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Yttrande över komplettering gällande ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Viscaria, 
Kiruna kommun 

 
Mark- och miljödomstolen har till länsstyrelsen översänt Copperstone 
Viscaria AB:s komplettering till rubricerad ansökan med bland annat ny 
teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, ytterligare underbila-
gor etc. I aktbilaga 75 redogör bolaget för de kompletteringar som läm-
nats med hänvisning till vad bland annat länsstyrelsen framfört i yttrande 
den 15 juni 2022. 

Länsstyrelsen kan konstatera att ansökan har kompletterats i vissa delar 
utifrån de synpunkter som lämnades i yttrandet. Bolaget lämnar i aktbi-
laga 75 förklaringar och ställningstaganden rörande omfattningen på 
kompletteringarna. Det rör ett flertal sakområden som bland annat verk-
samhetens påverkan på recipienter (5 kap 4 § miljöbalken), skyddsåtgär-
der för kringliggande naturområden (Natura 2000), länshållning/avsänk-
ning av grundvatten, rennäring, artskydd mm. Mark- och miljödomsto-
len har i förelägganden till bolaget ställt krav på kompletteringar som till 
viss del överensstämmer med de synpunkter länsstyrelsen framfört. 

Mark- och miljödomstolen har ett utredningsansvar i fråga om bland an-
nat det sakliga innehållet i det underlag som behövs för prövningen. Med 
hänvisning till vad länsstyrelsen redovisat i yttrandet om det förelig-
gande behovet av kompletteringar finner myndigheten nu att Mark- och 
miljödomstolen har som uppgift att granska bolagets redovisning och be-
sluta om de ytterligare kompletteringar som bolaget kan behöva redovisa 
för att möjliggöra en bedömning av tillåtligheten för sökt verksamhet 
och för föreskrivandet av villkor. 

Länsstyrelsen har utöver vad som anges ovan inte något ytterligare att 
tillägga avseende utredningar som kan anses behövas för prövningen av 
ansökan utan hänvisar till myndighetens yttrande den 15 juni 2022. 

Länsstyrelsen har ingen erinran mot att Dag Ygland förordnas som 
dammsäkerhetssakkunnig.  
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De som medverkat i yttrandet 
Beslut om yttrandet har fattats av enhetschef  med 
handläggare  som föredragande. 

I yttrandet har även handläggare från miljöanalysenheten, rennäringsen-
heten och naturmiljöenheten medverkat. 

  




