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Verksamheten vid Husum fabrik – redovisning av utredning om utsläpp av kadmium 
 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen har i deldom den 18 december 2012 i mål 
M 1726-12 lämnat Metsä Board Sverige AB (bolaget) tillstånd till verksamheten vid Husums 
fabrik, Örnsköldsviks kommun. I domen uppsköts bl.a. frågan om slutliga villkor för utsläpp 
till vatten av kadmium och bolaget ålades att utföra utredning. Bolaget har i detta mål, 
M 173-15, genom deldom den 7 juli 2015 fått tillstånd att ändra verksamheten vid Husums 
fabrik och till viss vattenverksamhet. Domstolen fann att de tidigare uppskjutna frågorna 
kunde komma att påverkas av detta och beslutade därför att bl.a. uppskjutna frågan om 
utsläpp till vatten av kadmium skulle prövas inom ramen för det nya målet och bolaget 
ålades att utföra utredning avseende bl.a. denna fråga. I en deldom den 31 mars 2016 
avslutades de uppskjutna frågorna, utom såvitt gäller utsläppen av kadmium. I deldomen 
föreskrev mark- och miljödomstolen att bolaget skulle utföra vissa vidare utredningar och 
åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten (U5). Redovisningstiden för utredningarna av den 
uppskjutna frågan har därefter förlängts till den 1 mars 2021. 
 
Bolaget har nu inkommit med redovisning av gjorda utredningar avseende den kvarvarande 
uppskjutna frågan om utsläpp av kadmium (U5) samt yrkat att prövotiden ska avslutas och 
att slutliga villkor föreskrivs. 
 
Synpunkter med anledning av bolagets prövotidsredovisning i M 173-15 ska ges in skriftligen 
senast den 6 april 2021. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling. Synpunkter 
skickas till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post 
mmd.umea@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i 
yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 173-15. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Peter Persson, 
Securitas AB, Vaktstugan Metsä Board, Husum fabrik. 
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