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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 vanersborgs.tingsratt@dom.se 

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

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

 
 
 
 
Mark- och miljödomstolen 
 

RGS Nordic AB bedriver avfallshanteringsverksamhet på del av fastigheten Arendal 
12:117 i Göteborgs kommun. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, gav i 
dom den 4 april 2022 i mål M 3407-19 tillstånd till verksamheten. Enligt tillståndet får 
bolaget hantera maximalt 1 000 000 ton avfall och råvaror för produktion av 
träbaserade bränslen per år, varav 300 000 ton per år får utgöra farligt avfall. Bolaget 
har ansökt om tillstånd till ändring av verksamheten och det meddelade tillståndet. 
Ändringen innebär en utökning av den del av verksamheten som avser behandling av 
uppgrävda förorenade massor och liknande material (inklusive asfalt) genom 
solidifiering och stabilisering till maximalt 150 000 ton per (tidigare maximalt 10 000 
ton per år) samt jordtvätt till maximalt 150 000 ton per år (tidigare 10 000 ton per år).  
 
En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Verksamheten omfattas av kraven på 
specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen till domstolen senast den 14 november 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 domstolens 
målnummer M 2700-22. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Alexandra 
Nilsson, Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen, Gårdavägen 2, 412 50 Göteborg, telefon: 
031-368 39 18, e-post: alexandra.nilsson@miljo.goteborg.se.  
 
Ev. kallelser och andra meddelanden införs i tidningen Göteborgs-Posten. 
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