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Plats och tid Sahlin/Möller kl. 13:30-17:30  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Göran Lindvall (SD) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Samuel Estenlund (KD) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Marija Dimovska (S)  ersätter Janet Andersson (S) (vice 
ordförande) 
Oliver Hansen (M)  ersätter Håkan Bjelkengren (M) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2021-09-29   
  
Protokollet omfattar §163, §167 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  
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Innehåll 
 

§163 Upphandlings- och genomförandeplan 2022 

§167 Remissvar gällande ansökan om ändring av villkor, Granepig AB 
Mi.2021-380 
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§ 163    MOS.2021.0542 

Upphandlings- och genomförandeplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 juni 2021, § 83, att enligt 
riktlinjerna för inköp och upphandling ska respektive nämnd anta en upphandlings- 
och genomförandeplan för kommande budgetår. 

Miljö och Samhällsbyggnads upphandlingsplan 2022: 
Cirka 15 avrop från ramavtal för upphandlingskonsult, löpande under året, men 
främst under månaderna april till augusti. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Upphandlings- och genomförandeplan 2022 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08, § 83. Kommunövergripande 

upphandlings- och genomförandeplan 2022 
 

Beredning 
Upphandlings- och genomförandeplanen ska omfatta upphandlingar som lämnas i 
uppdrag till inköp- och upphandlingsenheten att genomföra. 
- Upphandlingar upp till 100 tkr görs inom förvaltningen som direktupphandling. 
- Upphandlingar upp till 600 tkr genomförs i huvudsak inom förvaltningen. 
- Entreprenadupphandlingar, oavsett belopp, är i dagsläget fortfarande Miljö och 
Samhällsbyggnads ansvar, i sin helhet. 

Upphandlingar över 600 tkr som inte avser entreprenadupphandling lämnas i 
uppdrag till upphandlingsenheten att genomföra. Upphandlings- och 
genomförandeplanerna ger en samlad bild av kommunens behov och inköp- och 
upphandlingsenheten får möjlighet att bemanna och planera i god tid före årets 
början. Upphandlingsenheten tar fram och/eller tillhandahåller ramavtal som 
förvaltningarna kan avropa. 

I de fall förvaltningen behöver använda konsultstöd vid upphandling, genomför 
upphandlingsenheten förnyad konkurrensutsättning av upphandlade 
ramavtalsleverantörer (fråga om aktuellt pris och möjlighet att genomföra). 

I enlighet med budgetprocessen fattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut i 
april om förslag till investeringsbudget för kommande budgetår samt planår. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag på vårbudget i juni som nämnderna 
sedan lämnar yttrande om i september. Budgetposter är i många fall ospecificerade 
inom ett större område och mandat att omsätta i verksamhet lämnas till 
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förvaltningen. Därför är ibland åtgärder/genomförande inom respektive budgetpost 
inte specificerade i detalj förrän senare. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning ger förvaltningen delegation på upphandlingar upp till 600 tkr. 
Förvaltningens budgetram beslutas först i november av kommunfullmäktige. Detta 
gör att en upphandlings- och genomförandeplan, med beslut i september, kan komma 
att påverkas av senare beslut och planering. 

Sammanställning av nuvarande budgetdokument och övrig planering visar att det 
under 2022 inte finns några planerade upphandlingar som är av sådan art att de ska 
beställas av inköp- och upphandlingsavdelningen. Under året, främst april-augusti 
förväntas omkring 15 projekt genomföras som kräver stöd av upphandlingskonsult. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens upphandlings- och genomförandeplan för 
2022 omfattar därför en beställning till inköp- och upphandlingsenheten om behov av 
stöd med cirka 15 avrop från ramavtal, förnyad konkurrensutsättning gällande 
upphandlingskonsult. Entreprenadupphandlingar kommer, enligt nuvarande beslut, 
genomföras på förvaltningen. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner upphandlings- och 
genomförandeplanen för 2022 och översänder den till kommunstyrelsen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret, inköp- och upphandlingsavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 167  

Remissvar gällande ansökan om ändring av villkor, Granepig AB 
Mi.2021-380  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun har beretts möjlighet att yttra sig gällande Granepig AB:s (vidare 
nämnd som verksamheten) ansökan om ändring av villkor 7 i tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet för djurhållning på fastigheten Hundsäng 3:6 (dnr hos LST 551-8893-
2021). Ansökan har skickats in av verksamheten till Miljöprövningsdelegationen den 
1 mars 2021 och avser ändring av villkor nummer 7, som gäller täckning av 
flytgödselbrunn för att förhindra ammoniakavgång till luften. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beviljats anstånd av 
Miljöprövningsdelegationen för yttrande till och med den 30 september 2021. 

Verksamheten har sedan 16 augusti 2012 tillstånd för hållning av 1300 suggor i 
produktion och 108 platser för slaktsvin på fastigheten Hundsäng 3:6, Eslövs 
kommun. Tillståndet är förenat med flera villkor, däribland villkor nummer 7 som 
lyder: 

Flytgödselbrunnen ska vara försedd med fast tak som effektivt förhindrar 
ammoniakavgången. Kravet gäller fr.o.m. det nya stallet tas i drift. 

Verksamheten önskar att formuleringen av villkoret ändras så att det istället för fast 
tak ska vara tillräckligt med ett stabilt svämtäcke. 

Orsaken till att något tak ännu inte byggts är enligt ansökan om villkorsändring att 
idrifttagandet av det nya stallet har fördröjts. Som skäl till ansökan om ändring av 
villkoret anges att det idag, på grund av nya krav gällande mängden strömedel för 
BB-boxar (boxar avsedda för förlossning och diande), råder nya förutsättningar 
jämfört med år 2012 när villkoret skrevs. Den ökade strömängden innebär enligt 
verksamheten att svämtäcket (en blandning av foderrester, halm eller annat 
strömaterial som bildas på ytan) i gödselbrunnen blir tjockt och tillräckligt stabilt för 
att minimera ammoniakförlust. På vissa ställen blir svämtäcket 1-1,5 meter tjockt. 
Verksamheten anger i ansökan att svämtäcket kan skada ett eventuellt fast tak när 
brunnen blir full, och att det dessutom i princip är omöjligt med omrörning av 
gödseln inför spridning, om det är ett fast tak ovanför brunnen samtidigt som 
svämtäcket är så tjockt. Omröraren skulle endast kunna placeras där det fasta taket 
har öppningar. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande Granepig AB:s ansökan om ändring av 

villkor i tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
 Remiss Granepig AB lst dnr 551-8893-2021 
 Remissbilagor Granepig AB lst dnr 551-8893-2021 
 Tillståndsbeslut Granepig AB lst dnr 551-10811-2012 
 

Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnad anser att lagring av flytgödsel i tillkommande 
gödselbehållare inte behöver, vid byggnation, täckas med fast eller flytande tak. 
Verksamheten får, under sex månader från det att behållaren byggts och tagits i bruk, 
visa på att ett stabilt svämtäcke etableras senast 14 dagar efter omrörning. Om 
svämtäcket inte är stabilt måste ett fast eller flytande tak uppföras på 
gödselbehållaren i fråga senast ett år efter att behållaren har byggts och tagits i bruk. 

Ammoniakavgång från stallgödsel till luft bidrar till övergödning av vatten och kan 
även orsaka luktproblematik. Förvaltningen anser därför att lagring av flytgödsel ska 
ske under täckning för att minimera ammoniakavgången. Om tillfredsställande 
svämtäcke inte återbildas inom 14 dagar efter omröring anser förvaltningen att 
byggnation av flytande eller fast tak är en rimlig åtgärd för att uppfylla de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel, samt för att inte försvåra uppfyllandet 
av det nationella miljömålet "Ingen övergödning". 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ändringen, samt tillägger att en 
prövotidsredovisning av svämtäckets funktionalitet ska utföras. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se 

Paragrafen är justerad 
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