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Miljöprövningsdelegationen

Swedegg AB
mf@swedegg.se

Förlängning av tid inom vilken miljöfarlig 
verksamhet ska ha satts igång

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 
kap. 2 § miljöbalken (1998:808) att förlänga den tid, inom vilken den 
utökade verksamheten enligt beslut daterat den 5 december 2016, dnr 
551-6005-15, ska ha satts igång till den 31 december 2024. 

Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen 
(2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse på 
sätt som anges i bilaga.

Redogörelse för ärendet

Gällande beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har genom beslut den 5 
december 2016 meddelat tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och 
utökad verksamhet med djurhållning med högst 200 000 plaster för 
fjäderfä på fastigheten Örtomta-Ås 7:2 i Linköpings kommun.

I tillståndet meddelades att den avsedda utökade verksamheten ska ha 
satts igång senast den 1 januari 2022 annars förfaller tillståndet i de delar 
som ej satts igång. 

Ansökan om förlängd igångsättningstid
Sökanden inkom den 3 juni 2021 till Miljöprövningsdelegationen med 
en begäran om förlängd igångsättningstid till den 31 december 2024. 

Som skäl har bolaget framfört följande. Ursprungsplanen var att 
byggnation av hus 9 skulle ske under 2020 och hus 10 under 2021. Höga 
kostnader samt Covid-19 pandemin har medfört att byggnationsplanerna 
har fått skjutas framåt. Det mesta av byggmaterial till hus 9 är levererat 
och bygget påbörjas under våren 2022. Byggnationen av hus 10 planeras 
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tidigast att färdigställas vid årsskiftet 2024. Stora delar av investeringen 
är betald och levererad samt underentreprenörer kontrakterade. 

Ärendets handläggning
Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med 
Länsstyrelsen Östergötland, Statens jordbruksverk och Bygg- och 
miljönämnden i Linköpings kommun. Ansökan har kungjorts i Östgöta 
Correspondenten. Statens jordbruksverk och Länsstyrelsen Östergötland 
avstår yttrande. Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun har inga 
invändningar mot att sökanden medges förlängs igångsättningstid.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller tillståndet om inte 
tillståndshavaren iakttar de bestämmelser som har meddelats i 
tillståndsdomen eller tillståndsbeslutet i fråga om tid inom vilken 
arbetena ska vara utförda eller den tid inom vilken igångsättning ska ha 
skett. Om tillståndshavaren visar att denne har giltiga skäl för dröjsmål 
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 ska göras innan den föreskrivna 
tiden har gått ut. Ansökan lämnades in 3 juni 2021, innan den 
föreskrivna tiden hade gått ut.

I dom meddelad av Mark- och miljööverdomstolen den 17 maj 2016 
(Mål nr M 9024–15) anges, avseende förlängning av 
igångsättningstiden, bland annat vilka skäl som kan anses vara giltiga 
samt vad som kan anses vara synnerliga skäl. Bland annat anges att 
oväntade och oförutsedda hinder kan utgöra giltiga skäl för dröjsmål. De 
omständigheter som avses är huvudsakligen sådana som rent faktiskt 
hindrar ett utförande av verksamheten. Detta innebär att 
företagsekonomiska risker, som normalt är förknippade med ett projekt, 
inte kan anses vara sådana omständigheter som utgör giltiga skäl för 
dröjsmål.

Frågan är om de skäl som sökanden har angett för att medges förlängd 
igångsättningstid är tillräckliga. Sökanden anger att på grund av Corona-
pandemin har nybyggnationen av stallarna stoppats upp då det rått 
materialbrist samt beaktande av personalens säkerhet. 

Frågan är också om det skulle innebära en synnerlig olägenhet för 
sökande om tiden för igångsättning inte förlängdes. Av ovan nämnda 
dom framgår att synnerlig olägenhet enligt förarbeten anses uppkomma 
först om företaget har utförts till en del. Då arbetet med nybyggnationen 
av stallarna har påbörjats, material är levererat och kontrakt skrivna med 
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entreprenörer bedömer Miljöprövningsdelegationen att det skulle 
innebära en synnerlig olägenhet för sökanden om tiden för igångsättning 
inte förlängs.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att de skäl som bolaget anger 
uppfyller förutsättningarna för att förlänga tiden för igångsättning av 
verksamheten. Vidare bedöms att det inte finns skäl att föreskriva nya 
eller strängare villkor än vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån ovan att den önskade 
förlängningen av tid för igångsättning bör medges. Tiden för 
igångsättning bör därför förlängas till den 31 december 2024.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av ordförande Bo Hultström och miljösakkunnig 
Karl-Martin Axelsson med miljöskyddshandläggare Maria Flink som 
föredragande.

Bilaga
Beslut om kungörelsedelgivning och Hur man överklagar.

Kopia till
Aktförvararen, Kommunledningskontoret i Linköpings kommun
Länsstyrelsen Östergötland, ostergotland@lansstyrelsen.se 
Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun, miljo@linkoping.se 
Statens jordbruksverk, jordbruksverket@jordbruksverket.se 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Delgivning
Länsstyrelsen delger detta beslut genom kungörelsedelgivning. 
Kungörelsen ska inom tio dagar efter dagen för detta beslut införas i 
Post- och Inrikes Tidningar samt Östgöta Correspondenten.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, 
Östgötagatan 3, Linköping och hos aktförvararen i ärendet, 
Kommunledningskontoret i Linköpings kommun. 

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till kommunen, sökanden, 
aktförvararen samt till någon eller några av dem som avses med 
delgivningen för att vara tillgänglig för sakägarna. 

Delgivning anses ha skett på fjortonde dagen efter dagen för detta beslut, 
under förutsättning att kungörelsen inom ovan nämnda tid har införts i 
ovan nämnda tidningar.

Hur man överklagar
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till 
Länsstyrelsen. Överklagandet skickas med vanlig post till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland, 
581 86 Linköping eller med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 14 juli 
2022. Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar 
Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna i ärendet till Mark- och 
miljödomstolen.

I överklagandet ska ni ange vilket beslut som överklagas och hur ni vill 
att beslutet ska ändras. Ange även namn, adress, telefonnummer och 
eventuell e-postadress. 

Om ni behöver fler upplysningar kan ni vända er till Länsstyrelsen.

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

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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