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Copperstone Viscaria AB – ansökan om tillstånd till
gruvverksamhet m.m. vid Viscaria i Kiruna kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit del av bolagets
kompletteringar i de delar som behandlar MSB:s önskemål om komplettering.

Bola ge t har kompletterat a nsöka n med promemoria n ” Instrumente ring sa mt l a rm- och
va rningssystem” (bila ga A.3.4 , a ktbilaga 96). Promemoria n ge r förvisso en br a generell
översikt, men ger inte i detalj svar på de frågeställningar som MSB begärt komplette-
ring om i yttrandet daterat 2022-07-05. Nuvarande underlag är således inte tillräckligt
för den bedömning och avvägning som domstolen slutligen ska göra enligt 2 kap.
miljöbalken.

Bolaget anger dock att redogörelsen hittills är generiskt hållen och att ytterligare
utredningar kommer att genomföras och presenteras framledes.

För att tillståndsprocessen ska gå framåt kan MSB därför acceptera att målet kungörs
och att en tidplan för den fortsatta processen tas fram.

Bolaget bör dock föreläggasatt inkomma med det slutliga prövningsunderlaget i
frågorna om instrumentering samt larm- och varningssystem senast två veckor innan
första dag för huvudförhandlingen i målet.

När målet har kungjorts och MSB yttrar sig över ansökan kommer myndigheten dock
att utgå från det underlag som finns tillgängligt då och den rättspraxis som finns för
dessa sakfrågor.

I detta ärende har myndighetsjuristen beslutat. Handläggaren 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen

deltagit.

 

Detta yttrandehar godkänts digitalt och saknar därför underskrifter.
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