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Redovisning av delutredning avseende energifrågor och åtgärder för 
energieffektivisering (Northvolt batteritillverkningsfabrik i Skellefteå kommun) 
 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i dom den 18 januari 2021 lämnat Northvolt 
Ett AB tillstånd till verksamheten vid Northvolt batteritillverkningsfabrik i Skellefteå 
kommun (mål M 3739-19). Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). I domen har 
frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för bl.a. hantering av energifrågor och åtgärder 
för energieffektivisering skjutits upp. Domstolen har vidare fastställt en provisorisk föreskrift 
gällande att successivt vidta åtgärder för att minska energianvändningen i tillverkningen (P5). 
Bolagets har ålagts att i samråd med tillsynsmyndigheten genomföra utredningar, 
utredningsföreskrift U4, och domstolen fann att en delutredning skulle redovisas till mark- 
och miljödomstolen den 8 juni 2021. Delutredning ska enligt domen syfta till att i ett tidigt 
skede identifiera sådana åtgärder som bör ingå i det fortsatta utredningarbetet. De åtgärder 
som bolaget bedömer kan genomföras under prövotiden ska, efter samråd med 
tillsynsmyndigheten, vidtas och utvärderas.  
 
Bolaget har nu inkommit med prövotidsredovisning (delutredning) av hittills gjorda 
utredningar avseende energifrågor och åtgärder för energieffektivisering (U4).  
 
Synpunkter med anledning av bolagets prövotidsredovisning i M 3739-19 ska ges in 
skriftligen senast den 20 augusti 2021. Målet kan i denna del 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 3739-19. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Katrin Stenlund, 
Skellefteå kommun, Kundtjänst/reception, 931 85 Skellefteå, tel. 0910-73 50 00. 
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