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Ansökan om tillstånd till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara Södra i Kiruna 
kommun 
Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Talga AB ansökt om tillstånd enligt 
miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara Södra väster om Vittangi i Kiruna 
kommun.  
 
Ansökan omfattar tillstånd till att bedriva gruvverksamhet i form av brytning och anrikning 
av upp till 120 000 ton grafitmalm per år i dagbrott på fastigheten Stenbrottet 2:1 i Kiruna 
kommun. Ansökan omfattar även tillstånd att anlägga och driva de anläggningar och i övrigt 
vidta de åtgärder som behövs för verksamheten bl.a. tillstånd för magasinering av gråberg, 
anrikningssand och slam, återfyllning av gråberg, anrikningssand och slam i utbrutna 
dagbrott och uttag av morän för efterbehandlingsändamål. Ansökan omfattar också tillstånd 
till bl.a. bortledande av inläckande vatten från dagbrott, anläggning av sedimentations- och 
klarningsbassänger, bortledande av ytvatten från Hosiojärvi, anläggande av diken och 
tillstånd att anlägga och driva anläggningar som behövs för vattenverksamheten. Talga AB 
har även ansökt om ett s.k. Natura 2000-tillstånd. 
 
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Enligt 6 kap. 40 § miljöbalken upplyses om att 
samråd med Finland kommer att ske. Ansökan kommer även att kungöras i Finland. 
 
Vattenverksamheten uppges beröra fastigheterna Kiruna Stenbrottet 2:1 och Kiruna Vittangi 
21:2 samt 43:5. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen senast den 23 juni 2022. Synpunkter skickas till Umeå tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post mmd.umea@dom.se. Ange 
fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också 
domstolens målnummer M 1573-20. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen 
inom samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får 
avvisa senare framställda yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av 
andra omständigheter som förekommit under huvudförhandlingen. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Kristoffer Baas, 
Kommunkansliet, Kiruna kommun, Stadshustorget 1, Kiruna, telefon 0980-701 04. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens 
Kuriren. 
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