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NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 1372-12

2017-02-06
meddelad i
Nacka strand

SÖKANDE
SSAB EMEA AB
c/o Advokat
Alrutz´Advokatbyrå,
Box 7394
103 92 Stockholm
Ombud: Advokat
Adress som ovan
SAKEN
Tillstånd till anläggningar för mottagning och lagring av flytande naturgas samt
utökad lagring av flytande syre; nu fråga om slutliga vilkor efter prövotid
AnläggningsID i Miljöboken:
Koordinater (SWEREF99):

771
N 6705997, E 524651

____________
DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslutar den prövotid som föreskrivits i domstolens
deldom den 5 april 2013.
_____________

Dok.Id 484464
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 40
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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BAKGRUND
Mark- och miljödomstolen lämnade i deldom den 5 april 2013 SSAB EMEA AB
(SSAB) tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva anläggningar för
mottagning och lagring av maximalt 500 ton samtidig lagring av flytande naturgas
(LNG) samt av maximalt 1 200 ton samtidig lagring av flytande syre (LOx) för
användning vid bolagets anläggning i Borlänge. Tillståndet förenades med villkor.
Domstolen sköt upp frågan om slutliga villkor avseende transport av LNG och
möjligheterna för bolaget att vid anläggningen tillverka egen syrgas. Under
prövotiden skulle SSAB utreda följande.


Möjligheten att i samverkan med andra bolag som använder LNG ta in
leveranserna via järnväg.



Möjligheten att inom SSAB:s verksamhetsområde i Borlänge tillverka den
syrgas som behövs för bolagets verksamhet.

Resultatet av utredningarna skulle, tillsammans med förslag till villkor som
utredningarna kunde föranleda, redovisas till domstolen senast inom tre år från det
att tillståndet togs i anspråk.

SSAB har kommit in med prövotidsredovisningarna. Bolaget har i samband därmed
förklarat att det anser att prövotiden bör avslutas utan fastställande av ytterligare
villkor.

Målet har avgjorts på handlingarna efter kungörelse av prövotidsfrågorna och sedan
SSAB och de parter som varit aktiva i prövotidsfrågorna beretts tillfälle att slutföra
sin talan.
PRÖVOTIDSREDOVISNINGARNA OCH SSAB:s YRKANDEN
SSAB har i huvudsak anfört följande (bolagets prövotidsredovisningar återfinns i
dess helhet i bilaga 1).

Beträffande möjligheterna att i samverkan med andra bolag som använder LNG ta
in leveranserna via järnväg får konstateras att någon hamnterminal för LNG med
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järnvägsanslutning inte finns att tillgå. Dessutom saknas tillgång till järnvägsvagnar. Det framstår som oklart om och när en LNG-terminal för fartyg och järnväg
kan komma till stånd i Mellansverige, vilket kan bero på att marknadsförutsättningarna uppfattas vara tveksamma. Mot den bakgrunden anser SSAB att den
uppskjutna frågan om leveranser via järnväg bör kunna avslutas utan fastställande
av ytterligare villkor.

När det gäller möjligheterna att inom SSAB:s verksamhetsområde i Borlänge
tillverka den syrgas som behövs för bolagets verksamhet kan den frågan för
närvarande inte besvaras på annat sätt än att den nuvarande förbrukningen av syrgas
är för liten för att motivera en egen produktionsanläggning. Den framtida
förbrukningen av syrgas kan komma att öka till följd av förbränningstekniska skäl,
men marknaden för bolagets produkter är svår att bedöma. Med hänsyn härtill bör
även den uppskjutna frågan om att inom verksamhetsområdet tillverka den syrgas
som behövs för bolagets verksamhet kunna avslutas utan ytterligare villkor. Dock
åtar sig bolaget att tills vidare i den årliga miljörapporten redovisa årets förbrukning
av syrgas så att bolaget håller frågeställningen levande och att den kan
uppmärksammas av tillsynsmyndigheten.

INKOMNA YTTRANDEN
Miljönämnden i Borlänge kommun (nämnden), Länsstyrelsen i Dalarnas län
(länsstyrelsen) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har yttrat
sig. De har alla accepterat att den uppskjutna frågan om leveranser via järnväg
avslutas utan ytterligare villkor.

Nämnden och MSB har båda begärt att frågan om fastställande av villkor kring
syrgastillverkning bör skjutas upp till utgången av 2019 då, enligt vad SSAB självt
uppgett, anrikningsprojektet för ugn 301 är genomfört och utvärderat. MSB har i
den delen även hävdat att frågan inte bara kan ses ur ett renodlat ekonomiskt
perspektiv, utan att även riskerna i samband med transporter måste vägas in i
bedömningen. Länsstyrelsen har i den delen accepterat att den uppskjutna frågan
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avslutas utan ytterligare villkor med hänsyn till det åtagande som SSAB gjort i
målet.
DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen anser att prövotiden kan avslutas utan att ytterligare
villkor föreskrivs SSAB. Skälen för det är följande.

Beträffande frågan om leveranser via järnväg ger den utredning som lagts fram i
målet tillräckligt stöd för slutsatsen att den frågan nu kan avslutas utan att
ytterligare villkor föreskrivs. Mark- och miljödomstolen har således i den frågan
ingen annan uppfattning än den som förts fram av såväl SSAB som de
remissmyndigheter som yttrat sig i prövotidsfrågorna.

När det gäller frågan om egen tillverkning av syrgas anser domstolen att den frågan
är viktig och bör hållas levande i SSAB:s fortsatta miljöarbete. Det är dock
tillräckligt att det säkerställs genom det åtagande som SSAB nu gjort och det
allmänna villkor som föreskrivits i domstolens deldom den 5 april 2013.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 425)
Överklagande senast den 27 februari 2017.

Johan Rosén

Jan-Olof Arvidsson

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Johan Rosén, ordförande, och
tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson.

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2017-02-02
MÅLNR: M 1372-12
AKTBIL: 44

Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR
– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska
också i detta fall skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen och det måste ha kommit in
till mark- och miljödomstolen inom en vecka
från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,

DV 425 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

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

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av markoch miljödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och miljödomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till
omständigheten eller beviset inte åberopats i
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
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 domen.

www.domstol.se

