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 Datum Diarienummer 
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Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 

sammanträde den 27 augusti 2015 

 

 Adressat:  (6 ex av beslutet) 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 

 751 86  Uppsala 

 

 

 

 

Ansökan om upphävande av del av tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken Sveriges Lantbruksuniversitet Funbo-Lövsta 8:4 

Remiss från länsstyrelsen, dnr. 551-2825-2015. Remisstid: 30 augusti 2015 

 

Förslag till beslut: 

 

1. Nämnden överlämnar nedanstående yttrande till länsstyrelsen. 

2. Nämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Axelsson 

ordförande  miljödirektör 

Sammanfattning 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tillstånd från 2007 till djurhållning, slakteri och 

avloppsreningsverk på Funbo-Lövsta. Slakteriet har sedan starten drivits av Lövsta kött AB. 

SLU ansöker nu om att tillståndet upphävs vad gäller slakteri. Lövsta kött AB har anmält sin 

verksamhet till miljöförvaltningen eftersom den inte är så stor att det krävs tillstånd.  

 

Miljöförvaltningen tillstyrker att den del av tillståndet som avser slakteri upphävs. Slakt sker i 

anmälningspliktig omfattning och bedrivs av annan verksamhetsutövare än den övriga 

verksamheten som omfattas av tillståndet. Den produktionsökning som upphävandet 

möjliggör bedöms, så länge villkoren för utsläpp från reningsverket innehålls, inte påverka 

miljön i så stor omfattning att det motiverar ett avslag på ansökan. Om tillståndet upphävs och 

miljöpåverkan skulle bli större än förväntat kan miljöförvaltningen ställa krav på begränsning 

eller ökade skyddsåtgärder inom ramen för tillsynen.  
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Bakgrund 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tillstånd från 2007 till djurhållning på Funbo-Lövsta. 

Tillståndet omfattar även slakteri och avloppsreningsverk. Slakteriet och reningsverket är inte 

så stora att det krävs tillstånd. SLU hade kunnat göra separat anmälan till miljöförvaltningen 

om slakteri och reningsverk, men valde att ta med dem i tillståndet. Tillståndet innehåller inga 

specifika villkor för verksamheten i slakteriet.  

 

SLU ansöker nu hos länsstyrelsen om att den del av tillståndet som avser slakteri ska 

upphävas. Slakt sker i en omfattning som är anmälningspliktig till kommunens miljönämnd. 

Verksamhetsutövaren för slakteriet, Lövsta Kött AB, har lämnat in en anmälan till 

miljöförvaltningen.  

 

Tillståndets formulering och miljöförvaltningens tolkning av det i beslut 25 september 2009 

innebär en begränsning på högst 5000 ton slaktvikt per år. Nuvarande gräns för tillståndsplikt 

enligt miljöprövningsförordningen är 7500 ton slaktvikt per år. Avloppsvatten från slakteriet 

leds till SLUs avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket är dimensionerat för att klara vatten 

från slakt upp till 7500 ton per år under förutsättning att slakten per vecka inte överstiger 200 

ton.  

 

Förutom vattnet från slakteriet behandlar reningsverket sanitärt avloppsvatten från 

undervisningslokaler, bostäder och småindustrier i Lövsta. Reningsverket upprustades och 

byggdes ut 2014. Skötsel och kontroll av fettavskiljare ingår i slakteriets egenkontroll. Resten 

av reningsprocessen sköts och kontrolleras av SLUs personal. Det fullt utbyggda 

avloppsreningsverket med efterpolering i biodamm har varit i drift sedan sommaren 2014. 

Intrimning skedde under hösten och var klart i november 2014. Det renade vattnet har hittills 

haft fosforhalter under 0,05 mg/l och halter av syreförbrukande ämnen BOD7 under 

detektionsgränsen för analysmetoden (3 mg/l). Det innebär att det finns en god marginal till 

villkoren för reningsverket som är: fosfor högst 0,3 mg/l och BOD7 högst 10 mg/l. 

 

Produktionen i slakteriet år 2013 var 3500 ton. Produktionen under tolv månader från 

halvårsskiftet 2013 till halvårsskiftet 2014 var 3900 ton. Under år 2015 kommer produktionen 

att ligga under 5000 ton. I samband med tillsynsbesök på slakteriet har miljöförvaltningen fått 

information om att omfattningen under närmast överblickbar tid kommer att ligga runt 5000 

ton per år, dvs ibland över tillståndsgränsen. Det har därför varit önskvärt för slakteriet att få 

bort den begränsning på 5000 ton per år som tillståndet innebär.  

 

Bedömning 

Miljöförvaltningen tillstyrker att den del av tillståndet som avser slakteri upphävs. Slakt sker i 

anmälningspliktig omfattning och bedrivs av annan verksamhetsutövare än den övriga 

verksamheten som omfattas av tillståndet. Den produktionsökning som upphävandet 

möjliggör bedöms, så länge tillståndskravet på utsläpp från reningsverket innehålls, inte 

påverka miljön i så stor omfattning att det motiverar ett avslag på ansökan om upphävande av 

del av tillståndet. Om tillståndet upphävs och miljöpåverkan skulle bli större än förväntat kan 

miljöförvaltningen ställa krav på begränsning eller ökade skyddsåtgärder inom ramen för 

tillsynen.  


