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Miljöprövningsdelegationen

Pär Aspenäs
Kärrabo
385 98 Bergkvara

Ansökan om upphävande av tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
animalieproduktion på fastigheten Kärrabo 1:20, Torsås kommun
Beslut
Miljöprövningsdelegationen upphäver Länsstyrelsens i Kalmar läns beslut om tillstånd meddelat
den 27 april 1994, dnr 244-1131-94.

Beskrivning av ärendet och skäl för beslutet
Länsstyrelsen i Kalmar län meddelade den 27 april 1994, dnr 244-1131-94, tillstånd enligt
miljöskyddslagen till anläggning för djurhållning på fastigheten Kärrabo 1:20, Torsås kommun.
Per Aspenäs har nu inkommit med en ansökan om att miljöprövningsdelegationen ska upphäva
tillståndet då verksamheten inte längre är tillståndspliktig och anmälan har gjorts till
tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten har inte haft något att erinra mot att tillståndet upphävs och har meddelat
att en anmälan om miljöfarlig verksamhet har gjorts. Av tillsynsmyndighetens beslut med
anledning av anmälan framgår att verksamheten inte längre är tillståndspliktig samt att den
kommer att omfatta totalt 35 000 djur (32 000 höns och 3000 tuppar).

Då ärendet inte bedöms medföra några miljörättsliga eller andra konsekvenser för närboende
prövar miljöprövningsdelegationen ärendet utan att ansökan först har kungjorts.

Postadress
391 86 Kalmar
Besöksadress Malmbrogatan 6

Telefon 010-223 80 00
Telefax 010-223 81 10

E-post
Hemsida

kalmar@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kalmar
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Miljöprövningsdelegationen konstaterar mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet att det
finns förutsättningar att jämlikt 24 kap 8 § punkten 1 a miljöbalken (1998.808) upphäva
tillståndsbeslutet. Per Aspenäs ansökan ska följaktligen bifallas.
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.
________________
För miljöprövningsdelegationen
Beslutet har undertecknats digitalt
Lina Bladfors

Tommy Hammar

Ordförande

Miljösakkunnig

Kopia
registrator@naturvardsverket.se
havochvatten@havochvatten.se
jordbruksverket@jordbruksverket.se
samhallsbygginfo@torsas.se
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Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet
Mark- och
miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen i
Kalmar län, 391 86 Kalmar. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
kalmar@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet
har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Du kan överklaga beslutet

BESLUT

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden


telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer 010223 80 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

