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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen
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Mark- och miljödomstolen

Hållsdammen är en dämd sjö belägen i Billingens friluftsområde i Skövde kommun några 
hundra meter väster om Billingehus. Hållsdammen är dämd via en betongtröskel, ett utskov, 
vid Hållsdammsbäckens utlopp ur sjön. Mark- och miljödomstolen lämnade i deldom den 
23 maj 2012 i mål nr M 843-12 Skövde kommun tillstånd att från dammen leda bort
30 500 m3 vatten per år m.m. för tillverkning av konstsnö. Slutliga villkor för vattenuttaget
fastställdes i dom den 3 december 2019.

Skövde kommun har nu vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om 
lagligförklaring av befintlig konstruktion för dämning och magasinering av vatten i 
Hållsdammen samt tillstånd för dämning av vatten i Hållsdammen för magasinering, 
bortledning av vatten ur Hållsdammen med högst 100 000 m3 under perioden den 25 
november till den 31 mars och anläggande av en avbördningsanordning i form av en nivå- 
och flödesregleringsbrunn (munkbrunn) med tillhörande intagsledning invid befintligt 
utskov. Verksamheten uppges beröra fastigheten Skövde Skövde 4:16. En 
miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Verksamheten/åtgärden omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen senast den 4 september 2020. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen 
inom samma tid. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden om de inte har föranletts 
av iakttagelser vid ev. syn eller av andra omständigheter som förekommit under en ev. 
huvudförhandling. Målet kan dock komma att avgöras på handlingarna, dvs. utan 
huvudförhandling och syn.

Synpunkter skickas till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 
Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter 
och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 1898-20.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen, Hamngatan 6, Vänersborg, tel. 0521- 
27 02 00, och hos aktförvararen kommunarkivarien Håkan Andersson, Skövde kommun, 
Fredsgatan 5, 541 83 Skövde, tel. 0500-498117, e-post hakan.l.andersson@skovde.se.

Kallelser och andra meddelanden införs i Skaraborgs Allehanda SLA och Skaraborgsbygden.
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress Öppettider Postadress E-post
Hamngatan 6 måndag–fredag Box 1070 mmd.vanersborg@dom.se

Telefon 08:00–16:00 462 28 Vänersborg Webbplats
0521-27 02 00 www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/
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