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Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel) 
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Miljöprövningsdelegationen (delg.kv.) Ingvar Olausson
Enebergs Hönseri
511 59 KINNA

Förlängning av igångsättningstiden i tillstånd 
Kod i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251): 1.10 (B)
Kod i industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU): 6.6 a

Beslut 
Miljöprövningsdelegationen beslutar att verksamheten enligt tillståndet från 
den 29 juni 2011 (dnr 551-113512-2009) ska ha satts igång senast den 31 
mars 2019.

I övrigt gäller tillståndet från den 29 juni 2011(dnr 551-113512-
2009).

Redogörelse för ärendet 
Gällande tillstånd 
Ingvar Olausson fick den 29 juni 2011 tillstånd enligt miljöbalken till 
befintlig och utökad äggproduktion inom fastigheten Åsletorp 1:18 i Marks 
kommun. Tillståndet omfattar en djurhållning om högst 56 700 värphöns, 
vilket motsvarar högst 567 djurenheter.

Verksamheten i de nybyggda hönsstallarna skulle enligt tillståndet ha 
påbörjats senast den 31 december 2015.

Ansökan 
Ingvar Olausson har den 10 december 2015 kommit in med en ansökan om 
förlängning av igångsättningstiden med fem år; t.o.m. den 31 december 
2020. Skälen till ansökan är att ett generationsskifte har påbörjats av 
företaget. Generationsskiftet planeras vara klart under 2016 vilket gör att det 
krävs förlängd investeringstakt. Den planerade utökningen påverkas också 
av möjligheten till framtida investeringsstöd.

Ärendets handläggning m.m.
Ansökan har remitterats till Länsstyrelsen och till tillsynsmyndigheten; 
Miljönämnden i Marks kommun. 

Nämnden har meddelat att de inte har några synpunkter på ansökan.

Länsstyrelsen har avstått från att yttra sig. 
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Skälen för Miljöprövningsdelegationens beslut 
Tillståndsmyndigheten kan, enligt 24 kap. 2 § miljöbalken, förlänga 
igångsättningstiden för ett tillstånd med högst tio år, om tillståndshavaren 
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 gått ut. 

Ingvar Olausson har ansökt om förlängning den 10 december 2015, vilket är 
inom föreskriven tid.

I ansökan har framförts att ett generationsskifte har påbörjats inom företaget 
vilket har medfört att tillståndet hittills inte tagits i anspråk. Generations-
skiftet planeras vara klart under 2016 vilket kommer att leda till förlängd 
investeringstakt.

Miljöprövningsdelegationen anser att vad Ingvar Olausson har anfört, utgör 
giltigt skäl för att förlänga igångsättningstiden. Miljöprövningsdelegationen 
ifrågasätter dock om en förlängning med så lång tid som fem år kan godtas, 
bland annat mot bakgrund av att den ursprungliga igångsättningstiden nu 
har löpt ut. Med fem års förlängning skulle den sammanlagda igångsättnings-
tiden uppgå till cirka nio och ett halvt år. 

Med beaktande av att Ingvar Olausson i sin ansökan beskriver att man förut-
spår att kunna avsluta generationsskiftet under 2016 anser 
Miljöprövningsdelegationen att det är rimligt med en förlängning av 
igångsättningstiden som motsvarar tre år. Igångsättningstiden kan därför 
förlängas till den 31 mars 2019.

Miljöprövningsdelegationen noterar avslutningsvis att villkor 3 och 20 i det 
aktuella tillståndet innefattar datum för färdigställande av vissa anläggningar 
för verksamheten och att dessa datum inte ändras i och med detta beslut. 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs 
tingsrätt, se bilaga.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har deltagit Ann Lundahl, ordförande, och 
Jörgen Hammarström, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Stig Karlsson, 
miljöhandläggare.

Ann Lundahl Jörgen Hammarström

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter.



BESLUT
2016-03-10

Diarienummer
551-41909-2015

Sida
3(3)

Bilaga:
Hur man överklagar
 

Sändlista:
Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning (tillsyn)/Elisabeth Lindqvist
Marks kommun/Miljönämnden, mhn@mark.se
MPD (Ann Lundahl, Jörgen Hammarström)
Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning (prövning)/Stig Karlsson, Monica Lind



Bilaga
Formulär nr O22

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut

Var ska beslutet 
överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- 
och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas 
till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Adressen framgår av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid 
överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till Mark- och miljödomstolen.

När ska beslutet senast 
överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick del av beslutet.

Vad ska överklagandet 
innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och 
undertecknat.
I skrivelsen ska ni ange
- ert namn, adress, personnummer/ 
organisationsnummer och telefonnummer,
- vilket beslut ni överklagar t.ex. genom att ange 
beslutsdatum och ärendets diarienummer samt
- hur ni anser att Länsstyrelsens beslut ska 
ändras och varför det ska ändras.
Om det finns motparter i ärendet bör ni ange 
deras namn, adress, och telefonnummer.
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