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Mark- och miljödomstolen 
Stora Enso Paper AB (bolaget) bedriver verksamhet vid pappersbruket Hylte bruk i 
Hyltebruk i Hylte kommun, Hallands län. Bolaget har nu vid Vänersborgs tingsrätt, mark- 
och miljödomstolen, ansökt om nytt tillstånd till befintlig verksamhet vid anläggningen i 
Hyltebruk med i förhållande till tidigare tillstånd minskade produktionsvolymer till högst 
500 000 årston papper, 550 000 årston mekanisk massa och 300 000 årston 
returpappersmassa. Ansökan omfattar vidare tillstånd till att vid samma anläggning dels få 
tillverka klordioxid i liten skala för att motverka svavelvätebildning, dels utöka befintlig 
TMP-anläggning, dels anlägga och driva verksamhet med produktion av kompositmaterial 
och extruderade produkter intill en produktion av 200 000 årston färdiga produkter samt 
dels få utveckla och producera format papper inom ramen för tillåten produktionsvolym 
papper enligt ovan. Ansökan omfattar också fortsatt tillstånd till samförbränning av icke 
farligt avfall till en mängd av 220 000 årston samt tillstånd till drift av en kondensturbin för 
ett ångunderlag om högst 80 ton ånga per timme. Vad gäller sistnämnda tillstånd avseende 
samförbränning och kondensturbin yrkar bolaget att tillståndet ska vara tidsbegränsat till fem 
år från det att verksamheterna togs i drift. Bolaget yrkar att samförbränning efter denna tid 
ska få ske till en mängd av högst 160 000 årston, förutsatt att inte tillstånd till permanentad 
drift ges. Ansökan omfattar därutöver även tillstånd till att i bolagets avloppsrenings-
anläggning ta emot och rena lakvatten från avfallsdeponin i Borabo i Hyltebruk m.m.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning har getts in och även uppdaterats av bolaget i målet. 
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken samt 
av industriutsläppsförordningen (2013:250). 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen 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 28 augusti 2020. Ange 
fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också 
domstolens målnummer M 3912-18. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen, Hamngatan 6, Vänersborg (tel. 0521-
270 200) och hos aktförvararen Sara Walfridsson, Kontaktcenter, Hylte kommun, Storgatan 
8, Hyltebruk (tel. 0345-180 00).  
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Hallandsposten. 
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