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Anges vid kontakt med domstolen

Höganäs Aktiebolag m.fl.genom

Advokat Bo Hansson
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 Malmö

Höganäs Aktiebolag, Höganäs Sweden AB och Höganäs Hamnbyggnads AB
angående Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för fortsatt och
utökad verksamhet vid anläggning för produktion av järnbaserade metallpulver
m.m. i Höganäs, Skåne län
_________________________________________________________________________
Ni föreläggs att bemöta inkomna yttranden från sakägare och myndigheter, (se
tidigare översända handlingar, aktbilagor 21, 23, 25, 27-31). Miljötillsynsnämnden i
Höganäs kommun har beviljats anstånd till den 10 februari 2015 med att inkomma
med sitt yttrande. Så snart det inkommit till domstolen kommer det att översändas till
Er, så att Ni kan ta med deras synpunkter i Ert bemötande.
Med anledning av yttrandet från Länsstyrelsen i Skåne län föreläggs Ni att samtidigt
med Ert bemötande komplettera ansökan enligt följande.
1. Ni ska utreda och redovisa möjligheter och kostnader för byte av reduktionsmedel
med lägre svavelhalt så att de totala utsläppen av svaveldioxid begränsas till högst
35 ton per år.
2. Ni ska utreda och redovisa möjligheter och kostnader för begränsning av de totala
utsläppen av kväveoxider till högst 70 ton per år.
3. Ni ska redovisa omfattningen och sammansättningen av det diffusa utsläppet av
stoft vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som ytterligare kan vidtas mot
såväl diffus damning som utsläppet av stoft från reningsanläggningar samt
kostnader och miljöeffekter härav.
4. Ni ska komplettera säkerhetsrapporten med den riskanalys som ligger till grund
för rapporten och i övrigt i enlighet med punkterna 2-8 i länsstyrelsens yttrande av
den 22 januari 2015.
Ert bemötande och komplettering ska inkomma till mark- och miljödomstolen med
post i 15 exemplar samt i elektroniskt PDF-format senast den 20 mars 2015.
Domstolens målnummer M 4170-13 ska anges.
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