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Handläggning i
parternas utevaro

Aktbilaga 17
Mål nr M 991-18

RÄTTEN
Rådmannen Patrik Södergren, tekniska rådet Camilla Wolf-Watz samt särskilda
ledamöterna Lennart Mattsson och Stina Blombäck
PROTOKOLLFÖRARE
Camilla Wolf-Watz
PARTER
Sökande
Domsjö Fabriker Aktiebolag, 556579-1299
Ombud: Advokaterna

och

samt jur.kand.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm
Motparter
1. Folkhälsomyndigheten
831 40 Östersund
2. Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg
3. Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
4. Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
6. Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
7. Örnsköldsviks kommun
891 88 Örnsköldsvik
Postadress
Box 138
901 04 Umeå

Besöksadress
Nygatan 45

Telefon
Telefax
090-17 21 00
E-post: mmd.umea@dom.se
www.domstol.se, Info om vår
personuppgiftsbehandling:
www.umeatingsratt.domstol.se eller kontakta
oss

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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SAKEN
Dispens från begränsningsvärden enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen
(2013:250); nu fråga om interimistiskt beslut.
___________________
Följande antecknas.

I samband med ansökan om tillstånd till fortsatt verksamhet vid Domsjö Fabriker
AB:s (bolaget) anläggning i Domsjö har bolaget yrkat att mark- och miljödomstolen
ska meddela 1) dispens från de utsläppsgränsvärden avseende utsläpp av kväveoxid
från sulfitlutpanna som anges i tabell 14 i BAT-slutsats 36 och 2) dispens till och
med den 31 december 2022 från de utsläppsgränsvärden avseende utsläpp av stoft
från sulfitlutpanna som anges i tabell 15 i BAT-slutsats 37, båda i kommissionens
genomförandebeslut (2014/687/EU) av den 26 september 2014 om fastställande av
BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU. Yrkandena har framställts
jämväl interimistiskt. Bolaget har också yrkat att det interimistiska beslutet ska gälla
utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft.

Målet föredras.

Mark- och miljödomstolen, som anser att bolaget inför målets slutliga prövning bör
klargöra hur en dispens från utsläppsgränsvärdena avseende utsläpp av stoft från
sulfitlutpanna närmare bestämt kan grundas på 1 kap. 16 §
industriutsläppsförordningen, fattar följande

BESLUT

(att meddelas 2018-09-06)

1. Intill dess målet avgörs slutligt eller mark- och miljödomstolen beslutar annat får
bolaget dispens från
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1) de utsläppsgränsvärden avseende utsläpp av kväveoxid från sulfitlutpanna som
anges i tabell 14 i BAT-slutsats 36 och
2) de utsläppsgränsvärden avseende utsläpp av stoft från sulfitlutpanna som anges i
tabell 15 i BAT-slutsats 37.

Båda i kommissionens genomförandebeslut (2014/687/EU) av den 26 september
2014 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och
kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.

Dispenserna förenas med följande villkor.

1. Utsläpp av kväveoxider från sulfitlutpannorna får inte överstiga 550 ton per år som
gränsvärde. Kontroll ska ske genom kontinuerlig mätning.

2. Utsläpp av stoft från sulfitlutpannorna får inte överstiga 170 ton per år som
gränsvärde. Kontroll ska ske genom mätning en gång per kvartal.

Beslutet gäller omedelbart utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 431)
Överklagande senast den 27 september 2018.

Camilla Wolf-Watz

Protokollet uppvisat/

Bilaga 1

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR
– BESLUT I MARK- OCH MILJÖMÅL
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens beslut ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen. Överklagandet prövas
av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea
hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
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4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. det beslut som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn samt dag
och nummer för beslutet,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer och
telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av mark- och miljödomstolens
beslut som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende mark- och miljödomstolens
beslut enligt klagandens mening är oriktigt,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Om klaganden anlitar ombud ska ombudet sända in fullmakt i original samt uppge namn, adress och
telefonnummer.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av beslutet.

www.domstol.se

