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Motion av Pia Schröder – Hur ska dynga spridas och 
hur nära bostäder 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att när grisdynga (gödsel) ska spridas ska detta ske på 

marker som inte ligger i direkt anslutning till ett bostadshus.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 5 september 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförande, beslut daterat den 12 september 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-18. 

Överväganden 

Gällande regelverk när det gäller spridning av gödsel är SJVFS 2015:21. 

Det finns inget i föreskriften som reglerar vilket avstånd det ska vara till 

bostadshus vid gödselspridning.  

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, för Mörbylånga kommun MBLAFS 

2016:10, finns försiktighetsmått för spridning av gödsel i anslutning eller 

inom område med detaljplan. Enligt 6 § 1. ska spridning göras när väder- 

och vindförhållanden medför att risken för luktolägenheter minimeras  

Generellt kan lantbrukare genom olika åtgärder minska störningar med 

avseende på luktproblem för närboende genom en anpassning i tid och sprida 

innan nederbörd, ta hänsyn till vindriktningen och sprida under 

koncentrerade perioder. Vidare kan problemen minska genom att gödseln 

myllas eller brukas ned. 

Vissa anmälnings- och tillståndspliktiga lantbruk har ofta försiktighetsmått 

eller villkor som begränsar möjligheten att sprida gödsel inom vissa 

områden. Exempel på detta är villkor på tillståndspliktiga lantbruk som 

under helger inte får sprida gödsel inom områden där särskild hänsyn måste 

tas till bebyggelse. 

I vissa fall kan spridning som inte är lämplig anmälas som en olägenhet till 

tillsynsmyndigheten. Om tillsynsmyndigheten bedömer att det är en 

olägenhet kan detta hanteras genom de allmänna hänsynsreglerna i 

Miljöbalkens 2 kap. 
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§ 2-Överväganden  

Förslaget till beslut påverkar inte direkt något av perspektiven i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att spridning av gödsel regleras i 

gällande lagstiftning samt att de olägenheter som kan uppkomma i samband 

med gödselspridning kan hanteras som enskilda ärenden av 

tillsynsmyndigheten.  

Staffan Åsén 

Miljö- och byggnadschef 

Sten Forsberg 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Fattat beslut expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Hur ska dynga spridas och hur nära bostäder. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 5 september 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 5 september 2018 11:38 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 

Motion till kommunfullmäktige 
 
Hur ska dynga spridas och hur nära bostäder? 
Vi bor alla i ett dynamisk öländskt lantbrukslandskap och det är fantastiskt. Att vi då och då får 
känna "doften av den fina världen" är helt i sin ordning, på landet doftar det då och då skit, 
men. 
Att få rutten grisskit spridd precis utanför dörren är en olägenhet.  
Mitt förslag är, att när grisdynga ska spridas så ska detta ske på marker inte direkt i anslutning 
till ett bostadshus. Ingen ska behöva tvätta om sin tvätt som hängt ute för att den stinker 
grisskit. 
Pia Schröder 
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