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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Nygatan 45 måndag–fredag Box 138 umea.tingsratt@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 901 04 Umeå Webbplats 

090-17 21 00 www.domstol.se,  Info om vår 

personuppgiftsbehandling: 

www.umeatingsratt.domstol.se eller kontakta oss 
 

 
 
Kallelse till huvudförhandling avseende Boliden Mineral AB:s verksamhet vid 
Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun 
 
I mål M 1993-12 vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Boliden Mineral AB 
tidigare fått tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Kristinebergsgruvan, Lycksele 
kommun. Frågan om utsläpp till vatten av kadmium, koppar och zink har varit uppskjuten 
under en prövotid. Boliden Mineral AB har inkommit med en prövotidsredovisning med 
förslag till förlängd tid för avgörande av den kvarstående uppskjutna frågan.  
 
I mål M 992-21 vid samma domstol har Boliden Mineral AB ansökt om ändringstillstånd 
enligt 9 kap. miljöbalken för utökad brytning vid Kristinebergsgruvan genom en ny 
underjordsdel i Rävliden, belägen inom fastigheterna Kristineberg 1:215 m.fl., i Lycksele 
kommun samt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för länshållning i den nya underjordelen i 
Rävliden.  
 
Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling och syn i målen den 31 maj-2 
juni 2022 kl. 8.30-cirka 17.00 alla dagar med eventuell fortsättning den 9 juni 2022. 
Huvudförhandling inleds den 31 maj med mål M 1993-12 (prövotidsredovisning) och följs 
kl. 14.00 samma dag av huvudförhandling och syn i mål M 992-21 (ändringsansökan). 
Förhandlingen den 31 maj-2 juni hålls på Hotell Malå, Hotellgatan 6, 939 31 Malå, och vid 
eventuell fortsättning den 9 juni; på Umeå tingsrätt, Nygatan 45 i Umeå. Syn och 
huvudförhandling kan komma att hållas även om någon part uteblir. 
 
Sökanden ordnar med transport från förhandlingslokalen till platsen för syn och tillbaka. 
Delta inte vid huvudförhandlingen om du har förkylningssymptom. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Elin 
Bystedht, Thornégården, Nervägen 6, 920 40 Kristineberg, tel. 070-348 79 09. 
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