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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för byte av sodapanna vid Husums fabrik, 

Örnsköldsviks kommun 

 

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Metsä Board Sverige AB ansökt om 

ändringstillstånd för att uppföra och driva en ny sodapanna, installera en indunstnings-

apparat och en slutförtjockare samt uppföra och driva en ny mottrycksturbin m.m. vid 

befintliga anläggningar vid Husums fabrik på fastigheten Erik-Larstorpet 1:6 i Örnskölds-

viks kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 

 

Åtgärden omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Verk-

samheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följ-

derna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

  

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 

skriftligen till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå, eller via 

e-post mmd.umea@dom.se senast den 31 januari 2020. Domstolens målnummer M 3166-

19 ska anges. Domstolen kan komma att ta ställning till ansökan utan att hålla huvudför-

handling i målet. 

 

Metsä Board Sverige AB ansöker också om s.k. byggnadsdom enligt 22 kap. 26 § miljö-

balken, dvs. att domstolen i ett första skede ska ta ställning till verksamhetens tillåtlighet 

och meddela tillstånd för att utföra de anläggningsarbeten som behövs för ovan angivna 

ändringar. Det gäller schakt- och grundläggningsarbeten inklusive pålning, uppförande av 

tillkommande byggnader och skorsten samt installation av sodapanna, mottrycksturbin och 

annan maskinell utrustning i byggnaderna. Synpunkter med anledning av detta yrkande 

lämnas till domstolen senast den 7 januari 2019. Domstolen kan komma att ta ställning 

till detta yrkande utan föregående huvudförhandling. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Peter 

Persson, Vaktstugan Metsä Board Sverige AB, Husums Fabrik, Bruksvägen 86, Husum, 

tel. 0663-181 66. 

 

Eventuella kallelser och andra meddelanden införs i Örnsköldsviks Allehanda. 
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