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stefan.fahlstedt@agellus.se 

Postadress Besöksadress E-post Telefon

301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Ansökan om ändring av tillstånd enligt 24 kap. 13 § 
miljöbalken för djurhållning på Lassagård i Falkenbergs 
kommun 

Beslut 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 24 kap. 

13 § punkt 2 miljöbalken att ändra bestämmelsen om djurslag i tillstånd enligt miljöskydds-
lagen som meddelades Lassagård AB den 18 april 1995, dnr 244-7497-94. Beslutets första 

stycke ska ha följande lydelse: 

Länsstyrelsen lämnar Lassagård AB, 556280–3089, tillstånd enligt miljöskyddslagen till 

djurhållning i befintliga stallbyggnader på fastigheterna Ugglarp 2:74 och 2:107 i Falkenbergs 

kommun. Djurhållningen omfattar högst 35 000 platser för unghöns, inkl. tuppar alternativt 

högst 75 000 platser för slaktkycklingar. 

Upplysningar 

I övrigt gäller tidigare meddelat tillståndsbeslut från den 18 april 1995 oförändrat. 

Anläggningen är fortsatt klassificerad enligt verksamhetskod 1.10-i B. 

Hur beslutet får överklagas 

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas skriftligt till Vänersborgs tingsrätt, Mark- 

och miljödomstolen. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län, 

som måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. I annat fall 

kan överklagandet inte tas upp till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som 

överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bör också tala om varför beslutet ska 

ändras. Finns handlingar eller annat till stöd för överklagandet bör dessa bifogas. Överklagandet 

får gärna skickas per e-post till halland@lansstyrelsen.se. – För en part som företräder det 

allmänna räknas överklagandetiden om tre veckor från den dag då Miljöprövningsdelegationens 

beslut meddelades. 

Tidigare prövning 

Länsstyrelsen har i beslut den 18 april 1995, dnr 244-7497-94, meddelat Lassagård AB tillstånd 

enligt miljöskyddslagen till djurhållning i byggnader med plats för 75 000 slaktkycklingar på 
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fastigheterna Ugglarp 2:74 och 2:107 i Falkenbergs kommun samt till att sprida stallgödsel på 

de i ansökan angivna fastigheterna. I beslutet fastställdes nio villkor. 

Ansökan och yrkande 

Lassagård AB ansöker, enligt 24 kap. 13 § 2 miljöbalken, om ändring av beslutsmeningen i det 

tillstånd enligt miljöskyddslagen som meddelades av Länsstyrelsen den 18 april 1995, 

dnr 244-7497-94, till följande ändrade omfattning: 

Att tillstånd ska lämnas Lassagård AB, 556280–3089, för att på fastigheterna Ugglarp 2:74 och 

2:107 driva anläggning för djurhållning i befintliga stallbyggnader. Djurhållningen omfattar 

35 000 platser för unghöns, inkl. tuppar, alternativt 75 000 platser för slaktkyckling. 

Motiv till förändringen 

Produktion av slaktkycklingar utförs av en produktionskedja som består av avelsdjur – unghöns 

– kycklingmödrar – kläckeri – slaktkycklingar – slakteri. 

När tillståndet meddelades planerades anläggningen för uppfödning av slaktkycklingar. Avtal 

för leverans av slaktkycklingar har funnits med ett slakteri för sådan uppfödning. Majoriteten av 

kycklingköttet har levererats till restauranger, kryssningsfartyg och flyg. På grund av corona-

pandemin har efterfrågan på den typ av slaktkycklingar som Lassagård AB fött upp minskat 

kraftigt och slakteriet tar inte länge emot dessa kycklingar. 

Lassagård AB har fått möjlighet att föda upp unghöns istället för slaktkycklingar. Unghöns 

lever frigående på ströbädd på samma sätt som slaktkycklingar. I stallet finns även cirka åtta 

procent tuppar. Djuren finns i stallet under 18–20 veckor, vilket motsvarar ungefär 2, 2 om-

gångar per år. Vid uppfödning av slaktkycklingar är produktionstiden kortare, vilket innebär 

upp till nio produktionsomgångar per år. 

Situationen som uppkommit kunde inte förutses när tillståndet meddelades och det finns därför 

grund till att medge sökt ändring. 

Miljöeffekter 

Ändringen kräver inte någon ombyggnad av stallen och innebär att miljöeffekterna minskar. 

Skillnader i miljöeffekter mellan unghöns och slaktkycklingar framgår av nedanstående 

redovisning, där antalet årliga produktionsomgångar uppgår till 2,2 för unghöns och åtta för 

slaktkycklingar. 

Produktion av gödsel 

 Slaktkyckling Unghöns 

Gödselproduktion, m3/år 1 264 307 

Behov av lagringskapacitet, m3 1 053 256 

Behov av spridningsareal, ha 297 95 
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Utsläpp av ammoniak 

 Slaktkyckling Unghöns 

Stallförlust, kg NH3/år 2 053 1 923 

Lagringsförlust, kg NH3/år 3 901 1 539 

Summa, kg NH3/år 5 954 3 462 

 

Vattenanvändning 

Driftsform Dricksvatten, m3/år Tvättvatten, m3/år Maximalt, m3/dygn 

Unghöns 920 155 23 (3 dagar vid 2,2 ggr/år) 

Slaktkyckling 3 100 560 23 (3 dagar vid 8 ggr/år) 

 

Transporter 

Antalet transporter per år uppgår till ungefär 30 vid uppfödning av unghöns och 117 vid 

uppfödning av slaktkycklingar. 

Ärendets handläggning 

Ansökan kom in till Miljöprövningsdelegationen den 10 juni 2020. Ansökan sändes för yttrande 

till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen. Yttranden har 

kommit in. Lassagård AB har i sin tur kommenterat yttrandena i en skrivelse, vilken kom in den 

17 augusti 2020. 

Inkomna yttranden 

Av de yttranden som kommit in framgår bl.a. följande. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun 

Det är rimligt att anta att ändringen inte medför en ökad miljöpåverkan avseende lukt, gödsel-

produktion, transporter och vattenförbrukning jämfört med gällande tillstånd. Nämnden har inte 

tagit ställning till hur ändringen påverkar buller eller hanteringen av kemikalier och avfall. 

Några klagomål har inte lämnats in gällande lukt och buller. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inget att invända mot att gällande tillstånd enligt miljöskyddslagen ändras. 

Sökandens bemötanden 

I bemötandet av inkomna yttranden anför Lassagård AB bl.a. följande. 
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Påverkan på grund av ljud i omgivningen kommer inte att öka på grund av ändringen. Kemi-

kaliehanteringen kommer att minska, eftersom förbrukningen av desinfektionsmedel minskar 

när antalet produktionsomgångar blir färre. Avfallshanteringen kommer inte att förändras. 

Miljöprövningsdelegationens överväganden 

Av 24 kap. 13 § punkt 2 framgår bl.a. att tillståndsmyndigheten, efter ansökan av tillstånds-

havaren, får ändra bestämmelser i ett tillståndsbeslut under vissa förutsättningar. 

Av ansökan framgår att det inte längre är möjligt att leverera slaktkycklingar så som verksam-

heten bedrivits sedan tillståndet meddelades, eftersom efterfrågan på kycklingar minskat p.g.a. 

pandemin som orsakas av viruset covid-19. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det 

föreligger omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. 

Den ansökta ändringen medför att miljöeffekterna minskar jämfört med den verksamhet som 

tillstånd har medgetts för. Ändringen ryms med andra ord inom den miljöpåverkan som är 

tillåtlig enligt tillståndsbeslutet från 1995.  

Miljöprövningsdelegationen finner att de formella kraven för den ansökta ändringen är 

uppfyllda och att ändringen kan godtas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ansökan ska 

därmed bifallas. 

 

Beslut i detta ärende har fattats i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation av chefsjurist Peter 

Jupén, ordförande, och miljöhandläggare Anna-Lena Olsson, miljösakkunnig. Miljöhandläggare 

Göran Fagerström har varit föredragande, men inte deltagit i beslutet. 

 

 

Peter Jupén Anna-Lena Olsson 

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun, miljo.halsa@falkenberg.se 

Jordbruksverket, registrator@jordbruksverket.se 

Länsstyrelsen 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

mailto:miljo.halsa@falkenberg.se

