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Miljömål - ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ökad vattenavledning vid 
Grytfors kraftverk, Malå kommun 
 
Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Skellefteå Kraft AB ansökt om ett 
ändringstillstånd för ökad vattenavledning vid Grytfors kraftverk, Malå kommun. Bolaget 
ansöker om att genom kraftverket få avleda ett högsta vattenflöde om 190 m3/s. 
Strömfallsfastighet är Malå Mörttjärn 1:33 som ägs av bolaget. Vattenområdet nedströms 
Grytfors kraftverk är beläget inom fastigheten Malå Skeppsträskåheden 2:6 och 
samfälligheten Arvidsjaur Allmänningsskogen s:1. Bolaget bedömer att det inte finns några 
sakägare som kan anses berörda på det sätt som avses i 9 kap. 2 § lag med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet, då den ökade avledningen sker inom redan 
ianspråktagen fallhöjd. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 
6 kap. miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 
 
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 17 augusti 2020. Ange fullständiga kontaktuppgifter 
och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 3756-19. 
Yrkande om ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma 
att avgöras utan huvudförhandling. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Karolina 
Hugosson, Miljö-och byggavdelningen, Malå kommun, Storgatan 13, 939 31 Malå, tel. 0953-
140 51. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Norran.  
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