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Bakgrund 
 
Peter Åberg inkom den 19 november 2001 med en anmälan till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden i Lidköpings kommun. Anmälan gällde nyetablering av en anlägg-
ning för äggproduktion med 19 992 värphöns på fastigheten Sävare 6:3 i Lidköpings 
kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 31 januari 2002 att förelägga 
Peter Åberg att vidta vissa försiktighetsmått för att förhindra alternativt minska stör-
ning till omgivningen. Begränsningarna i verksamheten avsåg åtgärder huvudsakligen 
för att minska buller- och luktolägenheter. Ett antal närboende överklagade miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut varefter länsstyrelsen den 13 maj 2002 beslutade att för-
bjuda verksamheten. Åberg överklagade länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen. 
 
Peter Åberg startade produktionen i värphönsanläggningen under september månad 
2002. 
 
Miljödomstolen ändrade inte länsstyrelsens beslut utan fastställde detta den 27 maj 
2003. Miljödomstolen gav Åberg rätt att fortsätta verksamheten under en avveck-
lingsperiod till och med december 2003. Åberg överklagade Miljödomstolens beslut 
till Miljööverdomstolen. 
 
Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt meddelade prövningstillstånd den 3 september 
2003. 
 
Enlig kommunens översiktsplan är området klassat som jordbruksmark. Närmaste 
bostad ligger 156 meter norr om värpstallet. Övriga bostäder är sju jordbruksfastig-
heter på följande avstånd: 250 meter SV, 380 meter N, 440 meter N, 400 meter O, och 
420 meter S. 
 
 
Uppdraget 
 
Erik Larsson och Pär Ängerheim från Västra Götalandsregionens Miljömedicinska 
Centrum (VMC) träffade den 16 oktober 2003 miljö- och hälsoskyddschef Ann-
Christine Hagaeus och djurskyddsinspektör Jan Norgren på Lidköpings kommuns 
miljö- och hälsoskyddskontor. Miljö- och hälsoskyddskontoret önskade hjälp med att 
granska och utvärdera de luktmätningar som genomförts av Energi och Miljö Konsult 
AB. Vidare önskade man hjälp med att avgöra om eventuella luktstörningar kunde 
utgöra en hälsorisk för omkringboende. 
 
 
Inspektion på anläggningen 
 
Vid inspektion på fastigheten Sävare 6:3 den 16 oktober 2003 genomfördes provlukt-
ning runt värphönsanläggningen. Vid inspektionen närvarade Peter och Helene Åberg 
som visade anläggningen. Vid inspektionstillfället var det helt vindstilla. I den nord-
östra ändan av byggnaden kunde en tydlig lukt av höns och hönsgödsel kännas. Jäm-
fört med liknande anläggningar som Erik Larsson och Pär Ängerheim besökt var dock 
lukten från anläggningen vid inspektionstillfället tämligen begränsad. 
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Bild 1/ Norra sidan av värphönsanläggningen. 
 
 
I den västra delen av byggnaden fanns ett antal dörrar som används när man byter 
besättning i värphönsanläggningen. Anordningen för utgödsling var helt inbyggd. 
 

 
 

Bild 2/Anordning för uttransport av gödsel. 
 
 
Transportbandet slutade inne i en byggnad där det stod en uppsamlingscontainer. 
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Bild 3/ Uppsamlingscontainer för gödsel. 
 
Hönsgödseln transporteras bort i containern och spreds på annan fastighet. 
 
 

 
 

Bild 4/ Utrymme där hönsen går fritt. 
 
Enligt djurskyddsinspektör Jan Norgren uppfyllde anläggningen alla krav i djur-
skyddslagen. Med tanke på mängden höns i anläggningen luktade det förvånande lite 
från hönsens avföring inne i anläggningen.  
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Enligt ägaren Peter Åberg berodde detta på att inomhusklimatet i anläggningen var 
relativt torrt. Detta i kombination med en automatiserad utgödsling gav en liten 
ammoniakavgång från anläggningen. 
 
 
Inspektion på närmaste fastighet 
 
Vid inspektion på närmast intilliggande fastighet, Sävare 6:6, kunde ingen lukt från 
värphönsanläggningen kännas. På fastigheten fanns ett antal hästar. Hästhagen och 
tillhörande stall låg på fastigheten Sävare 6:3. Upplagsplatsen för gödsel från häst-
hållningen var enbart en mycket liten betongplatta omgärdad med uppresta flata 
stenar. Alldeles intill betongplattan fanns en dagvattenbrunn. Enligt djurskydds-
inspektör Jan Norgren uppfyllde gödselvårdsanläggningen inte gällande lagstiftning. 
Den dominerande lukten på fastigheten Sävare 6:3 vid inspektionstillfället var från 
gödselplattans upplag av hästgödsel. 
 
 

 
 

Bild 5/ Gödselvårdsanläggning på fastigheten Sävare 6:3.  
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Luktinspektioner 
 
Ett antal personer har vid olika tillfällen genomfört luktinspektioner på fastigheterna 
Sävare 6:6 och 6:3. Nedanstående förteckning redovisar de tillfällen då oberoende 
instanser uttalat sig om eventuell lukt på dessa fastigheter. 
 
Datum Lukt och plats Person 
24 oktober 2002 Måttlig lukt av slam på 6:6 Jan Norgren 
11 november 2002 Svag lukt av höns på 6:6 A-C Hagaeus 
27 november 2002 Svag lukt av höns på 6:6 A-C Hagaeus 
26 september 2003 Svag lukt av hönsgödsel på 6:6 Jan Norgren &  

Fredrik Skaghammar 
16 oktober 2003 Tydlig lukt av höns vid 6:3.  

Lukt av hästgödsel, ingen lukt av 
höns eller hönsgödsel på 6:6 

Erik Larsson, Pär 
Ängerheim, A-C 
Hagaeus och Jan 
Norgren 

 
 
Luktmätningar 
 
Energi Miljö Konsult AB har på uppdrag av Proegg AB som är verksamhetsutövare 
på fastigheten Sävare 6:3 tagit luktprover från värpstallet för analys och utvärderat 
analysresultaten. Själva luktanalysen har utförts av dk-Teknik Energi & Miljö i Dan-
mark. Enligt provresultaten kan man inte finna någon signifikant skillnad mellan ute-
luften och utgående ventilationsluft från värphönsanläggningen. Enligt Energi Miljö 
Konsult AB innebär detta att lukten från värpstallet inte kan betraktas som otjänlig för 
omgivningen. 
 
 
Bedömning 
 
VMC har på Lidköpings kommuns uppdrag granskat miljökontrollrapport om lukt-
mätningar vid Proegg AB daterad den 8 juli 2003. Vid granskningen har följande 
framkommit. 
 
Energi Miljö Konsult AB har ackreditering nr 1263 från Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll (SWEDAC), som är den centrala myndigheten under Utrikes-
departementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att 
ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. SWEDAC kompetens-
prövar de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och 
besiktning. VMC har inhämtat uppgifter om ackrediteringens omfattning för Energi 
Miljö Konsult AB från SWEDAC (1). 
 
Ackrediteringen för Energi Miljö Konsult AB omfattar ett antal analyser och mät-
principer där bland annat provtagning för bestämning av lukt enligt pr EN 13 725 
ingår. Luftproverna blev enligt uppgift uttagna den 19 juni 2003. Påsar av polyvinyl-
fluorid (Tedlar ) fylldes med hjälp av den så kallade lungmetoden där påsen stoppa-
des i en behållare. Påsen ansluts därefter med en kort inert slang till provtagnings-
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platsen. Behållaren evakueras sedan på luft varvid det negativa lufttrycket fyller påsen 
med provluft. 
 
Förluster av lukt under transport förekommer i alla material. Med påsar av Tedlar är 
det rekommenderat att proverna kommer till analys inom 24 timmar (2). Enligt upp-
gift från dk-Teknik Energi & Miljö i Danmark genomfördes analyserna i detta ärende 
inom 24 timmar från provtagningen. 
 
Vid provtagning med denna metod bör man särskilt vara uppmärksam på temperatur 
och luftfuktighet i provtagningsluften och temperaturen under transport i omgiv-
ningsluften. Om provtagningsluften innehåller tillräckligt mycket fuktighet och 
omgivningstemperaturen är under provtagningstemperaturen finns risk för kondensa-
tion i provpåsen. Denna kondensation kan leda till att provet blir missvisande (2). I 
rapporten från Energi Miljö Konsult AB redovisas SMHI:s väderstatistik från Såtenäs 
för den aktuella provdagen med temperatur och relativ luftfuktighet. 
 
Dock saknas uppgifter i rapporten om temperatur i omgivningsluften vid provtagning 
och transport till laboratorium. VMC har därigenom inte kunnat avgöra om provtag-
ningsförfarandet och transportbetingelserna varit sådana att provet kan anses som 
representativt. Eventuell konditionering av provtagningspåsarna innan själva provtag-
ningen redovisas inte. 
 
Luktanalyserna av proverna genomfördes den 20 juni 2003 av dk-Teknik Energi & 
Miljö i Danmark. Företaget har ackreditering nr 51 från Den Danske Ackrediterings- 
og Metrologifond (DANAK). DANAK är den Danska statens nationella ackredite-
ringsorgan under Ekonomi- och Erhvervsministeriet. VMC har inhämtat uppgifter om 
ackrediteringens omfattning för dk-Teknik Energi & Miljö från DANAK (3). 
 
Ackrediteringen för dk-Teknik Energi & Miljö omfattar bland annat olfaktometrisk 
analys av lukt. 
 
Proverna har enligt uppgift analyserats med så kallad olfaktometri i enlighet med 
”Miljöstyrelsens vejledning nr 4/1985” (4). Då det inte redovisas mer detaljerat hur 
analyserna genomförts utan enbart hänvisas till ”Miljöstyrelsens vejledning 
nr 4/1985” grundar VMC sin bedömning på en mer generell uppfattning om olfakto-
metrisk analys av lukter. 
 
Genom åren har det funnits ett antal olika standarder för hur man olfaktometrisk kan 
bestämma hur mycket det luktar. I ett europeiskt sammanhang har såväl Danmark, 
Nederländerna, Belgien, Tyskland och England haft sina egna standarder för lukt-
analyser. Flera av dessa metoder misslyckades dock med att definiera en referenslukt 
och styrka som kunde användas för att ”kalibrera” luktpanelen. Senare forskning har 
även visat att den individuella variationen i hur man uppfattar lukter är stor. Därför 
kan inte en praktiskt hanterbar luktpanel bestående av mindre än 10 personer anses 
vara representativ för hela befolkningens uppfattning av lukter (5). Den nya europe-
iska standarden för olfaktometrisk analys av lukt, EN 13 725, kommer att ersätta de 
olika standarderna inom den Europeiska Unionen. I den nya standarden har man bland 
annat eftersträvat en bättre kontroll över spridningen av luktuppfattning inom lukt-
panelens medlemmar genom användandet av n-butanol som referenslukt. Man har 
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genom upprepade blindprover testat och verifierat metoden mellan olika laboratorier 
(5).  
 
Dock kvarstår det faktum att metoden inte huvudsakligen är framtagen för den typ av 
luktundersökningar som detta ärende handlar om. Vid Energi Miljö Konsult AB:s 
luktkoncentrationsbestämning kom man fram till att ingen signifikant skillnad kunde 
märkas mellan nollprovet och provet från värpstallet. I rapporten saknas en diskussion 
om vilka möjliga orsaker man skulle kunna tänka sig för att förklara detta fenomen. 
Är det så att det luktade väldigt lite från stallets frånluftsskorstenar där provet togs? 
Eller är det så att området runt nollprovet var påverkat av andra lukter? 
 
Vid VMC:s inspektion på fastigheten kunde konstateras att det åtminstone just då 
luktade väldigt lite från värphönsanläggningen. Denna uppfattning stöds av Energi 
Miljö Konsult AB:s rapport om luktmätningar vid Proegg AB. Det finns dock vissa 
metodologiska frågor kring den metod som använts i detta ärende som inte fått sitt 
svar. Detta i kombination med det ringa avståndet till intilliggande bostad på fastig-
heten Sävare 6:6 gör dock att man inte med nuvarande kunskap kan utesluta att lukt-
störningar från värphönsanläggningen på fastigheten Sävare 6:3 kan förekomma. I 
tabellen på sidan 6 i denna rapport redovisas de tillfällen då oberoende instanser 
uttalat sig om lukt på berörda fastigheter. Med detta som bakgrund bedömer jag det 
som osannolikt att luktstörningarna skulle vara särskilt kraftiga. 
 
Göteborg den 29 oktober 2003 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) 
 
 
Erik Larsson    
Miljöutredare 
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