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Mark- och miljödomstolen 

 
Genom deldom den 15 oktober 2018 i mål nr M 4008-16 lämnade Vänersborg tingsrätt, 
mark- och miljödomstolen Stora Enso AB, Skoghalls bruk, tillstånd enligt miljöbalken till 
befintlig och utökad verksamhet vid bruket i Skoghall, Hammarö kommun, omfattande bl.a. 
en årlig tillverkning av högst 900 000 ton kartong samt tillstånd till bortskaffande av 
elfilteraska från sodapannan till en mängd av högst 5 000 ton per år. Stora Enso AB, 
Skoghalls bruk, (bolaget) har nu i ansökan om s.k. ändringstillstånd yrkat tillstånd till 
utökning av kartongproduktionen vid nämnda bruk till 1 000 000 årston, till för utökningen 
behövliga förändringar på kartongmaskinerna, till anläggande och drift av en ny 
vitlutsanläggning inklusive ny biobränsleeldad mesaugn samt till att utöka mängden 
elfilteraska som får bortskaffas till 6 000 ton per år (mål nr M 2924-22). En 
miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 
 
Verksamheten/åtgärden omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken samt av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen senast den 21 december 2022. Målet kan komma att avgöras utan 
huvudförhandling. 
  
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 2924-22. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen, Hamngatan 6, Vänersborg (tel. 0521-
270 200) och hos aktförvararen Elisabet Knutsson, Kontaktcenter, Hammarö kommun, 
Mörmoväg 5 i Skoghall, tel: 054-51 50 00. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands 
Folkblad. 
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