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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Hamngatan 6 måndag–fredag Box 1070 mmd.vanersborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 462 28 Vänersborg Webbplats 

0521-27 02 00 www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 
 

 
 
 
 
Mark- och miljödomstolen 
 
Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Sjöfartsverket ansökt om tillstånd 
till att genom muddring, borrning och sprängning, fördjupa och bredda farled nr 161 och 
166 in till Göteborgs hamn m.m. samt om dispens enligt 15 kap. miljöbalken för att dumpa 
stora mängder muddermassor i havet vid dumpningsplats Skandiaporten ungefär 4,5 km 
väster om Vinga fyr. Åtgärderna uppges beröra allmänt och enskilt vatten på dels 
fastigheterna Syrhåla 765:193, 765:34 och 765:254, Arendal 764:283, 764:376 och 764:723, 
Rödjan 727:5 samt Älvsborg 855:746 och 855:752, dels samfälligheterna Amhult S:21, 
Arendal S:65 och Arendal S:66; allt i Göteborgs kommun. Sjöfartsverket har yrkat tvångsrätt 
enligt 28 kap. 10 § miljöbalken avseende samtliga essa fastigheter och samfälligheter. 
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har getts in.  
 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skickas till 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via e-
post mmd.vanersborg@dom.se senast den 30 september 2021. Ange fullständiga 
kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens 
målnummer M 5520-20. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid 
och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare 
framställda yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra 
omständigheter som förekommit under huvudförhandlingen. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Patrik Benrick, 
Trafikverket, Region Väst, Göteborg, patrik.benrick@trafikverket.se. Kallelser och andra 
meddelanden införs i Göteborgs-Posten. 
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