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Sammanfattning 
Detta arbetes syfte har varit att söka svaret på hur rättsläget är mellan å ena sidan lantbru-
kare och å andra sidan deras grannar i Sverige. Vilka rättigheter har grannar som drabbas 
av lukt, buller och andra störningar på grund av ett nära beläget jordbruk? Med början vid 
tidigare lagar fram till dagens Miljöbalk och Jordabalk och sedan behandla rättsfall från 
Miljööverdomstolen har ett svar på dessa frågor framkommit. Arbetet innehåller även en 
detaljstudie över ett rättsfall som visat hur ett ärende går till, från första början till slutet 
vid Miljööverdomstolen. Där visas hur domstolen ser på störningar som skapas på grund 
av lantbruk och vilka åtgärder som lantbrukaren var tvungen att vidta så att grannen 
kunde få acceptabla levnadsförhållanden. Metoden som använts är en traditionell juridisk 
metod där rättsfall och juridisk litteratur stått i fokus. Resultatet av arbetet var att lantbru-
kare måste visa hänsyn mot sina grannar, men även att grannarna måste tåla en viss stör-
ning från lantbrukarna. Det var oftast en bedömningsfråga även om det fanns vissa rikt-
linjer. 
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1. Inledning  
Får lantbrukare bedriva sin verksamhet hur som helst så länge de håller sig på sin egen 
mark? Svaret på denna fråga är nej, det får de inte. Men var går gränsen? Hur mycket 
skall en granne till en lantbrukare behöva tåla? Vad finns det för lagliga åtgärder som en 
granne kan åberopa för att slippa immissioner på fastigheten? I dagens Sverige har verk-
samhetsutövaren ett stort ansvar över vilka olägenheter som uppstår i samband med verk-
samheten. När blev verksamhetsutövaren enligt lag tvungen att ta hänsyn till närboende?  

Genom att se tillbaka på hur lagstiftningen formats under främst 1900-talet och detaljstu-
dera ett modernt och aktuellt rättsfall med lokal anknytning till Luleå, samt jämföra detta 
med andra rättsfall, skall dessa frågor försöka besvaras. 

 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är klargöra vilka åtgärder lantbrukare måste vidta för att gran-
narnas livskvalitet inte skall påverkas negativt på grund av de störningar i form av luft-
föroreningar och buller, så kallade immissioner, som jordbruket medför, samt vilka rät-
tigheter grannarna har. Att även ha med ett historiskt perspektiv på hur lagarna utformats 
är viktigt då det ger ett svar på varför dagens lagar och regler ser ut som de gör.   

 
1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer att avgränsas så att det enbart gäller svensk rätt, där miljöbalkens regler 
står i fokus. Arbetet kommer endast behandla verksamheter som bedrivs av lantbrukare 
med djurhållning, där djurhållningen skapat problem för de närboende.  

 

1.4 Metod 
I detta arbete har en traditionell juridisk metod tillämpats. Det innebär studier av lagtext, 
förarbeten, praxis och doktrin. Både modern och äldre rätt, förarbeten, praxis och doktrin 
har studerats för att klargöra dagens rättsläge och få en bild hur den rättsliga situationen 
mellan lantbrukare med djur som skapar störningar för grannfastigheter och de som har 
nyttjanderätt till de drabbade fastigheterna sett ut över tid. Det studerande rättsfallet har 
fått stort utrymme därför att det är detaljrikt dels med avseende på vilka slags immission-
er som uppstår från ett jordbruk och dels med avseende på ansvarsfrågan. I fallet slås 
även fast vilka åtgärder lantbrukaren i egenskap av verksamhetsutövare måste vidta.  
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2. Historik 
Miljöbalken uppstod inte ur tomma intet. Nedan följer ett urval av för denna uppsats vä-
sentliga lagar som sedermera (delvis) kommit att utgöra miljöbalken, från vår första häl-
sovårdsstadga från 1870-talet till miljöskyddslagen och jordabalken som kom runt 1970.  
 

2.1 Hälsovårdsstadga (1874) 
I vår första hälsovårdsstadga från 1874 skiljde man på stad och landsbygd. I stad var det 
strängare regler än på landet.1 Lagens första del reglerade rättsläget i stad. Det reglerades 
att man inte fick hålla svin i trångt bebyggda gårdar eller i anknytning till rum där männi-
skor hade sin bostad.2 Det fanns även restriktioner om hur spillning från svin skulle tas 
om hand.3 Då var det minsta avstånd man fick placera spillningen på 20 fot (ungefär 6 
meter) från gator, allmän plats, källa, brunn eller annat vattenhämtningsställe. Behållarna 
för spillningen skulle även vara väl förslutna, ha ett tätt underlag och ligga över markens 
yta och vara konstruerade så att orenligheterna inte spred sig. Den som höll svin var an-
mälningsskyldig till hälsovårdsnämnden.4 Dessutom hade hälsovårdsnämnden rätt att tills 
vidare förbjuda den svinhållning som framkallade ”större osnygghet” eller var menlig för 
närboendes hälsa eller det allmänna hälsotillståndet.5 

I hälsovårdsstadgan framgick det att fähus och stall inte fick inrättas i boningshus.6 Dess-
utom fick inte boningsrum läggas i samma byggnad som stall och fähus om inte åtgärder 
för att förhindra att menlig luft spreds till boningsrummen togs. Dessutom skulle golven i 
dessa byggnader vara högre belägna än markytan så att flytande orenligheter kunde av-
rinna, dock fick inte orenligheterna avrinna till gata, allmän plats eller gård. Den flytande 
orenligheten skulle helst ledas till täta behållare, men hälsovårdsnämnden kunde god-
kända andra anordningar.7 

Gödselstackar fick inte läggas mellan närliggande hus, utan ”på fri plats”8 och även dessa 
skulle ligga över markytan. Avståndet från fähus, stall, gödselstack och liknande skulle 
vara minst 20 fot från gata, annan allmän plats, källa, brunn, eller annat vattenhämtning-
ställe.9 Lagens 3 kap. behandlade hälsovårdslagarna på landet. Där framgick att källor, 
brunnar och andra ställen där vatten för dryck och matlagning hämtades inte fick förore-
nas av tillflöden från svinhus, fähus, stall eller gödselhögar.10 Vidare stod det att det som 
skadade det allmänna hälsotillståndet eller enskildas hälsa som kunde uppstå på grund av 
orenligheter i eller i närhet till bostäder i möjligaste mån skulle avlägsnas.11 På landet var 
det kommunalnämnden som var ansvarig för att hälsovårdsstadgan följdes. 

                                                      
1   Vår första hälsovårdsstadga, sid 18  
2 Hälsovårdsstadga (1874) 18 § 1 mom 
3 Hälsovårdsstadga (1874) 18 § 2 mom 
4 Hälsovårdsstadga (1874) 18 § 3 mom 
5 Hälsovårdsstadga (1874) 18 § 5 mom 
6 Hälsovårdsstadga (1874) 19 § 1 mom 
7 Hälsovårdsstadga (1874) 19 § 2 mom 
8 Hälsovårdsstadga (1874) 19 § 3 mom 
9 Hälsovårdsstadga (1874) 19 § 4 mom 
10 Hälsovårdsstadga (1874) 28 § 1 mom 3 st 
11 Hälsovårdsstadga (1874) 28 § 1 mom 4 st 
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2.2 Hälsovårdsstadga (1919:566) 
I den andra hälsovårdsstadgan gjordes det fortfarande skillnad på stad12 och kommuner 
på landet.13 Till stad räknades även köping, hamn, fiskeläger eller där det fanns en större 
sammanträngd befolkning.14 

Varje stad utgjorde ett hälsovårdsområde och varje område skulle ha en hälsovårdsnämnd 
med uppgift att se till att lagen följdes.15 Vad gäller djurhållningen fanns det vissa be-
gränsningar inom de områden som räknades till ”stad”. Det var förbjudet att kombinera 
stall eller annan byggnad där nötkreatur och svin skulle hållas med boningsrum.16 Om 
man skulle bygga ett stall eller byggnad där nötkreatur och svin skulle hållas fick det inte 
heller ligga för nära vägar, allmänna platser, brunnar och liknande varifrån man hämtade 
vatten, platser där mat och dryck såldes eller förvarades samt att stallet inte fick ligga 
nära hus som hade fönster mot den tänkta placeringen av stallet. Avståndet som ansågs 
tillräckligt var endast sex meter. Stallpersonal kunde dock i undantagsfall få bo över eller 
precis bredvid stallet om hälsovårdsnämnden ansåg att särskilda åtgärder vidtagits.17 
Uppförandet av både stall och av byggnader för nötkreatur och svin var tillståndspliktiga 
och det var hälsovårdsnämnden som gav tillstånd.18 Tillståndet för nötkreatur och svin 
kunde dras in ifall det skulle visa sig att hållandet av dessa djur ”föranleder större 
osnygghet än som därifrån är oskiljaktigt eller och vållar sanitär olägenhet”.19 

Varje kommun som inte uppfyllde kraven för att kallas stad utgjorde även de ett hälso-
vårdsområde.20  Lagen var här inte lika tydlig om vad som gällde avseende stall och 
svinhus. Det finns exempelvis ingen egen rubrik för dessa områden och lägenheterna som 
måste ha ett minimumavstånd till stall eller svinhus är inte bostäder, utan lägenheter där 
mat och dryck produceras, förvaras eller säljs på ett yrkesmässigt sätt. Minimumavstån-
det var även här 6 meter.21 Det enda begränsningen vad gäller bostäder var att marken ej 
fick förorenas i närheten av bostäderna och att sanitära olägenheter inte fick uppstå där.22  
 

2.3 Hälsovårdsstadga (1958:663)  

Den tredje hälsovårdsstadgan som kom gjorde heller ingen skillnad på landsort eller stad. 
Dock blev områden med stadsplan eller byggnadsplan benämnd ”hälsovårdstätort”.23  
Ansvaret lades på kommunen att handha den allmänna hälsovården.24 Länsstyrelsen hade 

                                                      
12 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 1§ 1 meningen.  
13 Hälsovårdsstadga 1919:566 2 kap 35§ 1 meningen. 
14 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 34§ 
15 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 1§ 
16 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 17§ 1 mom, 18 § 1 mom 
17 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 17§ 2 mom, 18 § 2 mom 
18 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 17§ 5 mom, 18 § 5 mom 
19 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 18§ 7 mom 
20 Hälsovårdsstadga 1919:566 2 kap 35§ 
21 Hälsovårdsstadga 1919:566 2 kap 46§ 1 mom 
22 Hälsovårdsstadga 1919:566 2 kap 48§  
23 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 5 § 
24 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 1 § 
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ett ansvar att ”vaka över hälsovården i länet”25 och medicinalstyrelsen samt veterinärsty-
relsen hade det övergripande ansvaret i riket.26  

Det stadgas även att djur som hölls i ”fångenskap” skulle skötas så att inte sanitär olä-
genhet uppstod.27 Detta gällde även för byggnader som fungerade som stall, ladugård 
eller liknande förvaringsutrymme för djur.28 I samma lagrum angavs inget minimum-
avstånd till källa, brunn eller annat vattenhämtningsområde, utan avståndet skulle endast 
vara ”betryggande”. 

För hälsovårdstätort gällde dessutom att en sådan byggnad som nämns i paragrafen bör 
ha varit försedd med sluten ledning för avledande av flytande orenlighet och att golven i 
förvaringsrummen skulle vara byggda så att flytande orenlighet inte kunde tränga ner i 
marken. Inom hälsovårdstätort skulle den fasta orenligheten från stall, ladugård och lik-
nande byggnad för djur förvaras på en passande uppsamlingsplats där den inte kom i kon-
takt med marken. Den flytande orenligheten skulle antingen ledas genom avloppsledning 
eller förvaras tillsammans med den fasta orenligheten.29 Det föreskrevs även särskilda 
bestämmelser för ladugårdar med mjölkkor. Det ställdes högre krav på hygienen och att 
mjölken ska tas om hand på ett bra sätt så att den inte blev dålig.30 

 

2.4 SOU 1966:65 
1963 tillsattes sakkunniga för att utreda frågan angående en utformning av en koncess-
ionslagstiftning beträffande grannskapsstörande verksamhet. 1964 utvidgades uppdraget 
så att det även skulle göras en allmän utredning angående utformning av en lagstiftning 
rörande immissioner. Utredningen ledde bland annat fram till ett förslag till en immiss-
ionslag (lag om luftföroreningar, buller och andra immissioner).31 Enligt den tilltänkta 
lagen kunde fast egendom, som genom dess användning skapade” luftföroreningar, bul-
ler, skakningar, strålning, eller annat dylikt (immission)”, vara beredd på inskränkningar i 
verksamheten enligt den tänkta lagen. Denna utredning blev inte till en lag, men är värd 
att nämna då den haft ett genomslag vad gäller praxis.  

 
2.5 Miljöskyddslagen (1969:387) 
1969 kom miljöskyddslagen. Den var tillämplig på bland annat användandet av mark, 
byggnad eller anläggning som kunde medföra störning för omgivningen via luftförore-
ningar, buller, skakningar, ljus eller liknande som inte var helt tillfälligt.32 Miljöskydds-
lagen var därför tillämplig på många olika områden och lagen gällde vid sidan av annan 
lag, exempelvis vattenlagen, plan- och bygglagen, naturvårdslagen etc.33  

                                                      
25 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 3 § 
26 Hälsovårdsstadga 1919:566 1 kap 4 § 
27 Hälsovårdsstadga 1919:566 11 kap 75 § 
28 Hälsovårdsstadga 1919:566 11 kap 58 § 
29 Hälsovårdsstadga 1919:566 11 kap 59 § 
30 Hälsovårdsstadga 1919:566 11 kap 60 § 
31 SOU 1966:65 sid 7 
32 Miljöskyddslagen 1969:387 1 § 3 punkten 
33 Staffan Westerlund, Miljöskyddslagen – en analytisk lagkommentar, sid 19 
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2.6 Hälsoskyddslagen (1982:1080) 
I hälsoskyddslagen som kom 1982,34 gjordes ingen skillnad på stad, landsort eller hälso-
vårdstätort utan lagen skulle gälla lika i hela landet.35 Ansvaret låg på kommunen att se 
till så att hälsoskyddslagen efterlevdes.36 Husdjur och andra djur i fångenskap skulle skö-
tas så att sanitär olägenhet inte uppstod.37 Vad gäller andra djur var det knappt reglerat. 
Det enda som anges i lagen var att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle ägna särskild 
uppmärksamhet åt lokaler för förvaring av djur.38 

De detaljerade bestämmelserna för djurhållningen hade tagits bort. Det motiverades i 
propositionen39 med att stall, ladugårdar och liknande anläggningar redan förprövas en-
ligt miljöskyddslagen.   

Dessa lagar har sedan på ett eller annat sätt vävts in i miljöbalken, eller påverkat utform-
ningen av densamma.   

                                                      
34 Hälsoskyddslagen 1982:1080 
35 Proposition 1981/82:219 sid 1 
36 Hälsoskyddslagen 2 § 
37 Hälsoskyddslagen 11 § 
38 Hälsoskyddslagen 16 § 1 st och 8 punkten 
39 Proposition 1981/82:219, sid 43 
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3 Nuvarande lagar: 
 
3.1 Miljöbalken (1998:808) 
Miljöbalkens införande motiverades med att miljölagstiftningen både blivit för svåröver-
skådlig och motstridig. Genom att samla all miljölagstiftning under en och samma balk 
skulle det underlätta för att skapa social och ekonomisk utveckling samtidigt som en 
hållbar utveckling ska stå i fokus. Bland de lagar som kom att ingå i miljöbalken märks 
bland annat miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.40 

Första paragrafen i miljöbalkens första kapitel förklarar syftet med hela balken. Där 
framgår det att syftet med balken är att ”främja en hållbar utveckling som innebär att nu-
varande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. Det fram-
går även hur miljöbalken ska tillämpas, nämligen att människors och djurs hälsa ska 
skyddas mot skador och olägenheter, att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas 
och vårdas, att den biologiska mångfalden ska bevaras, att mark, vatten och fysik miljö i 
övrigt skall användas så att god hushållning långsiktigt kan tryggas, med hänsyn till eko-
logisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. Det är även viktigt att återvin-
ning, återanvändning och hushållning av resurser främjas så att kretslopp kan uppstå.41 
 
I andra kapitlet finns de allmänna hänsynsreglerna. De allmänna hänsynsreglerna, som i 
stort bygger på miljöskyddslagen42, bygger på avvägningar. Skall en verksamhet bedrivas 
som kan påverka miljön negativt ska åtgärder vidtas så att de negativa påverkningarna 
blir acceptabla, med tanke på verksamhetens utformning och kostnaderna för att vidta 
skyddande åtgärder och vilken teknik som finns. Till detta kommer även att valet av loka-
lisering av verksamheten skall vara så lämpligt som möjligt ur miljösynpunkt. De all-
männa hänsynsreglerna har inte som syfte att hindra etablering av miljöfarliga verksam-
heter, utan att kontrollera att sådan verksamhet bedrivs med försiktighet och hänsyn. 
Stoppregeln innebär dock en möjlighet att helt stoppa en verksamhet som gör för stor 
skada för miljön som verksamhetsutövaren inte kan avhjälpa. Dock kan regeringen be-
sluta att inte stoppa en sådan verksamhet. Ett urval av reglerna i 2 kap miljöbalken är:  

1) Kravet på kunskap vilket innebär att verksamhetsutövaren eller den som ska vidta 
en åtgärd måste ha så stor kunskap om sin verksamhet så att inte människors hälsa 
eller miljön skadas.43 Detta krav innefattar all verksamhet och alla åtgärder som 
omfattas av balken, men kravet på kunskap är olika strikt, beroende på effekten av 
verksamheten.44 Det är naturligt att det ställs högre krav på en näringsidkare som 
bedriver en verksamhet, än en privatperson. En privatperson har inte kravet på sig 
i den mening att den skall förstå hur varje användning av en viss produkt påverkar 
naturen medan en näringsidkare måste ha kunskap om de ämnena som används i 
verksamheten.   

                                                      
40 Proportion 1997/98:45, Del 1 sid 1 
41  Miljöbalken 1988:808 1 kap 1§ 
42 Staffan Westerlund, Miljörättsliga grundfrågor 2.0 ,sid 133 
43 Miljöbalken 1998:808 2 kap 2 § 
44 Proposition 1997/98:45, Del 1 sid 211 
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2) Försiktighetsprincipen, vilket innebär att den som bedriver eller ska bedriva en 
verksamhet skall iaktta så stor försiktighet att verksamheten inte bryter mot några 
av miljöbalkens regler.45 Anledningen till att denna princip infördes i miljöbalken 
var att principen sedan 20 år tillbaks funnits i flertalet konventioner och andra in-
ternationella instrument inom miljöområdet och den hade under de senaste åren 
fått en större betydelse: bland annat vid FN:s konferens om miljö och utveckling 
1992 i Rio så beslutades det att försiktighetsprincipen skulle tillämpas så långt 
som möjligt. Även i Sverige, i propositionen till miljöskyddslagen (1969), anför-
des att olägenheter kunde förebyggas genom att man gjorde en bedömning av ris-
ken för en verksamhet.46        

3) Krav på försiktighetsmått, vilket innebär att verksamhetsutövaren skall vidta såd-
ana försiktighetsmått så att skador eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljön förebyggs, hindras eller motverkas. Detta innefattar även principen om 
bästa möjliga teknik, vilket innebär att den teknik som ger bäst resultat i förhål-
lande till kostnaden skall användas.47 Detta krav innebär att det är den som föror-
sakar skadan på miljön som skall bekosta de åtgärder som krävs för att motverka 
skadan. Detta gällde redan i miljöskyddslagen och har efter det blivit internation-
ellt vedertagen (bland annat finns den i Romfördraget48).49 Med bästa möjliga 
teknik avses den teknik som är tillgänglig på marknaden och som är både teknisk 
och ekonomisk möjlig, sett till gällande branschförhållanden.50 

4) Lokaliseringsprincipen, som innebär att verksamheten skall lokaliseras till lämp-
lig plats, så att verksamheten kan bedrivas med minsta möjliga intrång och olä-
genhet för människors hälsa och miljö.51 I de fall där flera platser är lämpliga för 
en verksamhet skall den bästa platsen väljas.52 

5) Skälighetsregeln innebär att kraven i miljöbalkens 2 kap 2-6 §§ gäller så länge det 
inte är oskäligt att uppfylla dessa krav. Då görs en bedömning av kostnaden jäm-
fört med nyttan.53 Dock bör det i avvägningen tas hänsyn till miljöbalkens mål.54  

6) Ansvaret för att avhjälpa skador och olägenheter ligger på den som bedrivit verk-
samheten som skapar skadorna.55 Avhjälpandet kan ske antingen via ersättning 
till fastighetsägare som drabbats av värdeminskning, samt av praktisk hjälp eller 
ekonomisk finansiering.56 Denna regel är den första i i miljöbalkens andra kapitel 
som reglerar redan uppkomna skador och den bygger på principen om att förore-

                                                      
45 Miljöbalken 1998:808 2 kap 1 § 
46 Proposition 1997/98:45, Del 1 sid 209 
47 Miljöbalken 1998:808 2 kap 3 § 
48 Romfördraget artikel 130 r i den europeiska enhetsakten) 
49 Proposition 1997/98:45 Del 1 sid 212-215 
50 Proposition 1997/98:45 Del 1 sid 216 
51 Miljöbalken 1998:808 2 kap 6 § 
52 Proposition 1997/98:45 Del 1 sid 220 
53 Miljöbalken 1998:808 2 kap 7 §  
54 Proposition 1997/97:45 Del 1 sid 232 
55 Miljöbalken 1998:808 2 kap 8 § 
56 Proposition 1997/98:45 Del 1 sid 233 ff 
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naren skall betala (Polluter Pays Principle). Principen om att förorenaren skall be-
tala är en internationellt vedertagen princip som antogs inom EU redan 1973.57  

7) Stoppregeln innebär att en verksamhet som orsakar skada eller olägenhet av vä-
sentlig betydelse för människors hälsa eller miljön kan stoppas. Det räcker med 
att risken för en så stor skada finns, för att verksamheten skall stoppas.58 Stoppre-
geln fanns redan i bland annat miljöskyddslagen59 och var ett sista alternativ när 
en verksamhet orsakar oacceptabla skador, men som ändå skulle fått tillstånd en-
ligt tidigare paragrafer. Dock kan regeringen besluta om dispens för en verksam-
het där verksamheten bedöms göra väldigt stor nytta ur samhällssynpunkt.60   

Lagrådet kom med kritik mot begreppen ”verksamhet” och ”åtgärd”. Dock står det klart 
att en person som bedriver lantbruk bedriver en verksamhet.61 

I miljöbalkens nionde kapitel finns det särskilda bestämmelser om vissa verksamheter. 
Med miljöfarlig verksamhet avses bland annat användning av mark, byggnad eller an-
läggningar som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.62 Detta innefat-
tar jordbruk.63 I kapitlet definieras även uttrycket ”olägenhet”, vilket innebär störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som 
inte är ringa eller helt tillfälligt.64 Detta uttryck ersätter det tidigare använda uttrycket 
sanitär olägenhet. Dessutom innefattas även sådant som påverkar välbefinnandet, exem-
pelvis buller och lukt. Vid bedömningen om någon verksamhet orsakar sådana olägenhet-
er utgår man från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet, med ett undantag 
för allergiker, som anses vara känsligare.65  

 

3.2 Jordabalken (1970:994) 
Även i jordabalken finns det ett skydd för fastighetsägare så att verksamheter på grann-
tomten inte får skada dem. Redan 1853 dömde Svea Hovrätt att en snusfabrik inte fick 
använda en snuskvarn till malning fram till dess att verksamhetsutövaren vidtagit åtgär-
der så att inte snusdamm trängde in i grannens hus. Dessutom var verksamhetsutövaren 
tvungen att utföra åtgärder som minskade skakningarna från kvarnen.66  

Jordabalkens tredje kapitel rör rättsförhållandet mellan grannar.67 Första paragrafen med-
delar att den som nyttjar sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgiv-
ningen. Den paragrafen är den enda som är intressant i detta fall, resterande paragrafer rör 
rötter och grenar som tränger in på annans fastighet68, skyddsåtgärder vid grävning eller 

                                                      
57 Staffan Westerlund, EG:s miljöregler ur ett svenskt perspektiv, sid 66 
58 Miljöbalken 1998:808 2 kap 9 §  
59 Miljöskyddslagen 6 § 
60 Proposition 1997/98:45 Del 1 sid 236 ff 
61 Proposition 1997/98:45 Del 2 sid 455 
62 Miljöbalken 1998:808 9 kap 1 § 2 punkten 
63 Proposition 1997/98:45 Del 2 sid 107 
64 Miljöbalken (1998:808) 9 kap 3 §  
65 Proposition 1997/98:45 Del 2 sid 109 
66 Bertil Bengtsson, Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten, sid 32. → Dom 14.1.1853 
67 Jordabalken (1970:994) 3 kap  
68 Jordabalken 3 kap 2 § 
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liknande åtgärder69, frågor om ersättning vid grävning eller liknande arbeten70, samt om 
byggnad eller annan anläggning skjuter in på angränsande mark.71 

Den första paragrafen bedömdes dock ha en liten betydelse vid sidan om miljöskyddsla-
gen72 och sedermera Miljöbalken. 

  

                                                      
69 Jordabalken 3 kap 3 § 
70 Jordabalken 3 kap 3-5 §§ 
71 Jordabalken 3 kap 7 § 
72 Hans Stark, Jordabalken, den nya lagstiftningen med kommentarer, sid 172 
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4 Aktuella rättsfall: 
Miljööverdomstolen73 förbjöd en nyetablering av en verksamhet som skulle innefatta 
maximalt 300 tjurar. Domstolen medger att det i en jordbruksbygd ska tålas mer än nor-
malt och beroende på lokala omständigheter så kan avståndet till grannfastigheter vara 
kortare än 500 meter, vilket är riktvärdet för skyddsavståndet för djurhållning i jordbruk. 
I detta fall var dock avståndet till närmsta bostadshus endast 70 meter och till nästa bo-
stadshus 100 meter. Vid så korta avstånd måste det till starka skäl för att jordbruket få 
tillstånd. Något sådant skäl framkom ej och det utreddes inte heller om det funnits någon 
lämpligare plats för verksamheten.  

I ett annat fall från Miljööverdomstolen ålades en lantbrukare att flytta en flytgödselbrunn 
då den låg för nära närboende. Avståndet i detta fall var 29-45 meter från brunn till bo-
stad. 74   
I ett tredje fall, som visserligen handlade om hönsstall ansåg Miljööverdomstolen att 
skyddsavståndet kan variera, beroende på olika faktorer. Det avgörande är omgivningens 
art och hur stor påverkan det blir för grannarna. I detta fall ansågs störningar inte bli 
större än vad grannarna får tåla med tanke på att de bor i en jordbruksbygd. 75  

I ett fjärde fall ansåg miljööverdomstolen att en verksamhet för uppfödning av slaktkyck-
lingar var tillåten eftersom risken för störningar i form av lukt och buller ansågs vara liten 
för de närboende samt att landskapsbilden inte skulle påverkas i någon större utsträck-
ning.76  
 
 

4.1 Fördjupad studie av ett rättsfall 
4.1.1 Bakgrund 
Klagande part, hädanefter benämnd som ”grannen”, bor i ett bostadshus som han ärvt av 
sin far. Huset byggdes 1941 på en liten tomt med utsikt mot älven. Vid tidpunkten för 
uppförandet av bostadshuset fanns det inget jordbruk på grannfastigheten.  

1952 uppfördes ett djurstall nära grannens fastighet. Djurstallet fick en påbyggnad 1981 
och någon gång under 2001-2002 byggdes en lösdrifthall i nära anslutning till djurstallet. 
Detta har enligt grannen lett till att hans fastighet har fått kraftigt minskat marknadsvärde, 
dels på grund av närheten till jordbruket och dels på grund av att utsikten mot älven helt 
försvunnit. På senare tid har lukten från jordbruket blivit så stark att grannen knappt vill 
bo kvar. Han uppger att lukten är så stark att dörrar och fönster måste hållas stängda på 
sommaren för att inte lukten skall sätta sig i väggarna inomhus.  

                                                      
73 Miljööverdomstolen 2004:65 
74 Miljööverdomstolen 2004:30 
75 Miljööverdomstolen 2005:4 
76 Miljööverdomstolen 2004:36 
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Motparten, hädanefter benämnd som ”jordbrukaren”, anser att han vidtagit de försiktig-
hetsmått som varit möjliga att genomföra. Han menar vidare att utbyggnaderna är gjorda 
enligt anvisningar han fått och förprövade av länsstyrelsen.77 

 
4.1.2 Fallet 
4.1.2.1 Miljönämnden78  
Under våren 2002 inkom klagomål från grannen som menade att det var en ”kvamlig 
kolukt” från lantbrukets gödselbehållare. Grannen hade tidigare79 klagat på lukt från lant-
brukarens verksamhet, men som miljönämnden avvisade. Miljönämnden beslutade dock 
att lämna råd till lantbrukaren att den ladugårdsdörr som vetter mot grannens fastighet i 
största möjliga mån skall hållas stängd. Grannen överklagade detta beslut till länsstyrel-
sen, som gjorde samma bedömning som miljönämnden.80 Detta beslut vann laga kraft.  

Efter detta har lantbrukaren byggt en ny gödselbehållare, som ligger bortom ladugården, 
sett från grannes fastighet. Grannen menade med klagomålet att det hade blivit än värre 
lukt för honom och därför klagade han på lukten igen. Grannen ansåg att lukten då blivit 
så pass stark att grannen inte längre kunde bo kvar på sin fastighet, vilket till största delen 
berodde på den nya gödselbehållaren. Med anledning av detta gjorde miljökontoret fem 
besök hos grannen för att observera och göra luktbedömningar. Vid tre av tillfällena an-
sågs det föreligga ladugårdslukt (”ladugårdslukt, ej stark”, ”svag ladugårdslukt” samt 
”tydlig lukt utav ladugård”) och vid två av tillfällena bedömdes det inte vara någon lukt 
ifrån jordbruket. Någon specifik gödsellukt kunde inte påträffas. Vid ett senare besök, vid 
2003, noterades en något sur ladugårdslukt som enligt grannen berodde på nybyggnation-
en.  

Enligt lantbrukaren använde han sig av ett medel, Pennac, för att minska lukten från göd-
selet. Miljökontoret gjorde bedömningen att klagomålen gällande lukten från verksam-
heten redan var utredd och därmed var det en ickefråga. Det gick inte att fastställa om 
lukterna kom ifrån den nya gödselanläggningen och därför ansåg inte miljökontoret att 
åtgärder gällande lukt behövdes åtgärdas. Miljönämnden81 beslutade enligt miljökon-
torets förslag.  

Grannen överklagade detta beslut till länsstyrelsen.82 I sitt överklagande hävdade grannen 
att hans föräldrar byggde huset på fastigheten. När huset byggdes fanns det inga byggna-
der i närheten. Senare har det byggts ladugård, gödselstack med mera i nära anslutning 
till fastigheten. Utbyggnad av jordbruksverksamheten har skett successivt så att det nu 
finns en ladugård ca 30 meter från grannens bostadshus. Efter att det nya djurstallet 
byggts ökade olägenheterna. Då olägenheterna ökat sedan nybyggnationen trodde gran-
nen att de problemen härrörde från gödselhanteringen från det nybyggda djurstallet.  

                                                      
77 Miljödomstolen Umeå Tingsrätt dom 2008-05-22 
78 Miljönämnden 2003-10-03 diarienummer 2002-1662-7 
79 Bland annat 2001-12-12 § 101 
80 Länsstyrelsen 2002-11-28 
81 Miljönämnden 2003-11-13 
82 Miljönämnden diarienummer 2002-1662-11 
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Grannen yrkade på att ärendet skulle återförvisas till Miljönämnden för närmare utred-
ning av åtgärder för att minska luktolägenheterna. Han ansåg att medlet Pennac inte fun-
gerade och enligt expertis på området fanns det bättre lösningar för gödselhanteringen. 
Grannen begärde även ett utlåtande av Gabriel Michanek (Professor i miljö- och naturre-
sursrätt) som gjort ett utlåtande avseende rättsläget vad gällde lukten i fallet.  

Michanek gjorde en annan bedömning än miljönämnden. Enligt observationerna som 
gjordes på plats av miljökontoret fanns det en inte obetydlig lukt av ladugårdslukt. Mi-
chaneks bedömning var att det var en fråga om ”olägenhet för människors hälsa” enligt 
MB 9:3 och att de var varaktiga. Han ansåg att ärendet borde återförvisas till miljönämn-
den för en närmare utredning av vilka försiktighetsmått som kunde krävas. Miljönämn-
dens beslut stred mot MB 1:1 2 st ”Miljöbalken skall tillämpas så att... människors 
hälsa... skyddas mot skador och olägenheter”.  

Eftersom lantbruket ligger så pass nära grannens bostad vore det motiverat att kraven 
kunde bli mer kostsamma än vad som annars skulle varit rimligt för verksamhetsutöva-
ren. Det var enligt Michanek antingen en fråga om olägenhet av väsentlig betydelse enligt 
MB 2:9 eller lokaliseringskravet i MB 2:4.  

Han ansåg slutligen att ett krav på gödselhanteringen borde övervägas. Om detta inte 
hjälpte för att minska olägenheterna till en acceptabel nivå för en normal bostad på landet 
borde en övervägning om begränsning av djurhållning eller omlokalisering av det nya 
djurstallet med tillhörande djurhållning och gödselhantering göras. 

 

4.1.2.2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen83 avslog grannens överklagan med motiveringen att klagan gällde nya luk-
ter som uppkommit efter nybyggnationen, något som inte gick att styrka. 

Länsstyrelsen ansåg att grannen visst kunde känna olägenheter från jordbruket och att 
ökad gödsellukt kunde uppstå vid utgödsling. Dock skedde utgödsling enligt lantbrukaren 
från var tredje till var femte dag, något som inte stämde med de tidsintervall som grannen 
uppgett att lukten ökat. När gödslet placerades på marken hade det, enligt länsstyrelsen, 
endast normal gödsellukt i förhållande till denna hantering och för att åtgärda detta så att 
grannen skulle märka en förbättring avseende lukterna skulle avståndet från bostadshus 
till jordbruk behövas ökas avsevärt.  

I den gamla ladugården fanns ett ventilationssystem som var riktat mot grannens bostads-
hus. Dock gick det inte heller här att utläsa något samband mellan åtgärder i ladugården 
och de tidpunkter grannen upplevde att lukten blev starkare.  

Gödselbehållaren tömdes enligt lantbrukaren ett par gånger per år och då kunde det upp-
stå en mycket obehaglig lukt, men den lukten var ofrånkomlig och tömningarna skedde 
under begränsad tid.  

Länsstyrelsen hade även undersökt ensilagehanteringen som kunde frambringa en sär-
skild lukt. Dock hade denna hantering inte ändrats under senare år och därför kunde inte 
heller detta vara källan till de ökade lukterna som grannen upplevde.  

                                                      
83 Länsstyrelsen 2004-11-29 (505-218-2004) 
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Länsstyrelsen gjorde därför bedömningen att det inte gick att fastställa någon enskild 
orsak till de starkare störningar som grannen upplevt och det var även ofrånkomligt att 
viss lukt uppstod från ett lantbruk. Länsstyrelsen spekulerade i att de orsaker som bidrog 
till tidvis starkare lukt kan berott på väder, vind och andra yttre omständigheter som lant-
brukaren inte kunde råda över.  

Om länsstyrelsen skulle kräva att de möjliga luktkällorna skulle åtgärdas så att grannen 
fick en enligt han själv acceptabel boendemiljö, måste krav ställas på lantbrukaren som är 
så hårda att det i praktiken skulle betyda att förbud mot att bedriva verksamheten på plat-
sen skulle uppstå och det är enligt länsstyrelsen för stora krav enligt miljöbalken 2 kap 3, 
4, 7, 9 §§.  

 

4.1.2.3 Miljödomstolen 
Miljödomstolen gjorde en annan bedömning än länsstyrelsen och miljönämnden.84 Mil-
jödomstolen upphävde det överklagade beslutet och miljönämndens beslut och visade 
målet åter till miljönämnden för fortsatt handläggning.  

I miljödomstolen yrkade grannen på att ärendet skulle återförvisas till miljönämnden för 
en närmare utredning om vilka möjliga åtgärder lantbrukaren kunde vidta för att minska 
olägenheterna för grannen. Om denna utredning skulle göra bedömningen att det skulle 
vara praktiskt omöjligt att minska olägenheterna yrkade grannen på att djurstallet skulle 
omlokaliseras eller förbjudas.  

Både lantbrukaren och miljönämnden bestred grannens yrkande.  

Grannen anförde samma utsago som tidigare samt att han ansåg att länsstyrelsen inte ge-
nomfört en tillräcklig utredning om vilka åtgärder som lantbrukaren kunde vidta för att 
minska olägenheterna och förbättra grannens situation.  

Miljönämnden anförde att det skulle vara svårt att minska de av grannen upplevda lukto-
lägenheterna utan att kraftigt begränsa eller helt förbjuda djurhållningen på den aktuella 
platsen. Miljönämnden ansåg att ett sådant beslut skulle vara för långtgående om man ska 
se till vad som sägs i miljöbalken 2 kap 7§.  

Lantbrukaren anförde att han var villig att vidta åtgärder för att minska de olägenheter 
som grannen upplevde. Han menade att han gödslade mer sällan och att han använde sig 
av Pennac, ett medel som bryter ner ammoniaklukten från gödselet. Han menade vidare 
att det inte fanns något problem med lokaliseringen av gödselbrunnen då den låg på hans 
sida av ladugården. Han ansåg slutligen att grannen inte utsattes för lukt och besvär som 
under omständigheterna var oacceptabla.  

Miljödomstolen utgick ifrån hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel, särskilt 3 och 4 
§§. Miljödomstolen fann det bevisat att djurhållningen skapade så pass stora olägenheter 
att det kunde ifrågasättas om grannen skulle behöva tåla dessa olägenheter. Miljödomsto-
len menade vidare att ett omfattande förbud mot dåvarande djurhållning skulle inneburit 
stora konsekvenser för lantbrukaren och att det inte skulle gå att få till ett myndighetsbe-
slut som helt tillgodosåg både lantbrukarens och grannens intressen.  

                                                      
84 Miljödomstolen 2005-09-13 (Målnummer M 5499-04) 
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Därför ansåg miljödomstolen att myndigheter skulle anlita den expertis som kunde er-
fordras vad gällde utredning om vilka åtgärder och möjligheter som kunde göras för att 
minska störningarna på grannens fastighet. Miljödomstolen gjorde även bedömningen att 
det inte var uppenbart att luktolägenheterna främst uppkommit på grund av den gödsel-
hantering som uppstod i och med nybyggnationen. Det var inte uteslutet att ventilationen 
på den äldre ladugårdsbyggnaden kunde vara en stor källa till till luktolägenheterna. Där-
för borde även möjligheterna till förbättring av ventilationen utredas, liksom andra möj-
ligheter för att minska störningarna. En följd av detta var att en ytterligare utredning i 
målet skulle göras så att en korrekt bedömning kunde göras och det borde vara miljö-
nämnden som står för dessa och som första instans.  

 

4.1.2.4 Miljönämnden 
Efter miljödomstolens dom påbörjade miljökontoret85 en ytterligare utredning. Grannen 
och lantbrukaren bjöds in för samtal. Där beslutades att grannen skulle föra anteckningar 
över när han upplevde olägenheterna för att sedan lämna över dessa anteckningar till 
lantbrukaren som då skulle komplettera uppgifterna med vad han gjort. Förhoppningen 
var att detta skulle leda till att man skulle kunna identifiera varifrån lukterna kommit och 
därefter utreda vilka åtgärder som stod till buds för att minska olägenheterna.  

Detta skedde dock inte, grannen skickade sina anteckningar till miljökontoret86 istället för 
till lantbrukaren. Miljökontoret vidarebefordrade anteckningarna till lantbrukaren för 
eventuella kommentarer och synpunkter, vilket inte inkom.  

Miljökontoret gjorde en utredning87 av lukterna och kom där fram till att det främst var 
fyra källor till den starka lukten. Dessa fyra källor var krossning av syrat spannmål, ut-
gödsling av djupströbädd och flyttning av fastgödsel, omröring eller grävning i flytgöd-
selbrunn samt ventilationen från gamla djurstallet. Ingen av dessa källor var okända se-
dan tidigare men nu fanns det ett samband mellan störningar och aktivitet.  

För att minska den syrliga lukt som uppstod vid krossning av syrad spannmål föreslog 
miljökontoret att  

1) fallhöjden från transportören till kross och förvaringsbox skulle sänkas 

2) förvaringsbox där krossat spannmål förvaras skulle täckas med presenning eller 
liknande 

3) portar, dörrar och luckor till logen och silos mot den egna gården skulle hållas 
stängda i möjligaste mån, i synnerhet när det blåste kraftigt från söder eller syd-
ost. Det borde även funnits möjlighet att stänga genomgång mellan loge och 
spannförråd.  
 

                                                      
85 2005-11-23 Minnesanteckning Miljökontoret Luleå kommun 
86 Miljökontoret 2005-02-14 diarienummer 06-0252 
87 Miljökontoret 2005-05-18 diarienummer 02-1662-30 
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Om detta inte skulle hjälpa föreslog miljökontoret andra åtgärder, såsom tätning av fasad, 
installation av kontrollerad ventilation eller inbyggning av kross och förvaringsbox. Dock 
skulle detta innebära vissa kostnader.  

För att minska lukten från utgödslingen av djupströbädden och flyttning av fastgödsel 
föreslog miljökontoret att:  

1) gödsel som lagts upp på gödselplattan inte skulle få flyttas förrän det skulle ut på 
fältet 

2) kontaktytan mellan luft och gödsel skulle göras så liten som möjligt genom att se 
till att det är släta ytor och i övrigt koncentrera upplaget 

3) vid utgödsling av djupströbäddar skulle gödsel köras direkt ut på det fält där det 
skulle spridas och läggas upp i en stuka 

4) om det var tekniskt möjligt, även täckning av fastgödsel. Det ansågs osäkert om 
en inbyggnad av gödselplattan skulle ge en sådan förbättring som motsvarar kost-
naderna för uppförandet.  

Vad gällde omröringen eller grävningen i flytgödselbrunnen kom miljökontoret fram till 
att det var när svämtäcket skadades som en stor lukt uppstod. Därför borde åtgärder som 
förhindrar skador på svämtäcket ha utförts, så att svämtäcket var helt och när det skada-
des borde de närboende fått information om det och åtgärder för att laga täcket bör tas.  

Att åtgärda lukten från ventilationen på den gamla ladugården visade sig vara svårt. Att 
sätta in biofilter, tvättaggregat eller liknande för att rena luften bedömdes vara allt för 
kostsamt. Istället ansåg miljökontoret att utsläppspunkter för ventilationen borde flyttas 
högre upp eller att en gemensam utsläppspunkt ovanför taknock på loge inrättades samt 
att regelbunden rengöring av stallets golv, väggar och tak samt rensning av urindräne-
ringen skulle ske.  

Grannen var mycket nöjd med utredningen och beklagade att den inte utförts tidigare.88 
Lantbrukaren hade däremot synpunkter på utredningen.89 Han avvisade de flesta av mil-
jökontorets förslag till förändring. Åtgärderna för att få bukt med problemen kring kross-
ningen av syrad spannmål menade han var kostsamma och att de inte skulle leda till nå-
gon märkbar förändring. Vad gäller utgödslingen menade han att han dels redan gjorde 
vissa av åtgärderna, exempelvis att han inte flyttade gödslet från gödselplattan innan det 
skulle ut på fält, och att han redan testat att lägga upp gödslet i stuka och att det inte fun-
gerade. Han menade vidare att förslagen till lösning av omröring eller grävning i flytgöd-
selbrunnen var verklighetsfrämmande. Vid driftstörningar var det han som drabbades 
hårdast vilket innebar att han gjorde allt han kunde för att inte driftstörningar skulle upp-
stå och han visste inte hur lagning av svämtäcke skulle vara möjligt. Vad gällde ventilat-
ionen från djurstallet i den äldre ladugården så menade han att han redan rengjorde stallet 
eftersom det är krav från både myndigheter och mejeriföreningen. Kostnaderna för om-
byggnad av ventilationen skulle bli enorma då nuvarande system inte var dimensionerat 
för högre utsläppspunkter eller en stor utsläppspunkt. Han menade vidare att stallet är 
byggt enligt förprövning utförd av Länsstyrelsen.  

                                                      
88 Miljönämnden Luleå 2006-06-08 diarienummer 02-1662-31 
89 Miljönämnden Luleå 2006-06-08 diarienummer 02-1662-32 
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Miljökontoret90 kom med följande förslag till miljönämnden, med stöd av miljöbalken 26 
kap 9 § och med hänvisning till miljöbalken 2 kap 3§ att: 

1) Lantbrukaren senast 2007-04-03 ska ha byggt om frånluftsventilationen från 
gamla stallbyggnaden så att utblås från ventilationskanalen sker ovanför taknock-
en på intilliggande loge. 

2) Senast en månad efter delfåendet av beslutet se till att vid krossning av syrat 
spannmål den fria fallhöjden av helt spannmål och krossat spannmål från trans-
portör till kross och förvaringsbox är så låg som möjligt, dock högst 50 cm.  

3) Senast en månad efter delfåendet av beslutet se till att förvaring av krossat syrat 
spannmål sker i behållare, lådor eller liknande som är täckta med lock eller pre-
senning. 

4) Att omedelbart iaktta följande försiktighetsmått: 

o Portar, dörrar och luckor till logen och silos mot den egna gården skall 
hållas stängda i möjligaste mån, i synnerhet när det blåser från söder eller 
sydost. Det skall även finnas möjlighet att hålla genomgång mellan loge 
och spannförråd stängd. 

o Gödsel som lagts upp på gödselplatta skall inte flyttas förrän det skall ut 
på fält. 

o Kontaktyta mellan luft och gödsel skulle göras så liten som möjligt genom 
att se till att det är släta ytor och i övrigt koncentrera upplaget. 

o Åtgärder eller arbeten där det finns risk för lukter skall förläggas i tid så 
att störningarna till omgivningen blir minimala.  

Dessutom skall lantbrukaren, med stöd av miljöbalken 26 kap 19§ senast 2007-12-31 
redovisa ett kontrollprogram om hur kontroll kommer att utföras av följande punkter: 

1) Skötsel av flytgödselbrunn med syfte att förhindra att svämtäcket fryser fast med 
följd att man tvingas slå hål på täcket eller skada det på annat sätt. 

2) Tömning av flytgödselbrunnen så att man strävar efter att göra detta under kortare 
tidsperiod samt att man hela tiden har ett helt svämtäcke. 

3) Vilka åtgärder som skall vidtas för att laga svämtäcket när det har skadats. 

4) Regelbunden rengöring av stallets golv, väggar och tak samt rensning och rengö-
ring av urindränering. 

5) Hur kontakter med närliggande grannar skall ske vid driftstörningar.  

Dessa åtgärder kom miljökontoret fram till genom bland annat kontakt med sakkunnig 
vad gäller ventilationsanläggning. 

Miljönämnden fann det ej skäligt att kräva att lantbrukaren skulle åtgärda ventilationssy-
stemet i det gamla stallet. Däremot verkställde miljönämnden miljökontorets alla övriga 
rekommendationer.91  

                                                      
90 Miljönämnden Luleå 2006-08-29 diarienummer 02-1662-33 
91 Miljönämnden Luleå 2006-09-14 
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Grannen överklagade detta beslut till Länsstyrelsen och menade att även ventilationen i 
den gamla ladugården skulle åtgärdas enligt miljökontorets förslag och menade att lant-
brukaren skall få krav på sig om att hålla portar, dörrar och luckor stängda och endast 
öppna dessa för passage.92 

 

4.1.2.5 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen avslog grannens överklagan.93 Länsstyrelsen ansåg att en förbättring av 
ventilationssystemet skulle kunna leda till en förbättring för grannen, men då grannens 
fastighet låg så nära stallet var det oklart hur stor förändring det skulle innebära för gran-
nen och därför var det orimligt att ställa dessa krav på lantbrukaren, då nyttan av ett om-
byggt ventilationssystem inte stod i proportion till kostnaderna för en ombyggnad av ven-
tilationssystemet. För att kunna skapa en bostadsmiljö som grannen fann acceptabel 
skulle beslut från länsstyrelsen i princip innebära att jordbruket skall upphöra och detta 
anser Länsstyrelsen att det är att gå för långt, om man ser till de avvägningar som skall 
göras enligt miljöbalken 2 kap 3, 4, 7, 9 §§. Länsstyrelsen ansåg i övrigt att lantbrukaren 
skulle vidta de försiktighetsmått som miljönämnden rekommenderade till lantbrukaren.  

Grannen överklagade detta beslut till Miljödomstolen.94 Grannens överklagan innehöll 
dels att de förslag som miljökontoret kom fram till skulle verkställas, dels att gödsel-
mängden skulle minskas samt att ett gödselhus skulle byggas eller att andra åtgärder vid-
tas så att lukterna minskas. Vidare menade grannen att lantbrukaren aldrig följt rekom-
mendationer om försiktighetsmått och att han aldrig tagit hänsyn till grannen.  

Miljödomstolen begärde in ett yttrande från miljönämnden.95 Miljökontoret ansåg att 
beslutet från 2006-09-14 skall stå fast då det inte uppkommit något nytt i ärendet och 
eftersom det var osäkert om en inbyggnad av gödselplattan gav en förbättring som är så 
bra att den motsvarade kostnaderna.96 Miljönämnden beslutade enligt miljökontorets för-
slag.97 

 

4.1.2.6 Miljödomstolen 
Miljödomstolen98 upphävde tidigare beslut och beslutade att lantbrukaren skulle: 

1) bygga om frånluftsventilationen från den gamla stallbyggnaden så att utblåset från 
ventilationskanalen skulle ske ovanför taknocken på den norr om stallet liggande 
logen 

2) uppföra en byggnad för uppläggning av fastgödsel och ströbädd från lösdrifthallen  

                                                      
92 Miljönämnden Luleå 2006-09-27 diarienummer 02-1662-38 
93 Länsstyrelsen 2007-05-29 diarienummer 505-16146-06 / Miljönämnden Luleå 2007-05-31  
 diarienummer 02-1662-40 
94 Länsstyrelsen 2007-06-08 diarienummer 505-9924-07 
95 Miljönämnden Luleå 2007-06-26 diarienummer 02-1662-41 
96 Miljönämnden Luleå 2007-08-02 diarienummer 02-1662-42 
97 Miljönämnden Luleå 2007-08-23 
98 Miljödomstolen 2008-05-22 Mål nummer M 1178-07 
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3) se till att vid krossning av syrat spannmål skulle den fria fallhöjden av helt 
spannmål och krossat spannmål från transportör till kross och förvaringsbox vara 
så låg som möjligt, dock högst 50 cm. 

4) Se till att förvaring av krossad syrad spannmål skedde i behållare, lådor eller lik-
nande som var täckta med lock eller presenning.  

5) Iaktta följande försiktighetsmått: 

o Portar, dörrar och luckor till logen och silor mot den egna gården samt ge-
nomgången mellan loge och spannförråd skulle hållas stängda, utom vid in- 
eller utpassage. 

o Åtgärder eller arbeten där det finns risk för lukter skulle förläggas i tid så 
att störningar för omgivningen minimeras 

6) Redovisa ett kontrollprogram om hur kontroll kommer att uföras av följande 
punkter:  

o Skötsel av flytgödselbrunn med syfte att förhindra skador på svämtäcket, 
inklusive rutiner för att förhindra att svämtäcket fryser fast 

o Tömning av flytgödselbrunnen så att man strävar efter att göra detta under 
kortare  tidsperiod samt att man hela tiden har ett helt svämtäcke. 

o Vilka åtgärder som skall vidtas för att laga svämtäcket när det har skadats. 
o Regelbunden rengöring av stallets golv, väggar och tak samt rensning och 

rengöring av  urindränering. 
o Hur kontakter med närliggande grannar skall ske vid driftstörningar.  

Miljödomstolens utgångspunkter var de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken, 
särskilt 2§. (krav på kunskap), 3§ (om skyddsåtgärder och försiktighetsmått) och 6 § (val 
av plats). Miljödomstolen ansåg att jordbrukets lokalisering var olämplig och att den 
förmodligen inte hade tillåtits enligt miljöbalken vid en nyetablering och förbud mot på-
gående verksamhetskulle kunna ske. Dock borde man i första hand pröva de försiktig-
hetsmått som finns i olika hänseenden för att se om det är möjligt att lantbruket kan fort-
sätta samtidigt som störningarna minimeras. Eftersom lantbrukaren inte presenterat någon 
utredning om vad kostnaderna av förändringarna han kunde åläggas att göra gjorde mil-
jödomstolen bedömningen att de uppgifter som miljökontorets utredning kom fram till 
stämmer. Att utbyggnaden av jordbruket förprövades av länsstyrelsen spelade ingen roll i 
detta fall enligt miljöbalken.  

Ventilationen gick inte över taknocken och miljödomstolen ansåg det rimligt att den 
högre anordningen bildade en vägg som vid många olika vindriktningar styrde utsläppen 
från ventilationen mot grannens bostad. Därför borde lantbrukaren förlängt ventilationen 
så den kommer upp över taknocken, vilket inte var ett orimligt krav.  

Lantbrukaren använde sig både av syrat spannmål och torkat spannmål. Eftersom han 
redan tidvis använde torkat spannmål var det lämpligt att han förbjöds att använda syrat 
spannmål.  

Vad gäller djupströbädden och fastgödsel hade det inte presenterats några uppgifter om 
kostnader för att uppföra en byggnad för förvaring. Av miljökontorets utredning framgick 
det att de försök med att lagra gödsel i inbyggnad minskar ammoniakavgången väsentligt. 
Dessutom borde en inbyggnad förhindrat att större delen av lukten spreds med väder och 
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vind. Miljödomstolen ansåg vidare att trots att miljökontorets utredning inte med säkerhet 
visade att detta skulle ge en förbättring motsvarande kostnaderna innebar inte att det var 
en orimlig åtgärd. Med tanke på de stora mängder gödsel som fanns och närheten till 
grannens bostad skulle en byggnad för förvaring av djupströbädd och fastgödsel uppfö-
ras.  

Slutligen ansåg Miljödomstolen att Miljönämndens rekommendationer om ett kontroll-
program skulle ändras till ett föreläggande. 

Efter miljödomstolens dom inkom en skrivelse till Miljönämnden från LRF:s kommun-
grupp i Luleå och organisationen Företagarna i Råneå.99 I skrivelsen menade dessa orga-
nisationer att möjligheterna till att bedriva jordbruk i Luleå kommer att försvinna om 
denna dom vinner laga kraft. Vidare menade de att Luleå kommun har ett särskilt ansvar 
för att underlätta för företagande i kommunen och skapa möjligheter som leder till till-
växt och sysselsättning. Då miljödomstolen har använt sig av de argument och förslag 
som miljökontoret lade fram har Luleå kommun ett extra stort ansvar för utslaget av do-
men. Dessutom menade de att förslagen till åtgärder var partiska och orealistiska att ge-
nomföra i praktiken. Därför måste kommunen nu agera till lantbrukarens fördel. 

Miljönämnden100 svarade på skrivelsen genom att meddela att anledningen till miljö-
nämndens rekommendationer var att miljödomstolen återförvisat ärendet till miljönämn-
den för ytterligare utredning. Att utredningen då låg till grund för miljödomstolens dom 
var naturligt. Dessutom gick Miljödomstolen längre i sitt beslut än vad som Miljökon-
toret föreslog för Miljönämnden. Miljönämnden var även första instans och måste rätta 
sig efter beslut från högre instans. Hur miljökontoret genom miljönämnden skulle ”vidta 
åtgärder” i ärendet förutom att ge sin syn på nytt vid en eventuell prövning i Miljööver-
domstolen kunde de inte se. 

 
4.1.2.7 Miljööverdomstolen 
Lantbrukaren överklagade miljödomstolens dom till miljööverdomstolen.101 Han menade 
i sitt överklagande att de påstådda luktolägenheterna endast byggde på partsinlaga, att 
miljödomstolens dom byggde på felaktiga förutsättningar samt att de åtgärder som dom-
stolens dom innehöll var orimliga. Som grunder för sitt överklagande anförde han föl-
jande. Grannen har klagat på hans lantbruk under en 20-årsperiod och motiven för klagan 
har ändrats, från att grannens son har allergi, till att det luktar för mycket. När lantbruka-
ren vidtagit åtgärder under årens gång för att mildra olägenheterna har grannen kommit 
med nya klagomål. Lantbrukaren ansåg att detta är ett inslag i allmän grannfejd. Lantbru-
karen menade att det aldrig påvisats att grannen haft de påstådda olägenheterna och att 
eventuell lukt förmodligen berodde på andra faktorer. Dessutom brukade grannen ha 
fönsterna öppna på sommaren trots att han uppgivit att han ej kunde ha det. Dessutom har 
lantbrukaren placerat gödselplattan ca 60 meter ifrån grannens bostad, till ett avstånd om 
110-120 meter från bostaden. Den nya hallen ligger dessutom längre ifrån grannen bostad 
än den äldre ladugården. 

                                                      
99 Miljönämnden 2008-06-17 diarienummer 02-1662-45 
100 Miljönämnden 2008-08-21 diarienummer 2008-1662 
101 Miljödomstolen 2008-06-11 / Miljööverdomstolen 2008-06-27 Målnummer 5365-08 
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Kravet om att förbättra ventilationen ansåg lantbrukaren vara orimligt. Efter grannens 
klagan hade lantbrukaren ändrat sin produktion från mjölkproduktion till att endast ha 
köttproduktion. Detta innebar att fläktarna i ladugården endast nyttjas maximalt en månad 
om året, på våren. Innan dess är det för kallt för att ha fläktarna igång och efter det så var 
djuren ute på bete och stallet stod tomt. Att då behöva åtgärda ventilationssystemet för en 
kostnad på 50 000- 60 000 kronor exklusive installation var orimligt.  

Att uppföra en byggnad för uppläggning av fastgödsel och ströbädd från lösdriftstallet 
skulle innebära kostnader på över 1,6 miljoner kronor.  Denna kostnad var alltför stor och 
ställdes inte mot nyttan för fördelarna. Skulle lantbrukaren tvingas till dessa kostnader 
uppgav han att hans företag antingen skulle gå i konkurs eller måste läggas ner, då utgif-
terna inte innebar någon ökad produktion eller ökade intäkter.  

Miljönämnden ansåg inte att det kommit fram några nya omständigheter i målet, varför 
de anser att deras beslut från 2006-09-14 skulle gälla.102 Dessutom bör uppgifterna om 
ändrad djurhållning innebära förbättring i avseende lukter från stallet och minska behovet 
av åtgärder av ventilationssystemet.  

Grannen motsatte sig lantbrukarens överklagan och yrkade på att miljödomstolens dom 
skulle fastställas.103 Han åberopade återigen rättsutlåtandet av Gabriel Michanek, som 
lämnades in till Länsstyrelsen. Grannen menade även att mjölkproduktionen kunde åter-
upptas snart och att fläktarna från ventilationssystemet var igång mer än maximalt en 
månad om året. Han ifrågasatte återigen lokaliseringen av ladugården och djurstallet, som 
enligt honom var allt för nära hans tomt och bostad. Dessutom menade grannen att lant-
brukaren höll på att bygga en ny hage precis intill hans tomtgräns. Han ifrågasatte även 
kostnaden för ett gödselhus. Betongplattan kostade ca 40 000 € och den måste finnas där 
oavsett om det byggs på väggar eller inte. Kostnaden för väggar och tak skulle enligt of-
ferten bli ca 59 000 € vilket är långt ifrån 1.6 miljoner kronor som lantbrukaren påstod att 
det skulle kosta att bygga gödselhuset. Sammanfattningsvis hävdade grannen att lantbru-
karens anläggningar hade placerats i uppenbar strid med lokaliseringskravet i miljöbalken 
2 kap. 6 §. En sådan felaktig lokalisering kan då leda till omlokalisering eller att olägen-
heterna åtgärdas så de minskar kraftigt enligt Miljöbalken 2 kap. 3 §.  

Lantbrukaren anlitade ombud som utvecklade hans talan.104 Han menade105 att det inte 
förelåg en luktstörning som innebar olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken 9 
kap. 3 § och att krav utöver vad miljönämnden beslutat om inte var rimliga enligt miljö-
balken 2 kap. 7 §. Han påtalade att grannen redan 1978 framförde klagomål mot lantbru-
karen, då avsåg klagomålen skällande hundar som lantbrukarens far ägde. Redan då an-
såg grannen att han skulle tvingas flytta om inte hundskallen, som enligt grannen pågått i 
15 år, upphörde. Klagomål gällande verksamheten kan härledas så långt bak i tiden som 
till 1995 där grannen hävdade att hans son hade allergiska besvär som förstärktes av den 
nötkreatur som lantbrukaren hade i en hage intill grannens fastighet. Den processen gick 
ända upp i Regeringsrätten och under processen kom grannen in med mer klagomål som 

                                                      
102 Miljönämnden 2008-08-21 diarienummer 02-1662 
103 Miljönämnden 2009-02-04 diarienummer 02-1662-48/Miljööverdomstolen  
   2008-09-03 Målnummer M 5365-08-1309 aktbilaga 9 
104 Miljööverdomstolen 2008-10-08 Målnummer M 5365-08-1309 aktbilaga 13 
105 Miljööverdomstolen 2008-11-06 Målnummer M 5365-08-1309 aktbilaga 15 
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även omfattade grisuppföding, hållande av hundar samt öppethållande av ladugårdsdörr. 
Då avsåg klagomålen synintryck, luktintryck, ljudintryck och störningar på grund av flu-
gor. Senare inkom klagomål på dammbildning.  

Lantbrukaren medgav via sitt ombud att han var medveten om att det ibland kunde uppstå 
viss luktspridning från hans verksamhet, men att det inte var så kraftigt att det innebär 
olägenhet för människors hälsa. Av utredningarna som gjorts i fallet var det inte styrkt att 
det förekom sådana störningar som grannen påstår och därför borde Miljööverdomstolen 
värderat grannens uppgifter med försiktighet och istället grundat sin bedömning på vad 
som framkommit i utredningarna som gjorts. Ombudet kritiserade även Michaneks utlå-
tande då Michanek troligen inte varit på platsen utan verkat gjort bedömningen endast på 
de uppgifter som grannen lämnat.   

Lantbrukaren yrkade även på att miljööverdomstolen skulle hålla syn på den aktuella 
platsen så domstolen kunde bilda sig en egen uppfattning om huruvida det fanns olägen-
heter som var större än vad en normal person måste tåla. Även det faktum att lantbruka-
ren nu hade ändrat sin verksamhetsinriktning från mjölkproduktion till enbart köttpro-
duktion var en faktor som borde talat för lantbrukaren, då förändringen innebar att even-
tuella olägenheter kraftigt minskat. Därför spelade det ingen roll vad miljödomstolen 
kommit fram till eftersom verksamheten nu var förändrad i positiv riktning vad gällde 
olägenheterna. Enligt miljöbalken 2 kap 7 § var det inte rimligt att lantbrukaren skulle 
vidta de åtgärder miljödomstolen dömde ut.  

Miljööverdomstolen dömde att lantbrukaren skulle bygga om frånluftsventilationen från 
ladugården så att ventilationskanalerna skulle ske ovanför taknocken på den norr om la-
dugården liggande logen, samt att lantbrukaren skulle ha anlagt en gödselplatta om ca 25 
x 25 meter i anslutning till lösdriftshallen. Plattan skulle förläggas som en östlig förläng-
ning av befintlig platta. I övrigt fastställde miljööverdomstolen miljödomstolens dom.106  

Miljööverdomstolens utgångspunkter för prövningen var Miljöbalkens regler om olägen-
het för människors hälsa. Dessa omfattar bland annat störningar som påverkar välbefin-
nandet för människor i inte ringa grad. Lukt kan vara en sådan störning. Miljööverdom-
stolen ansåg det uppenbart att olägenheter på grund av lukt ofta förekommer på grannens 
fastighet, mycket beroende på det korta avståndet mellan jordbruk och tomt. Luktolägen-
heter av dessa slag får visserligen i viss mån tålas i en jordbruksbygd som grannen bor i, 
men som Miljödomstolen konstaterat var jordbruket olämpligt lokaliserad med tanke på 
att den ligger helt inpå grannes bostad.  På grund av den olämpliga lokaliseringen blev 
olägenheterna större än normalt och därför kunde högre krav än normalt ställas på att 
verksamhetsutövaren vidtar de försiktighetsmått som kunde minska olägenheterna.  

Miljööverdomstolen gjorde bedömningen att luktolägenheterna från djurstallet borde 
kunna minskas ifall ventilationsluften släpptes ut ovanför taknocken på logen. Det rådde 
förvisso osäkerhet kring hur stor nyttan av denna åtgärd skulle bli, men med tanke på vad 
miljööverdomstolen anfört om den olämpliga lokaliseringen bedömdes åtgärden rimlig.  

Det största problemet med lukten från gödslet var inte när det lagrades, utan när det flyt-
tades, både under lagring och när det skulle köras ut på åkrarna. Oavsett om ett gödselhus 
uppfördes eller ej skulle lantbrukaren behöva köra ut gödslet på åkrarna. Därför borde det 

                                                      
106 Miljööverdomstolen 2009-06-22 Målnummer 5365-08 Rotel 1309 



22 
 

vara tillräckligt om lantbrukaren uppförde en större gödselplatta. Detta hade lantbrukaren 
i domstolen sagt sig ha planer på att göra. En platta som skulle vara 25 x 25 meter var 
planerad men har inte blivit av på grund av miljödomstolens föreskrift om ett gödselhus. 
Att bygga ett gödselhus skulle kunna avhjälpa viss luktolägenhet, men ett sådant hus 
skulle bli mycket kostsamt. Därför anser inte miljööverdomstolen att ett uppförande av 
ett gödselhus är rimligt, utan en större gödselplatta är tillräckligt.  

De övriga åtgärder som miljödomstolen föreskrivit följs enligt lantbrukaren redan och 
miljööverdomstolen anser att dessa föreskrifter både är miljömässigt motiverade och rim-
liga.  

 

4.2 Analys av rättsfallet 
Rättsfallet är komplicerat och svårbedömt. Anledningen till detta är den närhet som lant-
bruket har till grannes fastighet. Det är ställt utom varje rimligt tvivel att en sådan verk-
samhet inte skulle fått etableras enligt miljöbalkens regler om bästa möjliga lokalisering. 
Jordbruket är ändå relativt nyetablerat, i det avseendet att det inte funnits där ”i alla tider” 
och frågan är varför myndigheter inte satte stopp för planerna när jordbruket skulle eta-
bleras. Anledningen till att jordbruket blev placerat där det blev utan att myndigheter sa 
nej var därför att det inte krävs något bygglov för ekonomibyggnader inom jordbruk.107 
Att domstolen behövde genom sin dom tvinga lantbrukaren att vidta åtgärder står klart 
med tanke på det nära avståndet från verksamheten till grannens bostad, hans verksamhet 
påverkade helt klart grannen på ett väsentligt sätt genom den lukt som drabbade grannfas-
tigheten. Att besluta om verksamhetstopp enligt Miljöbalken 2 kap 9 § vore i detta fall att 
gå för långt då utredningar påvisat att olägenheterna kunde minskat betydligt genom olika 
åtgärder. Det komplicerade är då att komma fram till vilka åtgärder lantbrukaren skall 
vidta och kostanden för dessa. Eftersom lantbrukaren avslöjade att han hade planer på att 
bygga en större gödselplatta som skulle minska olägenheterna från gödslet ansåg Miljöö-
verdomstolen att han skulle åläggas krav att bygga den byggnaden. Då han själv planerat 
att bygga denna anläggning borde det vara klarställt att kostnaderna för detta inte skulle 
bli allt för betungande för lantbrukaren och därmed var det ett rimligt beslut att döma 
honom till att bygga den.  

  

                                                      
107 Plan och bygglagen (1987:10)  8 kap 1 § 2 stycket 
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5 Diskussion: 
 
Historiken visar att det tidigt i svensk rätt funnits ett skydd för grannar gentemot verk-
samhetsutövares störningar. Redan i mitten på 1800-talet dömdes ett företag att vidta 
åtgärder för deras verksamhet för att få fortsätta bedriva produktion på grund av immiss-
ioner som en granne utsattes för. Detta har dock inte varit tydligt i lagen utan så kallade 
immissioner var länge fastslagen endast i praxis.  

 

De tidiga hälsovårdsstadgarna reglerade inte i första hand förhållandet mellan grannar 
utan i första hand var det en fråga om att hindra att djur och människor levde under 
samma tak samt att hindra att urin och spillning från djur förorenade det gemensamma 
vattnet, vilket indirekt skyddade grannarna mot störningar från lantbruk.  

 

I och med miljöskyddslagens införande lagfästes det att grannar inte skulle behöva tåla 
störningar i form av luftföroreningar, buller, skakningar, ljus eller liknande som inte var 
helt tillfälligt. Därmed fördes ett förbud mot immissioner in i lagstiftningen. Detta har 
sedan införts i miljöbalken.  

 

De fem rättsfallen som har presenterats i denna uppsats har alla som gemensam nämnare 
att avståndet från djurhållningen till närmsta granne är av stor vikt. Detta eftersom det är 
självklart att lukt, buller och andra störningar minskar ju större avståndet blir från källan 
till där folk har sin bostad. I tre av fallen har avståndet haft betydelse för domen medan 
det i det fjärde fallet ansågs att avståndet inte skulle spela någon roll då verksamhetsutö-
varen dels vidtagit så pass bra åtgärder att olägenheterna inte skulle störa grannarna samt 
att de olägenheter som skulle uppstå var så pass små att boende runt omkring kunde tåla 
dessa med tanke på områdets natur. 

 
5.1 Slutsats 
 
I den svenska lagstiftningen var det länge inte reglerat hur rättsförhållandet såg ut mellan 
verksamhetsutövare och deras grannar när det gällde störningar från föroreningar, lukt, 
buller och liknande. Människors hälsa ville man redan i den första hälsovårdsstadgan 
skydda, men då var det knappast grannarnas hälsa som var det primära, utan de som 
själva höll djur samt de som jobbade med djur. Redan då gjorde man skillnad på stad och 
landsbygd. Detta synsätt finns kvar än idag, då boende i jordbruksområden måste tåla 
mer olägenheter än boende i andra områden. I praxis har det dock funnits exempel på 
verksamhetsutövare som fått krav på sig att vidta åtgärder p.g.a. av immissioner sedan 
lång tid tillbaka. 

 

Den rapport som de immissionssakkunniga lade fram 1966 har påverkat praxis och miljö-
skyddslagen som 1969 verkar ha hämtat mycket inspiration från den utredningen.    



24 
 

 

Lantbrukare har som verksamhetsutövare ett stort ansvar för sin verksamhet. Visserligen 
måste grannar tåla mer än normalt om denne bor i ett lantbruksområde men det är upp till 
lantbrukaren att vidta åtgärder som minskar alternativt håller olägenheterna på en sådan 
lite nivå som möjligt så att grannar i närheten inte drabbas av immissioner. Drabbas 
grannarna av olägenheter som de ej behöver tåla ligger det på verksamhetsutövaren att 
bekosta förändringar i hans verksamhet så att olägenheterna minskar. 

 

Det finns få nya vägledande domar från Miljööverdomstolen som reder ut exakt vilka 
avstånd som ska gälla mellan verksamhetsutövare och grannar. Avstånden varierar från 
fall till och det blir en bedömningsfråga vad varje fall, avståndet från verksamheten till 
närboende är inte den viktigaste faktorn vid bedömning om en verksamhet ligger för nära 
boende. Det är mer en fråga hur stor olägenheten blir för de boende och detta beror på 
flera faktorer, bland annat åt vilket håll vinden brukar ligga, om det är ett jordbruksom-
råde eller ej samt hur ofta störningarna uppstår.  

 

Bedömningen som görs tar hänsyn till vad det är för typ av verksamhet, hur stora olägen-
heter som den skapar, kostnader för att minska olägenheterna, hur naturen påverkar om-
ständigheterna samt hur vanlig verksamheten är på den aktuella orten. På grund av detta 
blir det svårt att fastslå en generell praxis som skall gälla för alla lantbrukare och dess 
grannar.      
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