
Förenklingsförslag: Möjlighet till 
mindre ökning av djurantal i befintliga 
miljötillstånd  

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Sammanfattning
Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet är en omständlig och kostsam process för företagen. När 
företaget har ett befintligt tillstånd bör det finnas möjlighet till mindre ändringar inom tillståndet, för 
att inte behöva söka om ett tillstånd. Mindre ändringar kan exempelvis vara mindre utökning av antalet 
djurenheter eller platser för djurproduktion (förslagsvis max 10%). Företagsutveckling sker kontinuerligt i 
lantbruksföretag vilket ibland är svårt att ta höjd för i tillståndsprövningen. En mindre produktionsförändring 
behöver inte påverka människors hälsa eller omgivande miljö.  

För att minska den kostnad och arbetsinsats som krävs i samband med mindre ändringar krävs ett 
förtydligande i miljöprövningsförordningen. Det bör där framgå att mindre utökningar inte per automatik är 
tillståndspliktiga utan att en bedömning görs i varje enskilt fall.  

Vad är målet?
Miljöprövningsförordningen (svensk lagstiftning) behöver ändras så att det finns ett förtydligande kring 
möjligheten att utöka tillstånd utan prövning 

Vad är problemet? 
Ändringar av djurenheter eller antal platser för djur i befintliga tillstånd till djurhållning bedöms nästan alltid 
av myndigheten innebära betydande olägenhet för miljön och människors hälsa och därmed måste hela 
tillståndet sökas om. Detta gäller även om utökningen är liten och till synes inte påverkar omgivningen. 
Företag utvecklas kontinuerligt och exakt produktion går inte alltid att förutse i tillståndsprocessen. 
Förändringarna hos företag med tillstånd till miljöfarlig verksamhet kan till exempel innebära att ytterligare 
några platser för nötkreatur byggs till eller ändras från ungdjur till vuxna djur eller att inredning i hönsstall 
ändras för att anpassas till nya regelverk samt omvärldens krav och förväntningar. För att använda befintliga 
resurser på ett optimalt sätt kan då i vissa fall djurantalet öka. En strikt tillämpning av övre gräns för tillåtet 
djurantal i tillståndet är då problematisk, om det krävs en långdragen och kostsam tillståndsprövning för en 
liten ändring. 

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Varför är det ett problem?  
Att söka om ett miljötillstånd är tidskrävande och kostsamt för företag. Företag drar sig för att söka tillstånd, 
vilket hämmar företagsutvecklingen och den svenska livsmedelsproduktionen. 

Vad är orsaken till problemet?  
Otydlighet i miljöprövningsförordningen och de allmänna hänsynsreglerna vilket innebär att alla utökningar 
av djurantal, även marginella, kräver att hela tillståndet söks om. 

Hur omfattande är problemet?
I Sverige finns totalt ca 320 företag som har tillstånd för fjäderfä eller grisproduktion och ca 100 företag som 
bedriver tillståndspliktig verksamhet med nötkreatur. Alla dessa berörs inte av förslaget, men antalet som 
berörs kommer troligen att öka då strukturrationaliseringen som pågår inom lantbruket innebär att fler och 
fler företag blir tillståndspliktiga. 

Fler företagare ska kunna expandera smidigare för att målen i livsmedelsstrategin ska kunna nås. 

Regelverk  
• MKB-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU av den 13 december 2011 
• Miljöbalken 1998:808 
• Miljöprövningsförordningen. 2013:51 
• Miljöbedömningsförordningen: 2017:966 
• IED-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU av den 24  november 2010  
 om industriutsläpp 

Kontaktperson
Malin Hagbardsson, LRF 
E-post: malin.hagbardsson@lrf.se 
Telefon: 010-184 40 00

Helena Andreason, LRF
E-post: helena.andreason@lrf.se 
Telefon: 010-184 40 00
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