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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr 2014/MHN04962

Enheten miljö- och hälsoskydd

Bakgrund
Tillsynsprojektet genomfördes under hösten 2014 av samtliga inspektörer vid
enheten miljö- och hälsoskydd. Från förra massprojektet som genomfördes
under 2013 utökades tillsynsområdet med viss dokumentation vad gäller
lagringskapacitet av gödsel och urin. I lagringskapaciteten får verksamheten
räkna in gödselplattor -, brunnar och utrymmen inne i stallbyggnaden, till
exempel en ströbädd, om utrymmena uppfyller kravet på att det inte sker någon
avrinning eller något läckage från utrymmet.
Däremot får verksamheten inte räkna in mellanlagring av gödsel direkt på mark
utomhus i lagringskapaciteten, så kallad stukalagring.
Dokumentation om lagringskapacitet följer de ytterligare krav som finns på
verksamheter i områden som är känsliga för näringsläckage i enlighet men EU:s
Nitratdirektiv.
Syfte
Syftet med projektet är att dels minska risken för påverkan av grund- och
ytvatten och dels begränsa näringsläckage.
Resultat
Inspektioner (antal)

41

Uppföljning (antal verksamheter)
18

Brister
Till största delen bestod bristerna i att verksamheterna saknade dokument för
beräkning av verksamheten lagringskapacitet av gödsel och urin. Andra brister
som uppmärksammades var förvaring av döda djur, underfyllning av
gödselbrunn och brister i lagring av gödsel.
Slutsats
Nästan vartannat besök kommer att kräva uppföljande besök eller
dokumentkontroll. 10 av de 18 verksamheterna som kräver uppföljning hade
brister i dokumentationen för beräkning av verksamhetens lagringskapacitet av
gödsel och urin. Fram till dagens datum har inga av de 10 verksamheterna som
inkommit med kompletteringar saknat lagringsutrymme för gödsel och urin.
Bedömningen är att fortsatt tillsyn på verksamheter under < 100 djurenheter (så
kallade U-verksamheter) behöver fortgå. Under 2015 kommer uppföljning på
kvarvarande brister att följas upp.
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