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LKAB:s verksamhet i Malmberget/Vitåfors, Gällivare kommun – deponering av 

gråberg 

 

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen gav i deldom den 11 december 2007 (mål nr M 

2090-06) Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) tillstånd att, förutom annat, i Malmberget 

bryta intill 20 Mton järnmalm per år samt att deponera inert avfall i form av gråberg intill 

en mängd av 6,3 Mton per år. Som ett villkor (12) föreskrevs att allt gråberg utom det som 

användes i anläggningsarbeten skulle, som en del i efterbehandlingen, deponeras i 

Kaptensgropen. Deponering av gråberg fick dock i undantagsfall och vid särskilt angivna 

omständigheter göras i reservdeponi.  

 

Den 8 maj 2014 (mål nr M 1746-12) gav mark- och miljödomstolen LKAB tillstånd 

(ändringstillstånd) att deponera icke-farligt avfall i form av gråberg dels i de deponier i 

vilka deponering fick ske enligt den nyss nämnda domen, dels i Tingvallkulles före detta 

dagbrott, intill en mängd av 8 Mton under 2013 samt 9 Mton per år under åren 2014, 2015 

och 2016 och därefter intill en mängd av 6,3 Mton per år. Mark- och miljödomstolen 

föreskrev vidare att det nämnda villkoret 12 skulle ändras och ges följande lydelse.  

 

”Allt gråberg, utom det som används i anläggningsarbeten ska, som en del i 

efterbehandlingen, deponeras i Kaptensgropen och/eller i Tingvallskulles före detta 

dagbrott. Deponering av gråberg får i undantagsfall göras i reservdeponi vid förekomst av 

[…].”  

 

LKAB har nu ansökt om ändringstillstånd på så sätt att deponering av gråberg ska få ske, 

förutom i de deponier vari deponering får ske enligt nämnda domar, dvs. i Kaptensgropen, 

Tingvallskulle, Alliansen och Dennewitz, även i Viri. LKAB har vidare ansökt om att 

villkor 12 ska ändras och få följande lydelse.  

 

”12. Allt sidoberg utom det som används i anläggningsarbeten ska, som en del i 

efterbehandlingen, deponeras i Kaptensgropen och/eller i de före detta dagbrotten 

Tingvallskulle, Viri, Alliansen, Dennewitz och Parta.  

 

Rapportering angående sidobergsdeponering ska ske till tillsynsmyndigheten månadsvis 

med angivande av tidpunkt, deponerade mängder och destination.” 

 

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. 

En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.  
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Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).  

 

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 25 februari 2020. Domstolens målnummer M 

3394-19 ska anges. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling. 

 

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

Eriksson, Gällivare kommun, Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen, tfn 0970-81 81 

85. 

 

Kallelser och andra meddelanden införs i Norrländska Socialdemokraten och 

Norrbottenskuriren. 
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