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Mark- och miljödomstolen – ansökan om tillstånd till gruvbrytning i 
Fäbodlidengruvan 
 
Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Dragon Mining (Sweden) AB ansökt om 
tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i dagbrott och under jord vid Fäbolidengruvan i 
Lycksele kommun. Ansökan omfattar tillstånd att bryta upp till 500 000 ton malm per år och 
att deponera högst 22 miljoner ton gråberg. Malmen kommer att transporteras för att anrikas 
vid bolagets anrikningsverk i Svartliden. Bolaget har även, i andra hand, ansökt om ett s.k. 
Natura 2000-tillstånd för att bedriva verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i Öreälvens älvsystem. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 
 
Ansökan omfattar också tillstånd till vattenverksamhet i form av bortledande av vatten och 
grundvatten, anläggande av avskärande och uppsamlande diken och anläggande av 
sedimentationsbassänger för vattenrening. Verksamheten omfattas av kraven på specifik 
miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. 
 
Vattenverksamheten uppges beröra fastigheterna Lycksele Fäbodliden 1:14, 1:26, 1:27, 1:29, 
1:37, 1:40, 1:41, 1:45, 1:46 och 1:52, Lycksele Norrbäck 1:41, Lycksele Norrliden 1:1, 
Lycksele Tallträskliden 1:1 och 1:7, Lycksele Vinliden 1:24, 1:41, 1:48, 1:55 och 1:62, 
Lycksele Vinlidskogen 1:3 samt samfälligheterna Lycksele Fäbodliden S:7, S:10 och S:11.  
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-
post mmd.umea@dom.se senast den 2 juni 2020. Ange fullständiga kontaktuppgifter och 
gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 1950-18. 
Yrkanden om ersättning avseende vattenverksamheten framställs helst skriftligen inom 
samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa 
senare framställda yrkanden. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen (Martina Bergh, 
Lycksele kommun, Kommunstyrelsen, 921 81 Lycksele, tel 0950-166 06). 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad 
och Lokaltidningen Västerbottens inland. 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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