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SAKEN
Ansökan om ändring av villkor i verksambetstillståndet avseende Scana Steel
Björneborg AB:s deponi i Kristinehamns kommun

¬

DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen ändrar sista strecksatsen i villkor 5 i tillståndet meddelat
av miljödomstolen den 24 augusti 2001, genom dom i mål M 540-99, till följande
lydelse.
-

Träd och buskar ska finnas runt deponin, förutom under den period som
terrasserings- och sluttäckningsarbeten utförs. Fyllning får ske till höjden
+ 131 + 0,4 m i böjdsystem RH 2000. För den äldre deponidelen (se bilaga 1)
gäller dock att denna, efter sluttäckning, får uppgå till högst + 136 m i
böjdsystem RH 2000.

Dokld 268678
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Expeditionstid

Box 1070

Hamngatan 6

0521-27 02 00

0521-27 02 30

måndag - fredag

462 28 Vänersborg

E-post: mmd.vanersborg@dom.se

08:00-16:00
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BAKGRUND
Miljödomstolen lämnade i dom den 24 augusti 2001 i mål M 540-99 Scana Steel
Björneborg AB (bolaget) tillstånd dels till befintlig och planerad verksamhet vid
bolagets anlåggningar i Björneborg intill en årlig produktion av 115 000 ton i
stålverk, 50 000 ton smedja och 24 000 ton verkstadsprodukter i maskinverkstad,
dels till deponering på bolagets industritipp av slagg, glödskal, stoft, sand,
tegelavfall, eldfast isolerings- material och byggnadsavfall från verksambeten intill
en årlig mångd av 11 700 ton. Enligt bolagets ansökan skulle deponering ske dels
på en då befintlig tipp med en areal av 4,7 ba, dels inom ett nytt planerat
deponeringsområde i direkt anslutning till den då befintliga tippen.
1 dom den 27 augusti 2008 i mål 644-08 medgavs bolaget avsteg från kravet på
geologisk barriår enligt 24 § förordningen (2001:512) om deponering för det nya
deponeringsområdet vad gåller slånten mot den åldre deponidelen. Deponering sker
¬

sedan 2008 endast inom det nya deponeringsområdet och en avslutningsplan år
beslutad av tillsynsmyndigheten avseende den åldre deponidelen. Av
avslutningsplanen framgår att bolaget planerar att sluttåcka den åldre deponidelen
innan utgången av 2020. För att klara sluttåckningen anser bolaget nu att sista
strecksatsen i villkor 5 i gållande tillstånd, dom den 28 augusti 2001, behöver
åndras.
GÄLLANDE TILLSTÅND
1 gållande verksambetstillstånd meddelat genom miljödomstolens dom den 24
augusti 2001 i mål M 540-99 bar Scana Steel Björneborg AB tillstånd till att årligen
deponera 11 700 ton avfall på den egna deponin. Avfall som får deponeras år slagg,
glödskal, stoft, sand, tegelavfall, eldfast isoleringsmaterial och byggnadsavfall. För
verksambeten på deponin gåller följande villkor 5 i tillståndet:
- Deponering ska utföras så att framtida materialåtervinning eller
återanvåndning inte försvåras.
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- Hantering av stoft ska ske på sådant sått att damning förhindras. Stoftet ska
uppsamlas i så kallade storsåckar [big-bags] eller liknande och kampanjvis
transporteras ut till deponeringsplatsen.
- Den slutligt avbanade tippen ska tåckas med humushaltiga massor och besås
med gräsfrö.
- En ridå av träd och buskar ska bibehållas som insynsskydd runt tippen.
Fyllning får ske till höjden +131 +0,4 m enligt uppsatt nivåskylt
(balköverkant).
ANSÖKAN
Yrkande
Scana Steel Björneborg AB (bolaget) bar yrkat att den del av villkor 5 som rör
insynsskydd, "En ridå av träd och buskar skall bibehållas som insynsskydd runt
tippen" ska åndras. Bolaget yrkar att villkoret får följande lydelse i denna del:
¬

- Träd och buskar ska finnas runt deponin, förutom under den period som
terrasserings- och sluttäckningsarbeten utförs.
För villkoret som rör höjden på deponin bar Scana Steel Björneborg AB som talan
slutligen beståmts yrkat att villkoret åndras så att den slutliga höjden på den äldre
deponidelen får uppgå till +136 meter (inklusive sluttåckningskonstruktion) och att
lydelsen ändras enligt följande:
- Fyllning får ske till höjden +131+ 0,4 m i böjdsystem RH 2000. För den
åldre deponidelen (se bifogad kartbild) gåller dock att denna, efter
sluttåckning, får uppgå till högst + 136 m i böjdsystem RH 2000.
Bolaget bar som stöd för sin talan huvudsakligen anfört följande.
I enlighet med förordningen (2001:501) om deponering av avfall skickade bolaget i
juni 2002 in en avslutnings- och anpassningsplan för deponin. En kompletterad
avslutnings- och anpassningsplan skickades in till lånsstyrelsen under 2008, som
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godkände planen den 27 juni 2008. Som anges i avslutnings- och anpassningsplanen
har bolaget för avsikt att sluttäcka deponin innan utgången av 2020.
Bolaget har påbörjat det förberedande arbetet inför sluttåckningen av deponi. Innan
en slutgiltig sluttåckningsplan kan tas fram ansöker bolaget nu om ändring av
villkor 5, sista strecksatsen eftersom de krav som ställs på sluttåckningen av
deponin innebår att i villkoret angivna böjd samt krav på insynsskydd inte kan
efterföljas.
Bolaget bar i dialog med Länsstyrelsen i Värmlands län framfört att bolaget anser
att villkoren beträffande insynsskydd och högsta böjd för fyllning omfattar deponins
deponeringsfas och inte terrasserings- och sluttäckningsfas. Detta mot bakgrund av
att dagens villkor från 2001 grundar sig på de villkor som länsstyrelsen formulerade
i ett dispensbelslut från 1974 "Dispens enligt miljöskyddslagen beträffande
¬

deponering av avfall från Björneborgs Jernverks Aktiebolag på fastigheten Skogen
1:68".
Når villkoret författades 1974 fanns inga krav på att den avslutade deponin skulle
terrasseras och sluttåckas i enlighet med dagens krav utan enbart att "den slutligt
avbanade tippen ska tåckas med humushaltiga massor och besås med gräsfrö".
Begreppet "avbanad" innebär att vegetationsskiktet, organiskt material i form av
framför allt gräs och sly, som växt upp på deponin schaktas bort. Vegetationsskiktet
år ungefår 1 decimeter tjockt. Idag år avbaning den första delen som måste
genomföras innan deponin kan terrasseras och slutligen sluttåckas.
Den angivna högsta höjden i dispensbeslutet från 1974 är satt till +111,20 meter,
vilket motsvarar +131,4 meter i dagens böjdsystem, som är den tillståndsgivna böjd
som anges i bolagets nu gällande verksambetstillstånd.
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Länsstyrelsen har inte delat bolagets uppfattning. Länsstyrelsen har ansett att
villkoren om insynsskydd och höjd även gäller under och efter sluttäckning av
deponin. bolaget ansöker nu därför om ändring av villkor 5 sista strecksatsen.
Områdesbeskrivning
I enlighet med gällande villkor finns runt om deponin en ridå av träd och buskar.
Även på deponin våxer träd och buskar som delvis har vuxit ihop med insyns
skyddet.
Närmaste bostadshus från deponin sett ligger ungefår 200 meter bort i våstlig
riktning vilket anvånds som permanentboende. Mellan bostadshuset och deponin
breder två stycken mindre skogsområden ut sig vilka skärmar av och skär av
insynen till deponin. Inga ytterligare bebodda bostadshus finns i närheten.
¬

Söder om deponin, mellan bolagets industriområde och deponin, löper Värmlands
banan. Värmlandsbanan är en elektrifierad järnväg som sträcker sig mellan Laxå
och gränspassagen mot Norge vid Charlottenberg. Järnvägsspåret anvånds både för
person- och godstrafik och passerar förbi Björneborg och verksamhetens
anläggning i öst- västlig riktning. Ltt förbipasserande tåg har idag viss insyn på
deponin under ett kort ögonblick under delar av året.
Våster om deponin löper en mindre grusvåg som mynnar ut på LIS, ungefår en mil
norr om Björneborg. Grusvågen passerar förbi verksamheten i öst-våstlig riktning
långs med jårnvågsspåret innan den viker in under jämvågsspåren via en järnvågs
viadukt, förbi deponin och vidare norr ut. Från grusvågen, strax norr om järnvågs
viadukten, leder en mindre grusvåg in till deponin vilken är avspärrad med en
vägbom under icke arbetstid. Ungefär tre kilometer norr om deponin, längs med
grusvägen, ligger fem hus i den mindre byn Bottsviken. Ytterligare ett hus återfinns
närmare utfarten till LIS. I huvudsak används grusvägen av bolagets egna arbets
fordon (transport av avfall till deponin) samt av personfordon till närboende. Då få
bostadsbus år belågna långs med grusvågen, samt då jårnvågsviadukten är låg och
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smal, vilket begränsar genomfart av större och tyngre fordon, trafikeras vägen i låg
utsträckning. Förbipasserande bilar bar mycket begränsad insyn på deponin.
Grunder
Nedan redogörs för skålen till yrkandet om åndring av villkoren rörande insyns
skydd runt deponin och deponins böjd.
Ändring av villkor om ridå av tråd och buska r
För att utföra arbeten med terrassering och sluttåckning av deponin, bland annat
scbaktning av massor och anlåggande av tåtskikt, måste våxligbeten kring deponin
tas ner för att möjliggöra åtkomst vid de olika arbetsoperationerna. Om insynsskydd
måste bevaras i enlighet med villkor 5 omöjliggörs en terrassering och sluttåckning
i enlighet med gållande krav.
¬

Terrasseringen och sluttåckningen kommer att genomföras på ett sådant sått att den
sluttåckta deponin smålter in i omgivningen. Den sluttåckta deponin kommer att
besås med grås och få formen av en naturlig kulle. På den sluttåckta kullen kommer
åven mindre buskar av olika slag att få breda ut sig. Sjålvsådda tråd kommer dock
att kontinuerligt plockas bort i enlighet med det kontrollprogram som kommer att
uppråttas för skötseln av den sluttåckta deponin då dess rötter kan skada under
liggande tåtskikt. Efter avslutade terrasserings- och sluttåckningsarbeten kommer
återigen en ridå av buskar och tråd få breda ut sig runt deponin, dvs. utanför område
med tåtskikt.
Borttagande av tråd- och buskridån bedöms inte påverka nårboende. Mellan
bostadshus och deponins sydöstra hörn breder två stycken mindre skogsområden ut
sig vilka skårmar av och skår av insynen till deponin. Endast det skogsområde som
våxer nårmast deponi kommer att tas bort. Det andra området som ligger öster om
grusvågen kommer att behållas intakt. Dårmed kommer insynen från nårboende
åven fortsåttningsvis naturligt skårmas av en busk- och trådridå.
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Det mindre skogsområde som kommer att behöva tas bort ingår i ett område som år
klassificerat som lövtrådsnyckelbiotop. Ungefår 0,3 ha av det sydöstra hörnet av
deponin ingår i detta område. Bolaget bar fört en diskussion med Skogsstyrelsen
rörande området och de planerade åtgårdema och innan avverkningen genomförs
kommer ytterligare samråd i enlighet med gållande krav att genomföras. För övriga
delar kommer verksambeten att utföra de åtgårder som diskuterats med
Skogstyrelsen i syfte att gynna naturvården, kulturmiljövården och sociala vården.
Den totala ytan på nyckelbiotopen uppgår till 6,7 ha. Innan det blir aktuellt att göra
intrång i nyckelbiotopen för att tillfålligt ta bort trådridån under terrasserings- och
sluttåckningsarbetet, kommer Skogsstyrelsen återigen att få möjlighet att yttra sig.
En dialog för skåliga kompensationsåtgårder kommer då att föras.
Bolagets plan år sluttåcka den södra delen av deponin som ses från Vårmlandsbanan
som den första av totalt fyra etapper. Detta i enlighet med den tidsplan som låmnats
¬

in till lånsstyrelsen tillsammans med anpassnings- och avslutningsplanen. Tids
perioden från att insynsskyddet i form av tråd och buskar år borttagna till dess att
ytan som ses från Vårmlandsbanan år fårdigterrasserad och sluttåckt kommer
dårmed att begrånsas till en kortare period. Borttagandet av trådridån anses dårmed
vara av mindre betydelse. Eventuell ökad insyn på deponin från grusvåg bedöms
som ringa då vågen trafikeras i låg utstråckning. Såvitt bolaget förstått så har
Trafikverket planer på att avverka trådridåer intill jåmvågen långs hela stråckan
som löper förbi anlåggningen. Detta innebår i så fall att det i Trafikverkets regi
kommer avverkas tråd inom nyckelbiotopen från jåmvågen mot deponin. Trafik
verket ska då ha samråd med Skogsstyrelsen.
Fömtom nyckelbiotopen finns det i området m nt deponin inga sårskilda skyddade
områden eller områden avsedda för rekreation, frilufsliv eller kulturaktiviteter.
De olågenbeter som bedöms uppkomma i samband med terrasseringen och sluttåckningen, och som skulle kunna påverka nårboende och förbipasserade på våg och
jåmvåg, bedöms utgöras av buller och risk för damning i samband med transporter
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samt vid omfördelning av massor vid själva terrasseringsarbetet och vid påförandet
av de olika skikten i sluttäckningskonstruktionen. Risken för påverkan till följd av
buller och damning bedöms dock som liten. Inga klagomål på deponin har hittills
inkommit till verksamheten från varken närboende eller Trafikverket.
Sammanfattningsvis är det inte möjligt att bevara insynsskyddet kring deponin
under terrasserings- och sluttäckningsarbetena. Bolagets uppfattning är att behovet
av insynsskydd föreligger under den period som deponering pågår. Bolaget har för
avsikt att låta träd och buskar växa upp runt om deponin efter det att deponin är
avslutad och sluttäckt, för att skapa en naturlig övergång från det sluttåckta deponiområde till övrig våxtlighet.
Deponins höjd efter sluttåckning
Deponin har varit i drift sedan 1920-talet och i huvudsak har enbart slagg och andra
¬

restprodukter från verksamheten deponerats på deponin. Mellan åren 1974 och 2001
har bolaget drivit deponin i enlighet med ett dispensbeslut från 1974 (den 12 augusti
1974) med tillhörande medgivna villkor från länsstyrelsen och efter 2001 i enlighet
med villkor i verksamhetstillstånd från 2001 (den 24 augusti 2001). I december
2008 togs deponin ur drift i enlighet med gållande krav i förordningen (2001:501)
om deponering av avfall.
Höjdsystem
1 yttrandet från Kristinehamns kommun påpekas att nivåskillnaden mellan dispens
beslutet från 1974 jämfört med verksamhetstillståndet från 2001 inte enbart kan
bero på den justering som gjordes i det nationella höjdsystem et med avseende på
landhöjning. I dispensbeslutet från 1974 anges deponins högsta tillåtna höjd till
+ 111,2 m och i verksamhetstillståndet från 2001 till + 131,4 m, vilket år en skillnad
på ca 20 meter. Skillnaden mellan höjdsystemen RH70 och RH2000 på grund av
landhöjningen är ca 21 centimeter enligt Kristinehamns kommun.
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Höjdangivelsen + 111,2 m i dispensbeslutet från 1974 avser överkanten på den
nivåskylt på deponin till vilken deponering maximalt fick uppnå till. Deponin
måttes in i Björneborgs jernverks egen regi och relaterar sannolikt till den fixpunkt,
en sten vilken år belågen vid jåmvågsbron invid Vismens utlopp till bolagets damm.
Denna sten år beskriven i företagets vattendom från 1945 att gålla som
jåmförelseplan för anlåggningarna. (Se sidorna 297 och 319 i domen.)
Inför bolagets tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet måttes deponin in år
2000 av egen personal på bolaget dår Lantmåteriets fixpunkter i Björneborg (Nr 104
RAPE 4206 och Nr 104 RA 3208) anvåndes som utgångspunkt för inmåtningen.
Med utgångspunkt från Lantmåteriets fixpunkter måttes bland annat den gamla
fixpunkten (stenen) in till + 118,70 m och nivåskylten på deponin till + 131,28 m
enligt böjdsystem RH70.
¬

Vid den gamla inmåtningen år böjdskillnaden mellan den gamla fixpunkten (stenen)
och överkant på nivåskylten på deponin 11,20 m (111,2-100 m). Höjdskillnaden
mellan stenen och skylten på deponin enligt böjdsystem RH70 år 12,58 m (131,28118,70 m). Det år således inte någon våsentlig skillnad i maximal tillåten nivå för
deponering mellan de båda tillstånden. Bolaget har senast 2012 mått in deponin, då
i böjdsystem RH2000, vilket år det böjdsystem som böjdangivelserna i villkorsåndringen avser.
Sluttäckning
Under större delen av tiden som avfall har deponerats på deponin, dvs. fram till
införandet av förordningen (2001:501) om deponering av avfall, bar deponeringen
inte skett med avsikt att sluttåcka deponin då detta krav inte har funnits (annat ån
enligt villkoret från 1974 att "den slutligt avbanade tippen ska tåckas med bumusbaltiga massor och besås med gråsfrö"). Då deponin bar varit i drift under lång tid
har deponeringen under större delen av tiden genomförts med avsikt att deponera
deponimassor på ett sådant sått som möjliggjort en så effektiv markanvåndning som
möjligt. Materialet som bar deponerats på deponin bar en friktionsvinkel som
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innebär att materialet har en god släntstabilitet i lutningar kring 1:2 och till och med
brantare. Detta har möjliggjort en yteffektiv deponering med branta slänter i
deponins ytterkanter och stora horisontella ytor uppe på deponin.
För att kunna genomföra en sluttäckning i enlighet med dagens krav kommer
deponin först att behöva terrasseras då bland annat de tåtskiktsmaterial som är
aktuella att använda (bentonitmatta och syntetiskt geomembran av t.ex. HDPE eller
LLDPE) inte klarar de branta lutningarna som finns i delar av deponins ytterkanter.
Med de tätskiktsmaterial som är aktuella att använda får slåntlutningama som
brantast bli 1:3 och gärna flackare. Detta på grund av slåntstabiliteten. Deponin
måste åven terrasseras för att erhålla goda avrinningsförbållanden, dår
rekommendationen är en minsta lutning på 1:20. Deponin får dock inte vara
brantare ån 1:3 med tanke på risk för erosion, ras och svårigheter vid utförande av
sluttåckningen. Då deponin är begränsad i sin utbredning, med Värmlandsbanan i
¬

söder och grusväg i öster, måste slåntema vid en sluttåckning på flera stållen
schaktas av och avfallet flyttas långre in på deponin.
Under terrasseringsfasen kommer inga nya massor att tillföras området utan
befintliga massor kommer att schaktas om. I de massor som omfördelas kan
såttningar uppstå och dårför kommer sluttåckningen påböijas först ett år efter att
terrasseringen genomförts. Den högsta punkten kommer till att bli som ett
långsträckt krön på deponin och dårmed kommer böjningen att begränsas till en
liten del av den totala deponiytan. På den terrasserade ytan kommer sluttåckningskonstruktionen att låggas, totaltjocklek 1,6 meter. Terrasseringen innebår grovt en
omflyttning av omkring 50 000 m^ massor.
För delen som klassas som deponi för farligt avfall låggs ett komposittåtskikt
bestående av bentonitmatta och plastgeomembran. Vilken typ av plastgeomembran
som våljs beror till viss del på stabilitetsförbållandena. På deponin för icke-farligt
avfall år den preliminära planen att lägga bentonitmatta. Över och under tätskiktet
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läggs skyddsskikt och över tätskikt och skyddsskikt läggs sedan ett dränerande
lager. Konstruktionen avslutas med ett skyddstäckningslager.
Deponins högsta höjd
Utifrån data från genomförd inmåtning av deponin (genomförd den 18 september
2012) och modellering av befintliga massor i enlighet med ovanstående krav
beråknas sluthöjden på den sluttåckta deponin högsta punkt slutligen uppgå till strax
under +136 meter. I modellen erhålls inget överskott av massor och ungefår en
femtedel av deponins yta kommer att överskrida den nu gållande höjden för
deponin. De röda områdena i modellen anger de områden dår schaktarbeten behöver
genomföras och de gröna områden anger områden dår det kommer att behövas
fyllas upp.
Terrasseringen kommer att genomföras på sådant sått att deponin får två stycken
¬

toppar, en lågre topp i deponins sydöstra hörn (den del som klassificeras som farligt
avfall) och en högre långstråckt höjdrygg i den norra delen av deponin. På så vis
minimeras schaktarbeten och en naturlig variation i landskapet skapas, vilket
kommer att bidra till att den sluttåckta deponin smålter naturligt in i omgivningen.
Den sluttåckta deponin kommer att besås med grås och åven mindre buskar av olika
slag kommer att få breda ut sig.
En höjning av tillåten högsta nivån till +1 36 meter inklusive sluttåckning
(RH2000) år en förutsåttning för att kunna få till den slutgiltiga sluttåckningens
form i enlighet med kraven på sluttåckning i gållande lagstiftning. Inget mer avfall
har tillförts den aktuella delen av deponin efter den tagits ur drift, och kommer inte
heller att tillföras deponin. Bolaget har inte heller för avsikt att ansöka om att få
deponera en större mångd avfall på den nya deponidelen som idag år i drift ån den
årliga tillåtna mångden om 11 700 ton.
Som nåmns i ansökan om villkorsåndring kommer vid terrasseringen behöva
omflyttas redan befintliga massor på deponin i syfte att få till rått form av deponin
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inför sluttäckningen. Efter sluttäckning beräknas ca en femtedel av den totala
deponiytan överstiga den nuvarande tillåtna höjden om + 131,4 m men understiga
+ 136 m. Den av bolaget yrkade höjningen bedöms inte föranleda någon påverkan
på vare sig människors hälsa eller miljön.
Kriterierna i 24 kap. 8 § miliöbalken
Arbetet med terrassering och sluttäckning kommer att pågå under en begränsad tid.
Efter det att deponin är sluttäckt kommer den att besås med gräs och mindre buskar
kommer att få breda ut sig. Mot denna bakgrund anser bolaget att gållande villkor
med krav på en ridå av träd och buskar som insynsskydd är strängare än
nödvändigt. Den ansökta ändringen innebär att deponin under en begränsad
tidsperiod inte är omgiven av buskar och träd, men att det kring den sluttäckta
deponin kommer att finnas träd och buskar för att skapa en naturlig övergång till
omgivande våxtligbet. Den ansökta åndringen beror också, enligt bolagets
¬

uppfattning, på omståndigheter som inte förutsågs då tillstånd gavs, eftersom
kunskap om bur sluttåckning av deponin skulle utföras inte fanns vid den
tidpunkten.
Når det gåller deponins höjd anser bolaget att villkoret år strängare än nödvändigt,
eftersom det visuella intrycket av den sluttäckta deponin inte kommer att skilja sig
märkbart om den högsta punkten blir några meter högre ån den tillåtna höjden i
nuvarande tillstånd.
INKOMNA YTTRANDEN
Länsstyrelsen i Värmlands län och Miljö- och byggnadsnämnden i
Kristinehamns kommnn bar yttrat sig i målet och haft synpunkter på bolagets
ansökan.
Sedan bolaget i samband med huvudförhandlingen den 28 oktober 2014 justerat sitt
yrkande bar länsstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden förklarat att de inte bar
något att erinra mot bolagets justerade yrkande.
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Mark- och miljödomstolen anser att det viktigt att sluttäckningen påbörjas och
slutförs så fort som möjligt för att minska det pågående låckaget av metaller med
lakvatten från den gamla deponidelen till Vismen. Yrkad åndring av villkoret
bedöms dårför vara miljömåssigt motiverad. I fråga om trådridån konstaterar markoch miljödomstolen att det enbart år aktuellt att avverka skog invid deponins
sydöstra hörn. Förslaget till villkorsåndring i denna del år dårför onödigt oprecis.
Med hånsyn till att bolagets beskrivning av åtgården får ses som ett åtagande i
denna del finner domstolen emellertid att det saknas skål att förtydliga strecksatsen
ytterligare. Den ansökta åndringen av sista strecksatsen i villkor 5 kan dårför
godtas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 425)
Överklagande senast den 6 februari 2015.
¬

Susanne Mörkås

Gunnar Barrefors

I domstolens avgörande bar deltagit rådmannen Susanne Mörkås, ordförande, och
tekniska rådet Gunnar Barrefors samt de tekniska ledamöterna Dan Löfving och
Caj Roslund.

SVERIGES DOMSTOLAR
ANVISNING FÖR HUR AAAN ÖVERKLAGAR
- DOM I AAÅL DÄR AAARK- OCH MlUÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS
Den som vill överklaga mark- och miljödomsto
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö
domstolen. 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 angi
ven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslut
ningsöverklagande) 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 d omen angivna sista dagen för överkla
gande. Om det första överklagandet återkallas el
ler förfaller kan inte heller anslutnings överklagan
det prövas.

¬

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv
ningstillstånd. Det görs om:
1.

2.
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det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,
det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,

3.

det år av vikt för ledning av råttstillåmpningen att
överklagandet prövas av högre rått, eller

4.

det annars finns synnerliga skål att pröva överkla
gandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det år där
för 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 do
men och målnummer,

2.

den åndring av mark- och miljödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,

3. gmnderna (skålen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och miljödomstolens domskål en
ligt klagandens mening år oriktiga,
4.

de omståndigheter 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 skålen till detta. Kla
ganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud
förhandling 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 delgivningssått också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av domen.
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www.domstol.se

