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Miljömål – ansökan om ändring av villkor avseende utsläpp till luft och nedfallande 
stoft för gruvan i Svappavaara, Kiruna kommun 
 
LKAB har vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om ändring av deldomen 
den 29 november 2013 (mål nr M 3412-10) när det gäller meddelade villkor för utsläpp till 
luft och nedfallande stoft vid verksamheten i Svappavaara, Kiruna kommun. LKAB yrkar att 
villkor 4 om mätning av utsläpp till luft från panncentraler ska upphävas alternativt ändras på 
så sätt att mätning av utsläppen endast ska göras om driften i panncentralen pågår under en 
sammanhängande tid av minst en vecka. Som skäl för ändringen anför LKAB bl.a. att 
panncentralen inte används i den omfattning som förutsågs när villkoret meddelades.  
 
LKAB yrkar även att två av de mätpunkter som anges i villkor 6 ska utgå. Som skäl för 
ändringen anförs att den ena mätpunkten för närvarande ligger inom industriområdet och att 
den andra mätpunkten numera ligger på en fastighet som bolaget har förvärvat.  
 
Synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen senast den 1 december 2020. 
Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling. 
  
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 2655-20. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Ann-Catrin 
Fredriksson, Kiruna kommun, Stadshuset 981 85 Kiruna, Tel nr: 098070524. 
 
Eventuella kallelser och andra meddelanden införs i Norrländska Socialdemokraten och 
Norrbottens-kuriren. 
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