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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen Jesi Kycklingfarm AB 
C/o Sameh Samy 
Byvägen 24 
151 52 Södertälje 

Kungörelsedelgivning 

Ändringstillstånd enligt 9 kap milj öbalken för produktion 
av slaktkyckling på fastigheterna Granhed 3:33 och 3:12, 
Katrineholms kommun 
Verksainhetskod 1.10 enligt 2 kap. I § miljöprövningsförordningen (2013:251) 
IED-kod 6.6 a enligt bilaga 1 till direktiv 2010/75/EU. 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 9 
kap milj öbalken, Jesi Kycklingfarm AB (bolaget), med organisations-nummer 
559044-7875, ändringstillstånd till att uppföra sådana anläggningar som framgår av 
ansökan som pannanläggning, tvättvattenbrunn, gödsellagring, anläggningar för 
hantering av dagvatten på norra delen av fastigheten Granhed 3:12 i Katrineholms 
kommun under förutsättning att anläggningarna placeras inom område där dispens 
från biotopskyddet beviljats av Länsstyrelsen i Södermanlands län den 3 september 
2018, dnr: 521-5715-18. Ändringstillstånd medges även för att uppföra fyra mindre 
stallar för produktion av slaktkyckling i stället för två på fastigheten 3:33 med en 
sammanlagd byggnadsyta av 11 200 m2. Det totala antalet platser för uppfödning av 
slaktkyckling i de fyra stallarna uppgår till 268 800. 

I övrigt gäller tidigare meddelat tillstånd med villkor beslutat av Milj öprövnings-
delegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län den 11 maj 2017. 

Kungörelsedelgivning 
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas 
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Katrineholmskuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 
47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 

Ansökan om ändringstillstånd 
Tillstånd till en årlig produktion av slaktkyckling av 1 800 000 slaktkycklingar per 
år i två stallar med totalt 268 800 slaktkycklingplatser på fastigheten Granhed 3:33 
meddelades den 11 maj 2017, dnr:551-115-16. Ansökan om ändringtillstånd inkom 
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den 11 december 2018. Ansökan föranleddes ursprungligen av att bolaget i stället 
för att placera två stallar på fastigheten Granhed 3:33 avsåg att bygga två mindre 
stallar på vardera fastigheten Granhed 3:33 och Granhed 3:12 dvs. totalt fyra stallar. 
I svar på komplettering av ansökan som inkom den 20 december 2019 har bolaget 
reviderat placeringen av stallama så att fyra mindre stallar avses byggas på 
fastigheten 3:33. Pannanläggning, gödsellagring, anordningar för hantering av 
dagvatten etc. enligt bilagal i kompletteringen föreslås placeras på fastigheten 
Granhed 3:12. 

Samråd 
Samråd om ändringstillstånd genomfördes med Länsstyrelsen i Södermanlands län 
och Miljö- och byggnämnden i Katrineholms kommun den 21 november 2018. 
Samråd med närboende skedde genom att information via e-post skickades ut till 
fastigheterna Fjällskäfte 1:7 och Himlinge 3:1 varvid yttrande lämnades av 
fastigheten Fjällskäfte 1:7. Länsstyrelsen beslutade den 6 februari 2019 att 
ändringen av verksamheten inte kunde anses utgöra betydande miljöpåverkan. 

Bakgrund och ärendets handläggning 
Efter kompletteringar av ansökan kungjordes ansökan i ortstidningarna den 2 april 
2019 och remitterades till Miljö- och byggnämnden i Katrineholms kommun som 
inkommit med yttrande. Bolaget har getts möjlighet att bemöta yttrandet. 

Parallellt med handläggningen av aktuell ansökan om ändringstillstånd sker 
handläggning av bolagets prövotidsredovisning av slutliga villkor för 
gödselhantering och dagvatten. 

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 
Bolaget ansöker med komplettering av ansökan den 22 mars 2019, att fyra mindre 
stallar på vardera 2 800 m2  med en total byggyta på 11 200 m2  placeras på 
fastigheten Granhed 3:33 samt att andra byggnader och anläggningar som behövs 
för verksamheten placeras på norra delen av fastigheten Granhed 3:12 inom område 
där dispens från biotopskyddet meddelats av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Enligt meddelat tillstånd ska två slaktkycklingstallar på vardera 5 600 m2, totalt 
11 200 m2  produktionsyta, innehållande 268 000 platser för slaktkyckling placeras 
på fastigheten Granhed 3:33. Ansökan om ändringstillstånd avsåg ursprungligen att 
två mindre stallar på vardera 5 600 m2  skulle placeras på vardera fastigheten 
Granhed 3:33 och 3:12. I sin komplettering av ansökan återtar bolaget denna 
lokalisering och föreslår i stället att fyra mindre stallar placeras på fastigheten 
Granhed 3:33 dvs, samma fastighet som i nu gällande tillstånd. Dock avses 
värmepanna, flislager, tvättvattenbrunn samt eventuell dagvattendamm etc. placeras 
på fastigheten Granhed 3:12 vars placering framgår av karta i kompletteringen av 
ansökan. 

Yrkanden 
Bolaget yrkar att det av ändringstillståndet framgår att tillstånd har getts för totalt 
268 800 platser för slaktkyckling. 
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Bolagets beskrivning av verksamheten 
Byggnaderna på fastigheten Granhed 3:12 kommer att placeras på den norm delen 
av fastigheten (samma bilaga som ovan) inom det område som är rödmarkerat i den 
dispens från biotopskyddet som beviljades av Länsstyrelsen i Södermanlands län 
den 3 september 2018. På fastigheten Granhed 3:33 är sedan tidigare en dispens 
från biotopskyddet beviljad. 

Sammanlagd byggnadsyta för stallarna är samma som i ursprungligt beviljat 
tillstånd men måtten på de nya stallarna blir istället 120 x 24 m. Anledningen till att 
bolaget vill genomföra förändringen är för att undvika byggnation på delar av de 
våtområden som ingick i den ursprungliga planen. Därigenom blir byggkostnaden 
lägre och miljöpåverkan mindre. För att minska transporterna på den samfällda 
vägen så vill bolaget även dra om vägen till fastigheten något så att vägen går i östra 
gränsen på fastigheten Granhed 3:33 (svart markering på bild bilaga 1). Detta 
kommer att hanteras vid Lantmäteriets handläggning av nya andelstal för vägen. 

Som framgår av karta i kompletteringen av ansökan så har bolaget slutligen valt 
att placera samtliga fyra stallbyggnader på den norra fastigheten, dvs, inom 
fastigheten Granhed 3:33. Bolaget ändrar således tidigare önskan om att få placera 
två stallar på fastigheten Granhed 3:12. Av situationsplanen framgår att 
värmepanna, flislager, gödsellager och tvättvattenbrunn, eventuell 
fördröjningsdamm m.m. kommer att placeras på fastigheten Granhed 3:12. En ny 
transportväg samt övriga transportytor vid stallen är också inritade på ett tydligare 
sätt på kartan. Bolaget anser att den ändring av byggnaderna med tillhörande 
installationer som bolaget ansöker om (alla stallen placerade inom fastigheten 
Granhed 3:33) inte medför någon förändring avseende påverkan på omgivande 
miljö jämfört med meddelat tillstånd och att beskrivningen av miljöpåverkan i 
bolagets ursprungsansökan fortfarande är giltig. Därmed är också det meddelade 
tillståndet egentligen redan relevant för den ändrade verksamheten. Skillnaden är 
att fyra stallar i stället för två placeras på fastigheten Granhed 3:33 samt att övriga 
byggnader och anläggningar placeras på fastigheten Granhed 3:12. Total stallyta 
är densamma i båda fallen. 

Strandskydd 
Bolaget bedömer att de planerade anläggningarna på fastigheten Granhed 3:12 inte 
berörs av generellt strandskydd mot Älgsjön. Detta eftersom avståndet till sjön inte 
överstiger 300 meter och avståndet har mätts upp till 350 meter. Avståndet från 
sjön till Älgsjöstugan uppgår till 450 meter. 

Statusrapport 
En bedömning av om det finns behov av en statusrapport har gjorts enligt steg 1. 
Då förhållandevis små mängder desinfektionsmedel och diesel hanteras i 
anläggningen samt att hanteringen sker i ett slutet system, är den sammantagna 
bedömningen att verksamheten med djurhållning inte medför någon betydande 
risk för att föroreningsskada uppstår. Verksamheten är därmed undantagen från 
kravet på fullständig statusrapport. 
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Yttranden 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inte lämnat särskilt yttrande över ansökan om ändringstillstånd 
men anser i sitt beslut om verksamheten kan antas utgöra betydande miljöpåverkan 
den 6 februari 2019, att då anläggningen nyligen har prövats och tillstånd har 
lämnats av Milj öprövningsdelegationen i Uppsala, bedömer Länsstyrelsen att frågan 
om miljöpåverkan har hanterats i detta ärende. 

Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och milj önämnden har avgett ett gemensamt yttrande för både ansökan om 
ändringstillstånd och redovisning av prövotidsvillkor. Nedan återges i huvudsak 
endast nämndens synpunkter vad avser ansökan om ändringstillstånd. Placeringen 
av anläggningar som värmepanna, teknikrum och flislager på fastigheten Granhed 
3:12 har ej tidigare prövats för detta. Nämnden anser att i samband med prövningen 
av ändringen, kan även utsläppskraven och eventuell stoftmätning från pannan 
behöva tas upp. Krav på utformning av flislager etc. och denna hantering är även 
det lämpligt att hantera i aktuell prövning. Panna, teknikrum och flislager på 
Granhed 3:12 har enligt karta placerats rakt över det område där avslag på ansökan 
om biotopskydd beslutats, daterat 2016-05-23. I tidigare samrådsredogörelse har 
endast åkerholmen nämnts, det finns även murar, ett småvatten med mera. De 
inritade byggnaderna är placerade över två mindre murar. 

Det framgår även i de tidigare inskickade samrådshandlingarna, att en ny dispens 
beviljats gällande norra delen av Granhed 3:12 under 2018, den är dock ej bilagd i 
kompletteringarna. Nämnden har tidigare påtalat att det saknas vissa delar i 
samrådsunderlaget som togs upp på samrådsmötet. Under rubriken vattenbehov 
framgår inte att Ulrika Schröder, Länsstyrelsen i Södermanlands län informerade 
om att det inte fmns något tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 
för denna verksamhet. Tillstånd borde ha sökts och prövats i samband med 
prövningen av det gällande tillståndet för Jesi Kycklingfarm då denna verksamhets 
vattenuttag inte är att anse som vattentäkt för en jordbruksfastighets husbehovs-
förbrukning. Jämför prövningen av milj öprövningsdelegationens ärende dnr 551-
5257-2017. 

Bolagets bemötande av yttranden 
Bolaget har getts möjlighet att bemöta yttrandena men avstått. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Milj ö kons ekvensb esluiyning 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd enligt 
bestämmelserna i 6 kap. milj öbalken och förordningen (1998:905) om 
milj ökonsekvensbeskrivningar. Milj öprövningsdelegationen finner mot bakgrund av 
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att ändringen inte medför betydande miljöpåverkan och bestämmelsen i 6 kap 47 § 
om en liten MKB, att de upplysningar som lämnats i ansökan efter gjorda 
kompletteringar, i rimlig utsträckning uppfyller de krav på beskrivning av 
miljöeffektema som kan ställas. Beskrivningen kan därmed godkännas enligt 6 kap. 
9 § milj öbalken. De huvudsakliga effekterna på miljön är redan prövade i samband 
med att tillstånd meddelades för verksamheten. 

Tillåtlighet 
Ändringstillståndet innebär ingen ändrad omfattning av verksamheten och stallama 
placeras på samma fastighet som i det tillstånd som gäller för verksamheten. Antalet 
är fler vilket gör det lättare att placera dem så att påverkan på miljön minimeras. 
Milj öprövningsdelegationen anser att föreslagen lokalisering av slamlager, 
tvättvattenbrunn, värmepanna, teknikrum, flislager etc. på den norra delen av 
fastigheten Granhed 3:12 kan anses vara tillåtlig förutsatt att byggnaderna placeras 
inom det område som markerats ha dispens från biotopskyddet enligt beslut från 
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Den närmare utformningen av gödselhanteringen och på vilket sätt omhänder-
tagande av dagvatten ska ske kommer att avgöras inom prövotidsförfarandet för 
dessa frågor. När det gäller Bygg- och milj önämndens synpunkter på att den nya 
lokaliseringen av värmepannan kan ge anledning till att det finns behov av att ställa 
andra krav på utsläppen av stoft från värmepannan vill Milj öprövningsdelegationen 
erinra om att nämnden har delegation på detta i villkor 16. 

Strandskydd 
Milj öprövningsdelegationen bedömer utifrån bolagets redovisning i ansökan att den 
verksamhet som kommer att bedrivas på fastigheten Granhed 3:12 ligger utanför det 
område där krav på generellt strandskydd gäller. 

Uttag av vatten 
Frågan om verksamhetens uttag av grundvatten är tillståndspliktigt har 
uppmärksammats i ärendet. Enligt 11 kap milj öbalken krävs inte tillstånd om det 
inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I samband med prövningen 
av verksamheten framkom inget som tydde på att vattenförsörjningen för 
omkringboende skulle kunna påverkas negativt av verksamhetens vattenuttag. Det 
var med andra ord inte uppenbart att allmänna eller enskilda intressen skulle kunna 
skadas. Den nu aktuella ändringen av verksamheten innebär inget ändrat uttag av 
grundvatten då verksamhetens omfattning är densamma. 

Om det skulle framkomma uppgifter om att uttaget av grundvatten innebär risk för 
skada på allmänna eller enskilda intressen har tillsynsmyndigheten dvs. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, möjlighet att genom tillsyn ta initiativ till att 
frågan om uttaget av grundvatten prövas av Mark- och milj ödomstolen. 

Sammanfattande bedömning 
Milj öprövningsdelegationen bedömer sammantaget att ändringen av verksamheten 
på så sätt att antalet stallar på fastigheten Granhed 3:33 blir fyra i stället för två samt 
att de övriga byggnader och anläggningar som har samband med verksamheten 
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placeras på norra delen av fastigheten Granhed 3:12, inte innebär någon egentlig 
förändring av verksamhetens miljöpåverkan. Ändringstillstånd kan därmed ges till 
de ändringar som framgår av bolagets ansökan med gjorda kompletteringar. 

Information 
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft. 

Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt 
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se 
bilaga I. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 26 juni 2019. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och 
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom. 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 

Sändlista: 
Naturvårdsverket,  registrator(änaturvardsverket.se  
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Bygg- och milj önämnden, Katrineholms kommun 

Akten 
Milj öskyddsenheten (LA) 
Rättsenheten (GS) 



Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen 

Hur man överklagar 
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni 
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni 
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser 
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert 
överklagande inte tas upp. 
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Bilaga 2 

Ändringstillstånd för produktion av slaktkyckling 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 
21 maj 2019 (dnr: 551-8651-18) beslutat att meddela Jesi Kycklingfarm AB 
ändringstillstånd till slaktkycklingproduktion på fastigheten Granhed 3:33 och 
3:12 i Katrineholms kommun. Ändringen avser för en årlig produktion av 
1 800 000 slaktkycklingar per år i fyra stallar med ett totalt antal platser av 
268 800. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och 
på kommunledningsförvaltningen, Gröna Kulle, Fredsgatan 38, Katrineholm. 
Aktförvarare är Annika Lindholm. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 5 juni 2019, då 
delgivning anses ha skett. 
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