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Närkesberg Hönseri AB
Folketorp 237
694 98 Närkesberg

E-delgivning

Upphävande av del av tillstånd enligt 
miljöbalken för uppfödning av unghöns på 
fastigheterna Å 1:46 och 1:62 i Askersunds 
kommun

Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län 
upphäver den del av beslut om tillstånd enligt miljöbalken med dnr 
551-3511-2015 som omfattar anläggning för uppfödning av unghöns 
på fastigheten Å 1:62, som Miljöprövningsdelegationen den 3 mars 
2016 lämnade Närkesberg Hönseri AB på fastigheterna Å 1:62 och 
Å 1:46 i Askersunds kommun. 

Beslutet gäller från och med den dag som Närkesberg Eko AB tar i 
anspråk sitt tillstånd, meddelat i beslut denna dag, för uppfödning av 
unghöns i anläggning på fastigheten Å 1:62.

Beskrivning av ärendet 
I beslut den 3 mars 2016 meddelade Miljöprövningsdelegationen 
Närkesberg Hönseri AB tillstånd enligt miljöbalken att på 
fastigheterna Å 1:62 och Å 1:46 i Askersunds kommun bedriva 
anläggningar för uppfödning av 350 000 unghöns.

Närkesberg Hönseri AB har i skrivelse som inkom till Länsstyrelsen 
den 14 september 2021 ansökt om upphävande av tillståndet för 
bolagets verksamhet på fastigheten Å 1:62. Anledningen är att stallet 
planeras att drivas av ett annat bolag, Närkesberg Eko AB, vilket av 
Miljöprövningsdelegation har meddelats tillstånd gällande 
verksamheten på Å 1:62 genom beslut denna dag.   

Sydnärkes Miljönämnd, tillsynsmyndighet, har fått möjlighet att yttra 
sig men har inte avhörts. Länsstyrelsen har i yttrande framfört att man 
inte har något att erinra. 

Miljöprövningsdelegationen

Beslut

Datum
2021-11-17

Ärendebeteckning 
551-7342-2021

Anläggningsnummer
1882-90-002
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Miljöprövningsdelegationens bedömning
Enligt 24 kap. 13 § 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten upphäva 
ett tillstånd till en miljöfarlig verksamhet, om verksamheten har 
anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för 
verksamheten har upphört, eller verksamheten slutligt har upphört.

Bolaget har redovisat att verksamheten på fastigheten Å 1:62 kommer 
att övertas av ett annat bolag, Närkesberg Eko AB när de beviljats 
tillstånd för det samma, medan övrig verksamhet på fastigheten 
Å 1:46 kommer att fortsätta i bolagets regi i enlighet med tillståndet. 

Det har inte framförts någon erinran mot bolagets ansökan. Något 
hinder mot att återkalla tillståndet i berörd del föreligger inte enligt 
miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen finner mot bakgrund av detta att bolagets 
begäran om upphävande av del av tillståndet ska bifallas.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Örebro län. I beslutet har deltagit Björn Pettersson, 
ordförande och Jonas Georgsson, miljösakkunnig. Ärendet har beretts 
av Carina Regborn, miljöhandläggare. 

Kopia till:
Sydnärkes miljönämnd

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen 
överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, 
innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. 
Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till 
Länsstyrelsen Örebro län antingen via e-post; 
orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Örebro län, 
701 86 Örebro.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre 
veckor från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare 
kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få 
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni 
överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt 
överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och 

diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni 
bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt 
uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
orebro@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-
224 80 00. Ange diarienummer 7342-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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