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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 2019.

Tillståndet gäller i övrigt

Tillståndet från den 19 december 2012 gäller i de delar som inte omfattas av 
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 den 24 februari 2016 (dnr 551-41457-2015) att förlänga 
igångsättningstiden till och med den 31 mars 2019.

Sökanden har nu ansökt om ytterligare förlängd igångsättningstid. Ansökan kom in 
den 4 januari 2019 och har remitterats till Länsstyrelsen och Miljö- och 
byggnämnden i Grästorps kommun.

Länsstyrelsen har meddelat att man avstår från att yttra sig. Miljö- och 
byggnämnden har inte lämnat något yttrande.

Vad ansökan avser
Sökanden ansöker om att igångsättningstiden förlängs till den 31 december 2019.

Sökandens argument för förlängd igångsättningstid

Sökanden anger att verksamheten under lång tid har fått dåligt tvättat packmaterial 
till sitt gårdspackeri från Dava Foods/Svenska Lantägg. Detta har påtalats för 
leverantören vid flera tillfällen av sökanden. I augusti 2016 var det dock så illa att 
man valde att skicka packmaterial för provtagning och analys. Det visade sig att 
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materialet innehöll salmonellasmitta, vilket är väldigt allvarligt för hela 
produktionen och förädlingen på gården. Man fick därefter ta ytterligare prover i 
verksamheten. Som tur var visade det sig att man inte fått in smittan bland djuren 
utan att det var begränsat till packmaskinen, där det kontaminerade packmaterialet 
använts.

Sedan den händelsen har sökanden tillsammans med andra producenter påtalat 
problematiken med att packmaterialet som tvättas på Dava Foods/Svenska Lantägg 
inte är rent utan innehåller äggrester, skalrester som möglar och förekomst av 
mask. Sökanden har flyttat fram byggstart av det planerade stallet på grund av 
mycket extra arbete med problematiken i packeriet och att man känt att man har en 
samarbetspartner som man inte litar på.

Nu bedömer dock sökanden att man kommit längre i diskussionerna och en 
byggstart är aktuell. Dock hinner man inte färdigt till mars 2019 utan skulle önska 
en förlängd igångsättningstid som gäller för hela 2019.

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 
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 skall 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.

Problem med smutsigt och salmonellasmittat förpackningsmaterial för ägg från 
leverantören har bromsat upp möjligheterna att satsa på den tillståndsgivna 
utbyggnaden av äggproduktionen. Enligt Livsmedelsverket är salmonella en 
bakterie som kan orsaka sjukdom hos både människor och djur. Det svenska 
kontrollprogrammet för salmonella visar att det är mycket ovanligt med salmonella 
i svenska ägg. Enligt Folkhälsomyndigheten klassas salmonellainfektion som en 
allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Inträffade fall ska anmälas till 
smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Salmonellasmittan har enligt 
ansökan lett till mycket extra arbete och brister i förtroendet för samarbetspartnern. 
Dock anger man att fortsatta diskussioner lett till att man nu anser sig mogen att 
satsa på den planerade utbyggnaden.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att omständigheten med konstaterad 
salmonellasmitta i förpackningsmaterial från leverantören är att betrakta som ett 
oförutsett hinder för både den befintliga verksamheten och en planerad utbyggnad 
av densamma. Delegationen anser att det finns giltigt skäl för dröjsmålet och 
förlängd igångsättningstid kan därmed medges. 
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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.

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 11 april 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

 Naturvårdsverket, industri@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
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Internt
 Anders Hjalmarsson
 Jan Mastera
 Stig Karlsson
 Monica Lind
 Katja Almqvist
 Elisabeth Lindqvist Tärneld
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