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Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet 

Miljöprövningsdelegationens beslut

Förlängning av igångsättningstid

Miljöprövningsdelegationen beslutar att verksamheten enligt tillståndet givet den 
19 december 2012 (dnr 551-19385-2011) ska ha satts igång senast den 
31 december 2020.

Tillståndet gäller i övrigt

Tillståndet från den 19 december 2012 gäller i de delar som inte ändras genom 
beslutet om förlängd igångsättningstid.

Redogörelse för ärendet
Miljöprövningsdelegationen gav den 19 december 2012 (dnr 551-19385-2011) 
Håle Lantbruk AB (sökanden) tillstånd till djurhållning (äggproduktion) på 
fastigheten Håle 5:14 i Grästorps kommun. Verksamheten skulle enligt beslutet ha 
satts igång senast den 1 januari 2016. Efter ansökan från sökanden beslutade 
delegationen dels den 24 februari 2016 (dnr 551-41457-2015) att förlänga 
igångsättningstiden till och med den 31 mars 2019, och dels den 21 mars 2019 (dnr 
551-571-2019) att förlänga igångsättningstiden ytterligare till och med den 
31 december 2019.

Sökanden har nu en tredje gång ansökt om förlängd igångsättningstid. Ansökan 
kom in den 26 juli 2019 och har remitterats till Länsstyrelsen och Miljö- och 
byggnämnden i Grästorps kommun.

Miljöprövningsdelegationen har begärt ett sökanden ska komplettera uppgifterna 
om att Gimranäs AB ska ha förlorat rätten att leverera utrustning och höns (se 
nedan).

Vad ansökan avser
Sökanden ansöker om att igångsättningstiden förlängs till den 31 december 2020.
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Sökandens argument för förlängd igångsättningstid

Sökanden har under en tid försökt få fram material, såsom ritningar och underlag 
för kalkyler från Gimranäs AB men det har varit svårt att nå ansvarig. Till sist fick 
sökanden reda på att Gimranäs AB förlorat rätten att sälja både inredning och höns. 
Enligt tidigare plan skulle det bolaget ha tagit fram ritningar till både hönshus och 
packeri. Sökanden blir nu tvungen att börja om hos en ny entreprenör, där de första 
kontakterna är tagna. Man bedömer att tiden inte kommer att räcka till för att hinna 
enligt gällande tillstånd och övriga beslut. Därutöver har Gimranäs AB inte gjort 
förprövningen av det planerade stallet hos Länsstyrelsen. Ansvaret ligger nu på den 
nye entreprenören Erik Samuelsson, Dosupp AB. Kontakter har tagits med 
inredningsföretaget i Holland för att få direktkontakt och vinna tid.

Sökanden har tagit till ganska ordentligt med tid, beroende på att man samtidigt 
måste ta hänsyn till produktionen i det befintliga stallet för att få stallarnas 
produktion fördelad. Målet är att det planerade stallet ska stå färdigt under våren 
2020.

Sökanden menar att de problem man råkat ut för vid några tillfällen har legat 
utanför deras möjlighet att påverka. Man hoppas på förståelse för att man nu 
behöver få tillstånd att komma igång med byggnationen för utveckling av företaget. 
Det behövs kontinuerlig produktion av ägg till både packeri och verksamheten med 
gårdsbutik och bageri/förädling på gården.

Yttranden från myndigheter och enskilda i sammanfattning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har granskat ansökningshandlingarna och avstått från att yttra sig.

Miljö- och byggnämnden i Grästorps kommun

Nämnden har inga invändningar mot förlängd igångsättningstid, då man bedömer 
att den inte kommer att medföra någon ökad miljöbelastning.

Sökandens komplettering

Sökanden har lämnat kompletterande uppgifter genom sin holländska leverantör av 
stallsystem för äggproduktion, Vencomatic Group. De båda svenska 
representanterna (Gimranäs AB respektive Dosupp AB) som står för de direkta 
kundkontakterna för det aktuella stallsystemet, har båda fortfarande avtal med den 
holländska leverantören. Dock menar leverantören att dialogen mellan sökanden 
och Gimranäs AB inte har fungerat tillfredsställande i det här enskilda fallet. Man 
beklagar den uppkomna situationen, som har lett till att levernatören har valt att nu 
byta representant till Dosupp AB i detta enskilda fall och bedömer att det har blivit 
en tillfredsställande lösning för sökanden.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller ett tillstånd om verksamheten inte har satts 
igång inom den tid som anges i tillståndet. Om tillståndshavaren visar att denne har 
giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om 
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tillståndet förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden med högst tio år. 
Tillståndsmyndigheten får föreskriva nya eller strängare villkor efter vad som är 
skäligt. Ansökan om förlängning ska göras innan den föreskrivna tiden har gått ut.

Giltiga skäl för dröjsmålet kan vara oväntade och oförutsedda hinder. Det som 
avses är huvudsakligen sådant som rent faktiskt hindrar ett utförande av 
verksamheten, t.ex. svårigheter att utverka andra nödvändiga tillstånd eller att få 
fram arbetsmaskiner eller personal. Sådant som inryms i de företagsekonomiska 
risker som normalt är förknippade med ett projekt utgör dock inte giltiga skäl (se 
Mark- och miljööverdomstolens dom den 17 maj 2016 i mål nr M 9024-15). I 
princip ska det vara fråga om omständigheter som tillståndshavaren inte råder över.

Sökanden har ansökt om förlängning i rätt tid.

Hittills har igångsättningstiden förlängts med totalt fyra år. I och med den nu 
aktuella ansökan begärs förlängning med ytterligare ett år, det vill säga till totalt 
fem års förlängning, vilket är väl inom den maximala förlängningsmöjligheten.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att den beskrivna situationen har medfört 
sådana svårigheter att den ansvarige leverantören beslutat att byta den svenska 
bolagskontakten i det här enskilda fallet. Mot bakgrund av det flertal moment som 
förväntats bli utförda av den svenska bolagskontakten, bedömer delegationen att 
omständigheterna har utgjort ett oförutsett hinder för att fullfölja tidplanen för 
utbyggnaden. Delegationen anser därmed att det finns giltigt skäl för dröjsmålet 
och förlängd igångsättningstid kan då medges enligt ansökan.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Anders Hjalmarsson, ordförande, och 
Jan Mastera, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Stig Karlsson, 
miljöhandläggare. 

Anders Hjalmarsson Jan Mastera

Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.
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Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag 
du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta 
Länsstyrelsen.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (t.ex. 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 19 november 2019.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer, samt

- hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Sändlista
Externt

 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
 Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn, 

miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Miljö- och byggnämnden i Grästorps kommun, miljoochbygg@grastorp.se 
 Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se

Internt
 Anders Hjalmarsson
 Jan Mastera
 Stig Karlsson
 Monica Lind
 Katja Almqvist
 Elisabeth Lindqvist Tärneld
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