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Ansökan om utökad tid för igångsättning av
tillstånd för djurhållning av fjäderfä på fastigheten
Musteryd 1:2, Alvesta kommun
Beslut
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län avslår ansökan om förlängd
tid för igångsättning av tillståndsbeslut enligt miljöbalken från den 19 april 2013 med
diarienummer 551-4737-12 gällande anläggning för värphöns på fastigheten Musteryd 1:2
i Alvesta kommun.

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen beslutade den 19 april 2013 att meddela Mikael Lindberg
(nedan kallat Sökanden) tillstånd att på fastigheten Musteryd 1:2 i Alvesta kommun
anlägga och driva anläggning för värphöns bestående av maximalt 134 000 värphöns
(1 340 djurenheter). Enligt beslutet upphör tillståndet att gälla om verksamhetens nya
anläggningsdelar inte är utbyggda och tagna i drift senast den 27 februari 2018.
Ärendet har den 25 september 2017 remitterats till Länsstyrelsen i Kronobergs län samt
till tillsynsmyndigheten Alvesta kommun. Länsstyrelsen i Kronobergs län och Nämnden
för myndighetsutövning inkom med yttrande den 28 september 2017.

Inkomna yttranden
Länsstyrelsen i Kronobergs län har yttrat sig och anfört att ansökan bör kompletteras med
en yrkan på ett nytt datum då tillståndet ska ha tagits i bruk.
Nämnden för myndighetsutövning, Alvesta kommun, har meddelat att den inte har några
synpunkter på att Sökandens tid för igångsättning förlängs.
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Ansökan
Sökanden yrkar att tiden för utbyggnad av kvarvarande delar av tillståndet förlängs till
och med den 31 december 2022. Ansökan om förlängd tid görs mot bakgrund av att
planerad byggnation är mer tidskrävande samt att värphöns är en konjunkturkänslig
produktion och specialinriktningar kan krävas såsom eko eller frigående utehöns. Eko och
frigående utehöns är relativt nya produktionsinriktningar och mer tid för utredning
behövs. Marknaden har förändrats och det är viktigt att anpassa produktionen efter
efterfrågan, då det är pressad lönsamhet idag och bankerna kräver stabil marknad för att
godkänna byggnation.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Då ansökan endast gäller förlängd tid för ianspråktagande av tillståndet och inga
betydande förändringar i verksamheten har skett bedöms den inte medföra några
miljörättsliga eller andra konsekvenser för närboende än de som redan prövats vid
tillståndsgivningen. Ärendet kan därför behandlas utan att ansökan först kungjorts.
Enligt 24 kapitlet 2 § miljöbalken kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden för
igångsättning om tillståndsinnehavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller
att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. Ansökan om förlängning
ska göras innan den föreskrivna tiden har gått ut. Miljöprövningsdelegationen konstaterar
att ansökan om förlängning har gjorts innan den föreskrivna tiden har löpt ut.
När det gäller frågan om huruvida sökanden har giltiga skäl för dröjsmålet gör
Miljöprövningsdelegationen följande bedömning.
Tidsåtgången för nybyggnationen borde Sökanden haft kunskap om och tagit med i
beräkningar redan vid planeringen av den tilltänkta nybyggnationen och den följande
tillståndsansökan. Osäkerheter gällande konjunkturkänslighet är från början givna
förutsättningar och är en av anledningarna till att tiden för igångsättning är satt till fem år
från det att tillståndet vunnit laga kraft. Att konjunkturen förändras utgör förvisso en
försvårande omständighet för verksamhetsutövaren att bedöma de ekonomiska riskerna
med tillbyggnationen. Förändrad konjunktur kan dock enligt gällande lagstiftning inte
anses utgöra giltiga skäl för dröjsmål, utan får inrymmas i de företagsekonomiska risker
som kan förknippas med liknande projekt. Inte heller vad Sökanden i övrigt har anfört
angående att mer utredning krävs pga. att eko- och frigående utehöns är en relativt ny
produktion, utgör skäl att medge en förlängd igångsättningstid (se bl.a. Mark- och
miljööverdomstolens dom M 9024-15 av den 17 maj 2016).
Synnerliga olägenheter i miljöbalkens mening anses i regel uppkomma om t.ex. en
anläggning redan har uppförts.
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Miljöprövningsdelegationen anser sammantaget att de skäl för dröjsmålet som redovisats
inte motiverar en förlängning av tiden för igångsättning av tillståndets kvarvarande delar.
Ansökan ska därför avslås.
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län. I
beslutet deltog ordförande Johan Bergelin och miljösakkunnig Lars Engström.
Föredragande har varit miljöskyddshandläggare Anna Ohlsson.
Beslutet kan överklagas, se bilaga.

Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens
elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Johan Bergelin

Lars Engström

Kopia
Alvesta kommun, Nämnden för myndighetsutövning, samhallsplanering@alvesta.se
Länsstyrelsen Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se
Sökandens konsult, lena.persson@hushallningssallskapet.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

BILAGA

Miljöprövningsdelegationen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsen beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen
måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till
domstolen.

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, tel. 010223 80 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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