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Miljömål – ansökan om ändrad verksamhet vid Björkdalsgruvan 

 

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Björkdalsgruvan Aktiebolag ansökt om 

tillstånd enligt miljöbalken (ändringstillstånd) att utvidga utbredningen av underjords-

gruvan vid Björkdalsgruvan i Skellefteå kommun. Bolaget har samtidigt ansökt om nytt 

tillstånd för vattenverksamhet avseende att leda bort tillkommande inläckande grundvatten 

i gruvan, att förlänga damm K1 norrut och ändra dammens funktion, att leda om 

Mörtjärnmyrbäcken och bredda avbördningströskeln vid klarningsmagasinet K2 samt att 

anlägga en förbindelse för vattenflöden mellan befintligt magasin (K2) och det nya 

klarningsmagasinet i Lillträsket (K3). Bolaget har vidare yrkat att domstolen i en särskild 

dom förklarar att sökta ändringar av damm K1 är tillåtliga och meddelar tillstånd enligt 22 

kap. 26 § miljöbalken till att utföra vissa bygg- och anläggningsarbeten rörande dammen 

(s.k. byggnadsdom). 

 

En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Verksamheten omfattas av kraven på specifik 

miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och av lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Verksamheten uppges – förutom bolagets fastighet– beröra fastigheterna Brännberg 1:4, 

1:7, Gran 1:5, 1:16, 1:21, 1:23, 1:24, 1:25, Kvarnforsliden 1:5, Slyberg 1:5, Storselet 4:1, 

Skellefteå-Hedlunda 1:2, Kågeträsk 4:34, 3:55, Björkdal 1:11 och samfälligheterna Gran 

S:2, Kågeträsk S:19 samt Kågeträsk S:16, allt i Skellefteå kommun. 

 

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 19 februari 2020. Domstolens målnummer M 2945-

19 ska anges. Yrkanden om ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma tid. 

Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling. 

 

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Åsa 

Lundmark, Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå, tel. 0910-73 46 11. Kallelser och andra 

meddelanden införs i tidningen Norran. 
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