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ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 1709-17

2017-09-30
meddelad i
Östersund

PARTER
Sökande
Vallviks Bruk Aktiebolag, 556445-8163
820 21 Vallvik
Ombud
Jur.kand. Veronika Wasserman
WassLex AB
Engelbrektsgatan 10
211 33 Malmö
SAKEN
Ansökan om förlängd tid för redovisning av utredningsvillkor U1 och U2 enligt
mark- och miljödomstolens deldom den 12 januari 2016 i mål M 3314-13
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen förlänger tiden inom vilken Vallviks Bruk AB ska inge
redovisning av genomförda utredningar och förslag till slutliga villkor enligt vad som
följer av punkterna U1 tredje, fjärde och femte styckena samt enligt U2 i deldomen av
den 12 januari 2016 i mål 3314-13 till den 30 september 2017.

_____________

Dok.Id 274088
Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress
Storgatan 6

Telefon
Telefax
063-15 06 00
063-15 06 90
E-post: mmd.ostersund@dom.se
www.ostersundstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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BAKGRUND
Mark- och miljödomstolen fastställde i deldom av den 12 januari 2016 ett antal
utredningsvillkor för den massaproduktion som Vallviks Bruk AB (Vallvik) bedriver
vid anläggningen i Söderhamns kommun. Det första av dessa utredningsvillkor, U1,
innehåller flera delmoment av vilka Vallvik genomfört delar. Vallvik har dock inte
färdigställt det resultat m.m. som följer av tredje, fjärde och femte styckena i villkor
Ul. Av fjärde stycket i U 1 i Deldomen följer att Vallvik senast 2017-06-30 till
Mark- och miljödomstolen ska redovisa erfarenheter av kemisk fällning för att
utsläpp till vattenrening ska minimeras samt även inom samma tid inge
redovisningar avseende övriga arbeten som förelagts Vallvik enligt U1 i deldomen.
Vidare ska Vallvik enligt femte stycket U1, senast 2017-06-30 redovisa förslag till
slutliga villkor samt även redovisa vilken rening som skulle kunna uppnås med en
utbyggd reningsanläggning. Vidare föreskrivs att det av utredningen ska framgå
kostnader för en utbyggd rening samt förväntad reningsgrad.
Därutöver följer av Ul tredje stycket ytterligare utredningsansvar avseende om en
utbyggnad av anläggningen kan ge högre COD-reduktion och minskade utsläpp av
kväve och fosfor, vilket ska redovisas tillsammans med övriga utredningar.
Mark- och miljööverdomstolen har i U2, Deldomen, även föreskrivet att Vallvik ska
utreda vilka möjligheter som ges att leda kondensat till bioreningen, kostnader för detta
samt vilka effekter detta skulle ge avseende de totala utsläppen COD; SÄ, fosfor och
kväve. Resultatet och redovisning av kostnader för olika åtgärder samt förslag till
slutliga villkor ska redovisas till Mark- och miljödomstolen senast 2017-06-30.
Vallvik har inte hunnit färdigställa utredningarna i tid.
YRKANDE MM
Vallvik yrkar att Mark- och miljödomstolen förlänger tiden inom vilken Vallvik ska
inge redovisning av genomförda utredningar och förslag till slutliga villkor enligt vad
som följer av punkterna U1 tredje, fjärde och femte styckena samt enligt U2 i deldomen
till den 30 september 2017.
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Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun
har yttrat sig och har inga invändningar mot att redovisningstiden flyttas fram till den
30 september 2017.
Naturvårdsverket har yttrat sig och förklarat sig avstå från att ta ställning till
förlängning av tiden för redovisning av prövotidsutredningarna.

DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen bedömer att ansökan kan bifallas. Mark- och
miljödomstolen förlänger därför tiden inom vilken Vallvik ska inge redovisning av
genomförda utredningar och förslag till slutliga villkor enligt vad som följer av
punkterna U1 tredje, fjärde och femte styckena samt enligt U2 i deldomen till den 30
september 2017.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV425)
Överklagande senast den 21 juli 2017. Prövningstillstånd krävs.
På mark- och miljödomstolens vägnar

Lars Nyberg
_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lars Nyberg, ordförande, och
tekniska rådet Lars-Gunnar Sjölund.

Bilaga 1

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

