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Mark- och miljödomstolen 
 
 

Vid Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Billerud Skog & Industri AB, 
avseende Gävle bruk i Gävle kommun (bolaget), ansökt om dels ett tidsbegränsat 
ändringstillstånd för ökad produktion (etapp 1), dels omprövning av verksamheten och 
ansökan om ett nytt tillstånd till hela verksamheten (etapp 2), båda enligt 9 kap. miljöbalken.  
 
Domstolen har meddelat dom avseende etapp 1 den 19 januari 2022. Nu aktuell kungörelse 
avser etapp 2. I etapp 2 ansöker bolaget om tillstånd till en årlig produktion av 800 000 ton 
sulfatmassa, varav 400 000 ton blekt sulfatmassa, samt 855 000 ton papper och kartong. 
Bolaget ansöker också om tillstånd för de åtgärder som behövs för produktionsökningen, 
tillstånd för hamnverksamhet, tillstånd att till bolagets avloppsreningsanläggning ta emot 
avloppsvatten från det närliggande kraftvärmeverket, tillstånd till lagring av oljor och andra 
petroleumprodukter i bergrum samt tillstånd till drift av industrideponi innefattande 
deponering av icke-farligt avfall från egen verksamhet samt aska från närliggande 
kraftvärmeverk. Bolaget yrkar även att mark- och miljödomstolen ska bevilja fortsatt dispens 
enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250) från BAT-slutsatserna BAT 20 
och BAT 23, för produktion av massa, papper och kartong. 
 
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Verksamheten omfattas också av lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagen). För behandling av ansökan kommer domstolen, vid en tidpunkt som anges 
senare, att hålla huvudförhandling.  
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen senast den 14 april 2023. Synpunkter skickas till Östersunds tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, Box 708, 831 28 Östersund eller via e-post mmd.ostersund@dom.se. Ange 
fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också 
domstolens målnummer M 1402-21. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Elisabeth Skoog 
Kundtjänst, Gävle kommun, Drottninggatan 22, Gävle, 026-17 80 00. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Gefle Dagblad och Arbetarbladet. 
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