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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 
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Mark- och miljödomstolen 
 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, meddelade genom deldom den 15 oktober 
2018 i mål nr M 4008–16 Stora Enso Skoghall AB (numera Stora Enso AB, Skoghalls bruk) 
tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid bruket i Skoghall. 
Domstolen sköt i nämnda deldom upp bl.a. frågan om fastställande av slutliga villkor för 
utsläpp av processavloppsvatten från verksamheten vid bruket att avgöras efter en prövotid, 
varvid utsläppet av bl.a. fosfor reglerades genom en provisorisk föreskrift. Sedan 
miljödomstolens deldom i vissa delar överklagats till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea 
hovrätt (MÖD) ändrade MÖD i dom den 20 december 2019 i mål nr M 10029–18 mark och 
miljödomstolens deldom i vissa delar. Genom de redovisade domarna gäller för närvarande 
som provisorisk föreskrift att föroreningsinnehållet i utsläpp av processavloppsvatten såvitt 
avser fosfor inte får överstiga 30 kg/dygn, räknat som medelvärde per kalenderår 
(provisorisk föreskrift P1.).  
 
Stora Enso AB, Skoghalls bruk (bolaget) har nu vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, ansökt om mildring av den ovan angivna provisoriska föreskriften avseende 
utsläpp av fosfor till vatten och yrkat att den gällande provisoriska föreskriften avseende 
begränsningsvärde för utsläpp av totalfosfor till vatten ändras från 30 kg/dygn till 
50 kg/dygn räknat som medelvärde per kalenderår. (mål nr M 3070–20).  
 
Synpunkter med anledning av bolagets ansökan om yrkad ändring av den provisoriska 
föreskriften P1. ska ges in skriftligen till mark- och miljödomstolen senast den 28 september 
2020. 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 3070-20. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen, Hamngatan 6, Vänersborg, (tel. 0521-
27 02 00) och hos aktförvararen Elisabet Knutsson, Kontaktcenter Hammarö kommun, 
Mörmovägen 5, 663 21 Skoghall (tel. 054-51 00 00). 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands 
Folkblad. 
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