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Mark- och miljödomstolen 
 
Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Ovako Sweden AB ansökt om 
tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggning på 
fastigheten Hällefors 9:222 i Hällefors kommun m.m. Bolaget begär tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet avseende varmvalsning av 350 000 ton ämnen till stång- och trådprodukter, 
maskinell metallbearbetning av 200 000 ton stång- och trådprodukter, samt ämnesbehandling 
av 110 000 ton ämnen och svart stång. Vidare begär bolaget tillstånd till vattenverksamhet 
avseende uttag av råvatten från Svartälven upp till 6 000 000 m3/år samt anläggande av nya, 
och bibehållande av befintliga, anläggningar för detta. 
 
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagen). Ansökt vattenverksamhet uppges beröra fastigheter som ligger i anslutning till 
Svartälven mellan verksamhetens uttagspunkt och utsläppspunkt. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen senast den 26 maj 2021. Eventuella yrkanden om ersättning till följd av ansökt 
vattenverksamhet framställs helst skriftligen inom samma tid. 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 2754-20. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Mathias Brandt, 
Hällefors kommun, Sikforsvägen 7, 712 83 Hällefors, tel: 0591-641 25. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Nerikes Allehanda och Filipstads Tidning. 
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