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Underrättelse om inställd huvudförhandling och ny kallelse till huvudförhandling 
angående tillstånd till utökad tillverkning av litiumjonbatterier m.m. i Skellefteå 
kommun 
 
Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Northvolt Ett AB ansökt om tillstånd 
enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken till utökad tillverkning av litiumjonbatterier, återvinning 
av batterier samt bortledning av ytvatten från Skellefte älv m.m. inom del av Bergsbyns 
industriområde, Skellefteå kommun. Northvolt Ett AB yrkar att domstolen förordnar att 
tillståndet för verksamheten får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. 
 
Mark- och miljödomstolen har tidigare kallat till huvudförhandling den 17 och 18 november 
2020 på Skellefteå Kraft Arena i Skellefteå. Denna huvudförhandlingen ställs in.  
 
För behandling av ansökan håller domstolen nu huvudförhandling torsdagen den 10 
december 2020 kl. 08.30 på Umeå tingsrätt, sal 3. Huvudförhandlingen kan komma att 
hållas även om någon part uteblir. 
För att försöka begränsa smittspridning av viruset covid-19 är antalet åhörare vid 
förhandlingen begränsat. Parter kan närvara digitalt vid huvudförhandlingen. Om ni ska delta 
vid huvudförhandlingen ber vi er anmäla detta i förväg senast den 30 november 2020 till 
mmd.umea@dom.se eller 090-17 21 00. Ange målnumret M 3739-19, namn på de som 
önskar delta samt om önskemål finns att närvara digitalt. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Katrin 
Stenlund, Skellefteå kommun, Kundtjänst/reception, 931 85 Skellefteå, 
tel. 0910-73 50 00. 
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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