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Delgivningskvitto

Upphävande av tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig
verksamhet på fastigheten Boksta 4:2 i Heby kommun
I bilaga

BESLUT
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver med stöd
av 24 kap 8 § la miljöbalken Milj öprövningsdelegationens beslut den 13 februari
2015, dnr 551-3122-13 om tillstånd enligt miljöbalken, till OVA Production AB
(bolaget), orgnr 556277-3803, att bedriva djurhållning av tuppar och hönor på
fastigheten Biksta 4:2 i Heby kommun.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
OVA Production AB (bolaget) i Heby kommun har den 17 oktober 2018 kommit in
med en ansökan om att tillståndsbeslutet den 13 februari 2015, dnr 551-3122-13, till
djurhållning på fastigheten Boksta 4:2 i Heby kommun ska upphävas. Som grund
för bolagets ansökan anförs att tillståndsplikten för verksamheten har upphört.
Milj öprövningsdelegationen har remitterat ansökan till Miljö- och byggnämnden i
Heby kommun, samt till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Miljö- och byggnämnden som är tillsynsmyndighet har i sitt yttrande meddelat att i
beslut den 5 oktober 2018 klassificera OVA Produktion AB med orgnr 5562773803 som en U-verksamhet. Nämnden har inget att erinra mot att tillståndet
upphävs. Länsstyrelsen i Uppsala län har i sitt yttrande meddelat att de inte har
några synpunkter i ärendet.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN
Enligt 24 kap 8 § la milj öbalken får tillståndsmyndigheten efter ansökan från
tillståndshavaren besluta att upphäva ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet, om
verksamheten anmälts till tillsynsmyndigheten och tillståndsplikten för
verksamheten upphört.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att en anmälan har skett till
tillsynsmyndigheten och den verksamhet som idag bedrivs inte är tillståndspliktig.
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Det föreligger därför inget hinder mot att upphäva bolagets tillstånd enligt
milj öbalken/milj ö skyddslagen. Milj öprövnings delegationen finner därför att
ansökan ska bifalls.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av milj öskyddshandläggare Lars Johnsson.

ikaela Öster

Lars Andersson

Lars JosY/t7
ssor .--BILAGA
1. Hur man överklagar

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, registrator(anaturvardsverket.se
Miljö- och byggnämnden i Heby kommun,
Länsstyrelsen Uppsala län
Akten
Milj öskyddsenheten (LJ och LA)
Rättsenheten (MÖ och GS)

Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur
Ni anser att beslutet ska ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars
kan Ert överklagande inte tas upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

