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Mark- och miljödomstolen 
 
Vänersborgs tingsrätt, dåvarande miljödomstolen, lämnade i deldom den 3 februari 2006 i 
mål nr M 197-05 Rottneros Bruk AB (bolaget) tillstånd till anläggande och drift av en ny 
fastbränslepanna samt till ökad produktion av pappersmassa m.m.vid bolagets massafabrik i 
Rottneros i Sunne kommun, Värmlands län. I domen sköt miljödomstolen under en 
prövotid upp frågan om slutliga villkor angående bland annat utsläpp till vatten från 
reningsanläggningen, utsläpp till luft av kväveoxider och ammoniak från den nya 
fastbränslepannan samt åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i anläggningen. Bolaget 
har nu gett in prövotidsredovisning (domstolens aktbilaga 193).  
 
Den nu ingivna prövotidsredovisningen avser de i målet kvarstående uppskjutna frågorna 
avseende ytterligare slutliga villkor för utsläpp till vatten från reningsanläggningen samt 
slutliga villkor för dels utsläpp till luft av kväveoxider och ammoniak från den nya 
fastbränslepannan, dels åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i anläggningen. Bolaget 
har i denna redovisning yrkat att prövotiden avseende slutliga villkor för åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten i anläggningen avslutas och att ett slutligt villkor med viss 
närmare angiven lydelse meddelas i detta avseende. Bolaget har vidare yrkat att prövotiden 
avseende slutliga villkor för såväl utsläpp till vatten från reningsanläggningen som utsläpp till 
luft av kväveoxider och ammoniak från den nya fastbränslepannan förlängs med ytterligare 
24 månader samt att gällande provisoriska föreskrifter avseende sådana utsläpp fortsatt ska 
gälla under en sålunda förlängd prövotid.  
 
Synpunkter och yrkanden med anledning av bolagets nu ingivna prövotidsredovisning och 
bolagets däri framställda yrkanden ska ges in skriftligen till Vänersborgs tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se 
senast den 15 februari 2021. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-
postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 197-05. Målet kan i nu 
aktuella delar komma att avgöras utan huvudförhandling.  
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli, Hamngatan 6, Vänersborg (tel. 
0521-27 02 00) och hos aktförvararen Marcus Löfvenholm, Sunne kommun, 12 
Miljöenheten, Kvarngatan 6, Sunne (tel 0565-160 42). 
 
Ev. kallelser och andra meddelanden införs i Nya Wermlands-Tidningen, Fryksdalsbygden, 
Värmlands Folkblad och Länstidningen Värmlandsbygden. 
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