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Stornorrfors kraftstation, Umeå kommun 
Tillstånd till verksamheten vid Stornorrfors kraftstation, Umeå kommun, meddelades av 
Norrbygdens vattendomstol den 18 juli 1956, mål A 40/1953. Det beslutades att 
avgörandet av ett antal frågor tills vidare skulle anstå och dessa uppskjutna frågor har 
löpande behandlats av domstolen. Frågorna handläggs nu inom ramen för Mark- och 
miljödomstolen vid Umeå tingsrätts mål M 305-99. Sökande i målet är Vattenfall 
Vattenkraft AB. 
 
Vattenfall Vattenkraft AB har inkommit med redovisning av utredningar samt yttrande 
den 14 januari 2022 (aktbilaga 2008-2014, 2017-2018). Bolaget har yrkat att domstolen 
ska förlänga prövotiden för de uppskjutna frågorna rörande det allmänna fisket och 
vattenhushållningsbestämmelserna med avseende på det allmänna fisket och 
landskapsbilden, till den 1 februari 2026, och då samordna prövningen med 
omprövningen för moderna miljövillkor.  
 
I målet är Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län förordnad som 
sakkunnig. Fiskeutredningsgruppen har den 31 mars 2022 inkommit med uppdaterat 
utlåtande om företagets inverkan på det allmänna fiskeintresset (aktbilaga 2047). 
 
Eventuella synpunkter i anledning av Vattenfall Vattenkraft AB:s yttrande samt 
Fiskeriutredningsgruppens utlåtande skickas till Umeå tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post mmd.umea@dom.se senast den 
20 maj 2022. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. 
Ange också domstolens målnummer M 305-99. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararna (Greger 
Jonsson, Lycksele kommun Kultur och Fritid, 921 81 Lycksele, Sara Grundström, Sorsele 
kommun, 924 81 Sorsele, Karolina Johansson, Kommunkontoret, 911 81 Vännäs, 
Vindelns kommun, Box 65, 922 81 Vindeln. 
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