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Mark- och miljödomstolen – Ansökan om tillstånd till utökad tillverkning av 
litiumjonbatterier m.m. 
 
Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Northvolt Ett AB ansökt om tillstånd 
enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till utökning av tillståndsgiven verksamhet för tillverkning av 
litiumjonbatterier och återvinning av batterier m.m. inom Bergsbyns industriområde, samt 
tillstånd till vattenverksamhet i form av bortledande av ytvatten från Skellefteälven, allt inom 
Skellefteå kommun. Northvolt Ett AB yrkar att mark- och miljödomstolen förordnar att 
tillståndet för verksamheten får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft. 
  
Verksamheten uppges beröra fastigheten Skellefteå Bergsbyn 35:1. En miljökonsekvens-
beskrivning har getts in. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning 
enligt 6 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas även 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 9 april 2020. Ange fullständiga kontaktuppgifter och 
gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 3739-19. 
 
Yrkanden om ersättning avseende vattenverksamheten framställs helst skriftligen inom 
samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa 
senare framställda yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra 
omständigheter som förekommit under huvudförhandlingen. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Åsa Lundmark, 
Kommunstyrelsens sekretariat, Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, Stadshuset, tfn 0910-
73 50 00. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i tidningen Norran. 
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