar för värme, vatten och el samt jordbruksvärdet av den 
mark man tar i anspråk. Mycket viktigt är också läget ur logistiksynpunkt, där närhet till smågris-
producenter, spridningsarealer för gödseln samt ett bra vägnät för tunga transporter vägs in. 
 
Dagvatten från anläggningen kommer i huvudsak att vara regnvatten från tak och detta kommer att 
ledas till en fördröjningsdamm, innan det förs vidare till platsens befintliga dräneringssystem som 
sedan rinner vidare mot Rödabäck och Kävlingeån. 
 
Vatten till produktionen kommer att köpas in från en granngård, som har en befintlig vattentäkt som 
tar vatten från en källa vid Klemedstorps gård. Tillgången bedöms som god i förhållande till beräknad 
vattenåtgång. 
 
Hurvapig AB har genomfört samråd med myndigheter på både lokal, regional och nationell nivå 
liksom med intresseorganisationer, närboende och närliggande verksamheter. Från myndighetssam-
råden har det inte framkommit frågor eller utredningskrav som är annorlunda jämfört med vad som är 
brukligt i tillståndsansökningar för liknande verksamheter. Den planerade anläggningen ligger relativt 
långt från boende men från närliggande verksamheter har det uttryckts oro kring lukt och i viss mån 
nedsmutsning av vägar. Dessa problemställningar har beskrivits mer ingående i miljökonsekvens-
beskrivningen och beaktats i ansökan då Hurvapig lagt fram förslag till skyddsåtgärder och villkor.   
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