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OM SAMRÅDSHANDLINGEN
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berörda av verksamheten.
En samrådshandling är inte att förväxla med en miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i ett
senare skede av tillståndsprocessen. Samrådets syfte är att informera myndigheter och enskilda
om den planerade verksamheten och att på ett övergripande plan redogöra för de miljöeffekter
som verksamheten bedöms kunna ge upphov till, medan kommande miljökonsekvensbeskrivning
utreder de väsentliga miljöeffekterna vidare. Avgränsningssamrådet ska säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningen får en lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Medverkande personer:
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miljöbedömningar.
Sofia Lidfalk – kvalitetsgranskare. Miljöjurist med över tio års erfarenhet från olika
juridiska branscher, både privat, kommunal och statlig.
Samtliga är verksamma vid Ecogain AB.

INNEHÅLL
1. INLEDNING . . .................................................................................. 5
1.1
1.2
1.3

Den planerade verksamheten........................................................... 5
Gällande lagstiftning........................................................................ 6
Administrativa uppgifter.................................................................. 9

2. LOKALISERING OCH PL ANERAD VERKSAMHET .................... 10
2.1
2.2
2.3

Lokalisering.................................................................................... 10
Verksamhetsbeskrivning................................................................. 13
Förutsedd miljöpåverkan................................................................ 18

3. FÖRUTSÄT TNINGAR OCH FÖRVÄNTADE MIL JÖEFFEKTER....21
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Planförhållanden och markanvändning......................................... 21
Områden av riksintresse och skyddade områden........................... 22
Landskapsbild................................................................................. 23
Naturmiljö (land)............................................................................ 25
Yt- och grundvatten....................................................................... 27
Friluftsliv och rekreation................................................................. 29
Kulturmiljö..................................................................................... 30
Ljud................................................................................................ 33
Risk och säkerhet............................................................................ 33

4. FORTSAT T ARBETE...................................................................... 34
4.1
4.2

Miljökonsekvensbeskrivning........................................................... 34
Preliminär tidplan.......................................................................... 34

REFERENSER . . .................................................................................. 35

1.

INL EDNING

Kapitlet ger en introduktion till Cinis Fertilizer AB (hädanefter
benämnt som CINIS) och den verksamhet som planeras. Vidare
redovisas gällande lagstiftning, tillståndsprocessens olika steg
och samrådsförfarandet.

1.1

Den planerade verksamheten

CINIS grundades år 2018 och har ambitionen att bli en ledande producent av hållbart, cirkulärt och fossilfritt producerat mineralgödsel, det vill
säga kaliumsulfat, i Sverige. Bolaget har utvecklat och patenterat en process för att tillverka kaliumsulfat ur elfilterstoft som är en restprodukt från
pappersmassaindustrin. Pappersmassaindustrin strävar efter att minska
sina utsläpp och återanvända elfilterstoftet. Tyvärr är det idag inte möjligt
att återanvända allt stoft inom pappersmassaindustrin och det överskott
(cirka 80 000 ton per år) som bildas vid massabruken släpps idag ut i sjöar
och hav. Elfilterstoftet innehåller en liten mängd tungmetaller, bland annat kadmium, som förorenar våra hav. I stoftet finns även kemikalier som
bidrar till övergödning. CINIS planerar ett nära samarbete med massaindustrin för att elfilterstoftet ska kunna bli en resurs, istället för ett avfall. En
implementering av CINIS anläggning för återvinning av elfilterstoft leder
till minskade utsläpp av tungmetaller i vatten och bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.
Marknaden för CINIS huvudprodukt, kaliumsulfat, är stor och växande.
Idag omsätts cirka 7 miljoner ton per år och omsättningen förväntas öka
till cirka 10 miljoner ton år 2026. Den idag dominerande processen för
tillverkning av kaliumsulfat, Mannheimprocessen, står för 50-60 procent
av dagens efterfrågade kaliumsulfat. I Mannheimprocessen används
starkt frätande svavelsyra som tillåts att reagera med kaliumklorid vid en
temperatur på cirka 700 grader Celsius. Denna process drivs med fossila
bränslen och som en biprodukt till kaliumsulfatet produceras även saltsyra.
Med CINIS process används elfilterstoft från massaindustrin istället för
svavelsyra som input till processen. Elfilterstoftet tillåts att reagera med
kaliumklorid i vattenlösning och istället för biprodukten saltsyra bildas
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natriumklorid, det vill säga vanligt bordssalt. CINIS process kräver inga
fossila bränslen och har en betydligt lägre reaktionstemperatur (25 – 30
grader Celsius) än för Mannheimprocessen som även har 30 % högre
produktionskostnad.
CINIS undersöker nu möjligheten att utföra miljöfarlig verksamhet i form
av produktion av kaliumsulfat genom sin patenterade tillverkningsprocess
på fastigheten Bredånger 2:165>1 i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.
CINIS kommer att erbjuda 35 – 40 permanenta arbetstillfällen vid verksamheten. Dessa utgörs av tjänster som drifts- och underhållsoperatörer,
samt administrativa tjänster inom ekonomi och försäljning. Utöver dessa
tjänster kommer ytterligare arbetstillfällen att erbjudas under byggfasen.
CINIS verksamhet kommer löpande generera arbetstillfällen i samband
med hantering av produkter och logistik genom Örnsköldsviks Hamn och
Logistik.
I kapitel 2 redovisas planerad verksamhet mer i detalj.

1.2

Gällande lagstiftning

Den planerade verksamheten omfattas av 12 kap. 33 § miljöprövningsförordningen (2013:251) MPF, som enligt 6 § 1 st. miljöbedömningsförordningen (2017:966) MBF, alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av detta har inget undersökningssamråd enligt 6
kap. 24–25 §§ MB genomförts.
För verksamheter som omfattas av 6 § första stycket MBF ska ett avgränsningssamråd genomföras. Samråd ska enligt 6 kap. 29 § MB ske beträffande verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning,
de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig
eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och utformning.
Avgränsningssamrådet ska enligt 6 kap. 30 § MB ske med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av
verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de
kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten
eller åtgärden. Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgär-
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den ska se till att de som ingår i samrådskretsen men som inte tidigare har
fått ett samrådsunderlag kan ta del av samrådsunderlaget.
Avgränsningssamrådet ska enligt 6 kap. 31 § MB påbörjas och samrådsunderlaget lämnas i så god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan verksamhetsutövaren utformar miljökonsekvensbeskrivningen
och den slutliga tillståndsansökan.
Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet i enlighet med 6 kap. 32 §
MB verka för att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen.
En specifik miljöbedömning ska genomföras enligt 6 kap. 20 § MB. En
specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § MB, att verksamhetsutövaren samråder om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas,
identifierar, bedömer och dokumenterar den planerade verksamhetens
miljöeffekter i miljökonsekvensbeskrivningen och ger in miljökonsekvensbeskrivningen till prövningsmyndigheten tillsammans med tillståndsansökan.
Tillståndsprocessens olika steg redovisas schematiskt i figur 1.
Denna samrådshandling har utarbetats som underlag för avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för CINIS ansökan
om tillstånd enligt miljöbalken för produktion av kaliumsulfat och natriumklorid på fastigheten Bredånger 2:165>1 i Örnsköldsviks kommun.
Avgränsningssamrådet kommer att följa bestämmelserna i 6 kap. 29-32 §§
MB och samråd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten
och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

7

TILLSTÅNDSPROCESSEN
1 PROJEKTIDÉ

2 SAMRÅDSUNDERL AG

7 MIL JÖKONSEKVENSBESKRIVNING TAS FRAM

3 UNDERSÖKNINGSSAMRÅD
Möjlighet att lämna synpunkter

6 AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
OCH MIL JÖBEDÖMNING
Möjlighet att lämna synpunkter

8 TILLSTÅNDSANSÖKAN
L ÄMNAS IN

4 BESLUT OM BET YDANDE
MIL JÖPÅVERKAN
Ja/Nej
JA

N

5 LITEN MIL JÖKONSEKVENSBESKRIVNING TAS FRAM

9 HANDL ÄGGNING

10 EVENTUELL
KOMPLETTERING

15 EGENKONTROLL,
MIL JÖTILLSYN

figur 1

11 ANSÖKAN KUNGÖRS
Möjlighet att lämna
synpunkter

14 VERKSAMHETEN
GENOMFÖRS

Schematisk bild av tillståndsprocessen
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EJ

12 BESLUT OM TILLSTÅND
OCH VILLKOR

13 KUNGÖRELSE AV BESLUT
Eventuellt överklagande

1.3

Administrativa uppgifter

I tabell 1 redogörs för de administrativa uppgifter som ligger till grund för
denna samrådshandling.
tabell 1.

Administrativa uppgifter som ligger till grund för samrådshandlingen.

Verksamhetsutövare

Cinis Fertilizer AB

Postadress

Vegagatan 21, 224 57 Lund

Kontaktperson

Jakob Liedberg

Telefon

+46 768 581 286

E-postadress

jl@aprotech.se

Organisationsnummer

559154-0322

Fastighetsbeteckning

Bredånger 2:165>1

Fastighetsägare

Örnsköldsviks kommun

Kommun, län

Örnsköldsvik, Västernorrland

Verksamhetskoder

24-33-i

Tillståndsplikt

A

Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen i Västernorrlands län
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2.

LOKA LI S ER I NG OC H
P L AN ER A D V ER K S A MH ET

Detta kapitel redovisar inledningsvis hur lokalisering av planerad verksamhet har valts. Vidare redogörs för den planerade
verksamheten.

2.1

Lokalisering

2.1.1 Lokaliseringsalternativ
CINIS har utvärderat flera olika alternativ för lokalisering av verksamheten. De alternativ som har utvärderats är:
•
•
•
•
•

Vivstavarv, Timrå kommun
Ortviken, Sundsvalls kommun
Norrsundet, Gävle kommun
Kalix, Kalix kommun
Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun

Efter utvärdering har CINIS kommit fram till att Köpmanholmen i Örnsköldsviks kommun är det mest lämpliga alternativet, och har valt Köpmanholmen som huvudalternativ att gå vidare med i tillståndsansökan.
Köpmanholmen har valts eftersom:
•

•
•

•

Det i Köpmanholmen finns ledig industrimark med plats
för både den verksamhet som nu planeras och en eventuell
framtida expansion. Kommunen anger i översiktsplanen
(2012) att industriområdet i Köpmanholmen bör utvecklas
med nya industrietableringar.
Köpmanholmen ligger i närheten av flera av de massaindustrier som kan tillhandahålla elfilterstoft till verksamheten.
Industriområdet angränsar till en djuphamn som möjliggör
smidiga transporter av produkter från och till verksamheten,
vilket är avgörande.
Motorväg för transporter mot den svenska marknaden finns
i närheten.
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•

Idag hanteras redan liknande produkter i hamnen av Örnsköldsviks Hamn och logistik, till exempel konstgödsel för
skogsindustrin och vägsalt.

Samtliga av de ovan nämnda fördelarna med en etablering i Köpmanholmen finns inte vid någon av de övriga lokaliseringsalternativen. Därför
har de övriga lokaliseringsalternativen valts bort. Lokaliseringsalternativen
kommer att redogöras för närmre i MKB:n.
Verksamheten planeras på en avgränsad del av fastigheten Bredånger
2:165>1, se figur 2. Verksamhetsområdet är cirka tre hektar stort.

2.1.2 Utformning
Inom verksamhetsområdet kommer det att uppföras ett antal lagerbyggnader samt en produktionsbyggnad. Lagerbyggnaderna kommer att vara
cirka 10 meter höga. Produktionsbygganden kommer att bli högre, preliminärt upp mot 25 meter hög. Tillåten byggnadshöjd för detaljplanen är
idag 14 meter. Exakt utformning av byggnader inom projektområdet kommer att preciseras i ett senare skeden.
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Lokalisering av verksamheten inom fastigheten
Bredånger 2:165>1 på Köpmanholmens industriområde,
Örnsköldsviks kommun.
figur 2
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2.2

Verksamhetsbeskrivning

2.2.1 Tillverkningsprocess
Tillverkningsprocessens övergripande steg är följande:
1. Elfilterstoft (som innehåller cirka 80-90 % Natriumsulfat)
blandas med vatten till en saltlösning.
2. Metaller (tungmetaller, däribland kadmium) från elfilterstoftet separeras från saltlösningen. Metallslammet koncentreras
och deponeras.
3. Saltlösningen blandas med kaliumklorid.
4. Från lösningen separeras kaliumsulfat och natriumklorid.
5. Kaliumsulfat och natriumklorid torkas i två separata torkar
och packas i storsäck eller 25 kg säckar.
Separation av metaller från askan sker vid ca 50 grader Celsius, vid produktion av kaliumsulfat och natriumklorid är reaktionstemperaturen 25 –
30 grader Celsius, indunstningen/koncentrationen/återvinning av vatten
i processen sker vid cirka 100 grader Celsius och slutprodukterna torkas
med varmluft vid 150 grader Celsius. I processen används inga höga
tryck, flyktiga/explosiva ämnen eller lösningsmedel.
Tillverkningsprocessen är känd sedan tidigare och används för framställning av kaliumsulfat vid befintliga verksamheter. Det som skiljer CINIS
tillverkningsprocess från dessa är att elfilterstoftet används som råmaterial.
Att elfilterstoft kan nyttjas enligt CINIS metod har bekräftats i en pilotstudie utförd av Processum i Örnsköldsvik, två teknikleverantörer och av två
oberoende producenter/leverantörer av kaliumsulfat.

2.2.2 Produktionsvolymer
Volymer av råvarorna till produktionen utgörs av:
•

Natriumsulfat: 80 000 ton/år (planeras huvudsakligen att
komma från massaindustrins elfilterstoft, vilket innehåller
cirka 80–90 % natriumsulfat. En alternativ källa till natriumsulfat är restprodukter från batteriproduktion) eller rent
natriumsulfat som idag används främst som barlast i tvättmedel.
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•
•
•
•

Kaliumklorid: 86 000 ton/år
Svavelsyra: 54 ton/år
Natriumhydroxid: 20 ton/år
Kalciumsulfat: 8 ton/år

Volym av färdiga produkter utgörs av:
•
•

Kaliumsulfat: 100 000 ton/år.
Natriumklorid: 66 000 ton/år.

2.2.3 Packning
Huvuddelen av de färdiga produkterna kommer att packas på storsäckar
med en vikt av cirka ett ton. En mindre del av produkterna, uppskattningsvis 25 000 ton per år, kommer istället att packas i 25 kg säckar på
pall som lastas i 20 fots container. 25 000 ton per år motsvarar tre containrar per dygn. Råmaterialet transporteras till verksamheten som lösbulk
eller i storsäck.

2.2.4 Drifttider
Den planerade verksamheten kommer att vara i drift 24 timmar om
dygnet under verksamma dagar och sammanfattningsvis cirka 7500–8000
timmar/år.

2.2.5 Reningsprocess och
utsläppskällor till vatten
Elfilterstoftet som planeras att användas som råvara och som blandas med
vatten i tillverkningsprocessen innehåller främst natriumsulfat (80-90 %)
men även natriumkarbonat (Na2CO3), kaliumklorid (KCl), natriumklorid
NaCl samt en liten del (cirka 3 gram /kg stoft) metaller. Lösningen av stoft
och vatten renas från metallerna genom att först fälla metallerna som metallhydroxider. Återstående metallhydroxider separeras sedan från vätskan
med hjälp av ett kassettfilter (pulsfilter). Från kassettfiltret kan en mycket
ren saltlösning gå vidare i tillverkningsprocessen.
Från processen genereras en delström som kommer att omhändertas som
ett fast salt och återvinnas. Saltet utgörs av natriumsulfat, natriumklorid,
kaliumklorid, kalciumsulfat och natriumbromid.

14

Utfällt och separerat slam koncentreras med filterpress eller centrifug till
cirka 30% TS och omhändertas och deponeras. Sammansättning för detta
slam kan liknas vid grönlutsslam och idag finns teknologier i drift på ett
fåtal massabruk i landet där detta slam separeras innan askan släpps ut i
recipient.

2.2.6 Utsläppskällor till luft
Varmluft kommer att användas för att torka slutprodukterna kaliumsulfat
och natriumklorid i två separata torkar. Totalt kommer luftflödet från torken för kaliumsulfat och natriumklorid vara 35 000 kg respektive 30 000
kg/timme. Luften värms indirekt med ånga och när varmluften lämnar
torken kommer den hålla en temperatur på ca 60–80 grader Celsius och
passerar en pulvercyklon och ett textilt spärrfilter/slangfilter. Partikelhalten i luften som lämnar torkarna efter filtrering kommer att vara max 10
ppm för både kaliumsulfat och natriumklorid.

2.2.7 Bullerkällor
All produktionsverksamhet sker inne i lokalerna och omfattar i sig ingen
process som medför buller. Verksamhetens huvudsakliga bullerkällor är:
•
•
•
•
•

Fläktar för indunstning (tork av slutprodukterna)
Ventilationsfläktar
Skruvmatare och bandtransportörer
Motorer till omrörare och pumpar
Transporter av produkter på området

Det största bullret förväntas uppstå från fläktarna som används för indunstning. Fläktarnas ljudnivå är cirka 83–85 dB(A) en meter från ljudkällan. Dessa fläktar kommer att placeras inomhus i produktionslokalen
och kommer att byggas in i ljudisolerade lådor för att klara Örnsköldsviks
kommuns riktvärden för buller vid bostad från industriverksamhet:
•
•
•
•

50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus dagtid 07–18
45 dBA ekvivalent utomhus kvällstid 18–22 samt söndag och
helgdag
40 dBA ekvivalent utomhus nattetid 22–07
55 dBA max utomhus nattetid 22–07 (Örnsköldsviks kommun 2012).
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2.2.8 Kemikaliehantering
Utöver råvarorna (natriumsulfat och kaliumklorid) kommer följande kemikalier att hanteras i produktionslokalen:
•
•
•

Svavelsyra (H2SO4): 6,78 kg/timme
Natriumhydroxid (NaOH): 2,50 kg/timme
Kalciumsulfat (CaSO4): 1,0 kg/timme

Förvaring av kemiska produkter ska ske på ett kontrollerat sätt så att
eventuellt spill inte kan nå spillvattenledningar, dagvattenledningar eller
omgivande mark. Förvaring får inte ske i närheten av öppna golvbrunnar.
Spill av kemikalier ska omedelbart samlas upp och hanteras som farligt
avfall. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt i lokalen och det är driftansvarige som ansvarar för kontrollen av att det alltid finns medel på plats.
Kasserade kemikalier och kemikalier som inte längre används i produktion, ska hanteras som farligt avfall.
För att ha kunskap om de kemikalier som hanteras i verksamheten, hur
farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön, ska dessa
finnas förtecknade i CINIS kemikalieförteckning. I enlighet med produktvalsprincipen kommer farliga kemikalier bytas ut till mindre farliga där
det är möjligt.
För samtliga kemikalier som klassas som hälso- eller miljöfarliga samt
produkter som inte klassas som sådana, men som innehåller minst 1 % av
ämnen som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga, ska det finnas säkerhetsdatablad.

2.2.9 Avfallshantering
Generellt gäller att förvaring av farligt avfall ska ske på ett kontrollerat sätt
så att eventuellt spill inte kan nå spillvattenledningar, dagvattenledningar
eller omgivande mark. Flytande farligt avfall ska förvaras inom en invallning som minst rymmer behållarens totala volym. Spill av farligt avfall ska
omedelbart samlas upp och absorptionsmedel ska finnas tillgängligt.
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Metallhydroxidslam förvaras inomhus i behållare och skickas på deponi.
Övrigt avfall ska sorteras i följande fraktioner:
•
•
•
•
•
•

Wellpapp/kartong/brunt kraftpapper
Järn och aluminiumskrot
Returpapper
Mjukplast
Brännbart avfall
Rostfritt skrot

Avfallsfraktionerna ska läggas i rätt märkt container, som står utomhus på
hårdgjord tät yta (betongplatta).
Spillolja, oljefilter, lysrör/glödlampor, emulsioner, absorbenter, aerosolflaskor, elektronikavfall, batterier ska sorteras i miljöcontainern.
Farligt avfall ska hämtas av företag med tillstånd för transport av farligt
avfall. Det farliga avfallet ska omhändertas av avfallsanläggningar med
tillstånd för bortskaffande av farligt avfall. Kopia av transportörens/-ernas
aktuella transporttillstånd ska finnas tillgängliga och ska kunna uppvisas
vid tillsynsbesök.
Transport av riskavfall ska ske enligt räddningsverkets och kommunens
föreskrifter.
De avfallsmängder som uppkommer årligen ska sammanställas i en
avfallsförteckning som innehåller uppgifter som avfallsslag, EWC-kod,
uppkomst, mängd, transportör, mottagare, anläggning för slutligt omhändertagande samt typ av omhändertagande. Uppgifter om farligt avfall ska
även rapporteras till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
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2.3

Förutsedd miljöpåverkan

2.3.1 Energi- och vattenförsörjning
Energikonsumtion
Verksamheten kommer att drivas med el. CINIS för dialog med Örnsköldsviks kommun om huruvida utökad tillförsel av el till industriområdet i Köpmanholmen kommer att krävas. E.ON har indikerat att det är
genomförbart med utökad tillförsel av el.
Restvärmen från torkanläggningarna och indunstningen med mera kommer att användas för att värma upp lokalerna. I tillverkningsprocessen
sker reaktionerna vid cirka 25 – 30 grader Celsius medan indunstningen
sker vid 100 grader Celsius. Slutprodukterna torkas i 150 grader Celsius.
Fläktar används för att komprimera förångat vatten som återanvänds för
att indunsta processvätskorna (saltlösningar) och förånga mer vatten, så
kallad MVR (Mechanical Vapour Recompression).
Energiförbrukningen för hela verksamheten beräknas till cirka 35–40
GWh per år.

Vattenförbrukning
I processen kommer 2600 m3 kylvatten per timme att användas. Kylvattnet kontamineras inte. Vattnet kommer att tas och återföras från Bottenviken. Ökning av kylvattentemperatur efter brukande är cirka 15–20 grader
Celsius.
Allt vatten som används i processen för att lösa salter och aska recirkuleras
och återanvänds. Den mängd vatten som går förlorad till avlopp är 8000
ton per år vilket tas från kommunalt ledningsnät. Detta skall jämföras med
430 000 ton recirkulerat vatten per år, det vill säga cirka 2 % av det vatten
som används i processen måste ersättas med nytt.

2.3.2 Utsläpp till vatten
Recipient
Det vatten som når recipienten är kylvatten som recirkuleras och återförs
till Bottenviken. Utsläppspunkten för kylvattnet kommer att anpassas så
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att påverkan inte sker på den fiberbank som är belägen söder om djuphamnen. Bottenhavet är en stor recipient med vattendjup i Nätrafjärden
som fort går från 10 meters vattendjup invid strandlinjen till vattendjup
som når större än 50–70 meter.

Sanitärt avloppsvatten
Sanitärt avloppsvatten leds till kommunalt avloppsreningsverk.

2.3.3 Utsläpp till luft
Den planerade verksamheten kommer medföra ett begränsat utsläpp av
stoft till atmosfären. Utsläpp till luft efter filtrering beskrivs utförligare i kapitel 2.2.6 och det föreligger ingen risk för att miljökvalitetsnormer (MKN,
enligt lufkvalitetsförordningen (2010:477) för utomhusluft överskrids.

2.3.4 Utsläpp till mark
CINIS bedriver ingen verksamhet utomhus och därför förväntas inget
utsläpp ske till mark. Maskiner såsom hjullastare kommer att användas
av hamnen och inga egna maskiner kommer att förvaras utomhus. Enligt
uppgift från Miva finns ingen hantering av dagvatten i området för den
planerade verksamheten, utan omhändertagande får ske inom fastigheten.

2.3.5 Kemikaliepåverkan
Hantering av kemikalier beskrivs utförligare i kapitel 2.2.8 och kommer
att ske på ett kontrollerat sätt så att inte risk för påverkan på människa och
miljö föreligger.

2.3.6 Avfallsalstring
Det avfall som kommer att uppstå inom verksamheten är följande:
•
•
•

Metallslam - deponeras
Förpackningsmaterial/emballage – återvinns
Smörjoljor - samlas upp och omhändertas

Allt farligt avfall kommer att förvaras på ogenomsläppligt underlag under
tak eller invallat. Mängden avfall kommer att rapporteras årligen vid miljörapporteringen samt att farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverkets
avfallsregister.
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2.3.7 Transporter
Transporter till och från fastigheten kommer huvudsakligen att ske via
djuphamnen i Köpmanholmen. Sammanlagt 5600 ton inkommande
råmaterial och färdiga produkter per vecka kommer att fraktas från hamnen. Det motsvarar en cirka 100 meter lång båt (samma storleksordning
som de båtar som används i hamnen av andra verksamheter i dagsläget)
per vecka.
Hamnens maskiner kommer att användas för transport från verksamheten
till båtarna. Avståndet mellan verksamhetsområdet och hamnen är cirka
150 meter.
Utöver transporter med båt kommer lastbilar att användas för transporter inom Sverige. Uppskattningsvis tre lastbilar per dag kommer att avgå
från verksamhetsområdet. Transporterna går inom industriområdet mot
Köpmanholmsvägen och vidare mot väg E4.
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3.

FÖRU T SÄT T N I NG A R
OCH FÖRVÄ NTA D E
MIL JÖE FFEKTER

I detta kapitel redogörs kortfattat för landskapets och samhällets
förutsättningar och de förväntade miljöeffekter som den planerade verksamheten bedöms kunna ge upphov till. I kommande
arbete med miljökonsekvensbeskrivningen kommer relevanta
miljöeffekter att utredas och redovisas mer ingående.

3.1

Planförhållanden
och markanvändning

3.1.1 Kommunala planer
Projektområdet utgör en del av fastigheten Bredånger 2:165>1 i Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun (se figur 2 på sidan 12). Fastigheten
Bredånger 2:165>1 ligger inom detaljplanelagt område (detaljplan för
Bredånger och Hummelvik, upprättad 1946) som medger industri.
Området ligger inom industriområde enligt Örnsköldsviks kommun översiktsplan (2012). Industriområdet har sanerats med avslut 2007, och kommunen ser nu goda möjligheter för industriområdet att utvecklas med nya
verksamheter med en tydlig inriktning mot hållbar tillväxt. Som exempel
anger kommunen i översiktsplanen bioenergiföretag och miljö- och energiteknikföretag.
Området kring Sanningssundet strax norr om verksamhetsområdet är utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära läge, ett så kallat LIS-område,
för utveckling av turismverksamheter.

3.1.2 Markanvändningen
Projektområdet är, som redan nämnts, en del av ett planlagt industriområde. På industriområdet har olika typer av framför allt sågverks- och massaindustri bedrivits under större delen av 1900-talet. Idag finns ett antal
industribyggnader på de västra delarna av industriområdet, medan en stor
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del av området är obebyggt sedan saneringen av området avslutades 2007.
Inom projektområdet finns idag inga byggnader eller annan infrastruktur.
Industriområdet angränsar i norr till Nätrafjärden. Här finns en djuphamn med tillstånd. I söder angränsar industriområdet till mindre grönområden och bostadsbebyggelse. Närmsta bostadsbebyggelse finns cirka
300 meter från projektområdet.

3.2

Områden av riksintresse
och skyddade områden

I Tabell 2 och Figur 3 redogörs för de riksintressen och skyddade områden
som ligger inom två kilometer från projektområdet. Huvuddelen av dessa
områden är kopplade till höga kustens värde för natur och friluftsliv. Inget
av områdena överlappar med projektområdet.
I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer det att utredas vilka
områden som kan komma att påverkas direkt eller indirekt av planerad
verksamhet. Utförligare beskrivning av värden kopplade till respektive
riksintresse och skyddat området kommer också att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Riksintressen och skyddade områden inom två kilometer från verksamhetsområdet. ID-nummer i tabellen är kopplat till
nummer i figur 3.
tabell 2.

ID

Namn

Skydd

Värdebeskrivning

Avstånd från verksamhetsområdet

1

Höga kusten-leden

RI 3:6 Friluftsliv

Led av intresse för vandring, tältning
och klippklättring.

0,2 km

2

Höga kusten

Världsarv

Unikt landskap med storslagna vyer
som formats av landhöjning och
inlandsisen.

0,8 km

3

Höga kusten

RI 3:6 Naturvård

Ett storslaget landskap med en
mångfald av landbiotoper och havsmiljöer, vackra kulturhistoriska miljöer och låg exploateringsgrad. Stort
intresse för vetenskapen, friluftsliv
och turism.

0,8 km

4

Höga kusten, kust- och
skärgårdsområde

RI 4:2 Rörligt friluftsliv

Område med särskilt stort värde för
rörligt friluftsliv.

1,2 km

5

Höga kusten, kust- och
skärgårdsområde

RI 4:3 Obruten kust

Kust- och skärgårdsområde med
stort bevarandevärde.

1,2 km

6

Brukskyrkan

Kyrkligt kulturminne

Kyrka i trä från år 1999.

0,5 km
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RIKSINTRESSEN OCH ANDRA SKYDDADE OMRÅDEN

Riksintressen är geografiska områden, utpekade för att de innehåller nationellt viktiga värden och
kvaliteter. Område av riksintresse kan syfta till att bevara ett värde eller prioritera ett område för
exploatering, men kan också vara utpekat för viss typ av användning; yrkesfiske och rennäring
(Boverket 2019).
Naturreservat skyddar, genom miljöbalken, utpekade naturområden mot exploatering och/eller
bevarar eller återskapar naturmiljöer eller funktioner för friluftsliv (Naturvårdsverket 2019a).
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom hela EU. Dessa områden innehåller arter
eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv (Naturvårdsverket
2019b).

3.3

Landskapsbild

Det finns idag inga byggnader på det planerade verksamhetsområdet. Det
ligger dock i anslutning till andra industribyggnader och på området har
olika typer av industriverksamheter bedrivits under många decennier. De
byggnader som planeras kommer till viss del att vara synliga från kringliggande landskap. Framför allt produktionsbygganden, som uppskattas
bli uppemot 25 meter hög, kan komma att utgöra ett påtagligt objekt i
landskapet. Eftersom verksamheten planeras inom historiskt och nuvarande industriområde är vår preliminära bedömning att den inte kommer
medföra någon negativ påverkan på landskapsbilden.

23

Riksintressen och skyddade områden inom två
kilometer från verksamhetsområdet. ID-nummer i kartan
är kopplat till nummer i Tabell2 .
figur 3
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3.4

Naturmiljö (land)

Kända naturvärden inom två kilometer från den planerade verksamheten
redogörs för i Figur 4. Ett antal nyckelbiotoper, sumpskogar och objekt
med naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen förekommer. Ingen av dessa
finns dock i nära anslutning till projektområdet.
Inom två kilometer från projektområdet finns två områden som är utpekade som naturvårdsobjekt i Örnsköldsviks kommuns översiktsplan (2012),
Nätraån nedströms Kubadammen och Herrgårdsudden. Naturvårdsobjekten ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som kan skada deras
naturvärde.
Den industrifastighet som projektområdet är en del av angränsar till
Nätrafjärden. Nätrafjärden är i kommunens översiktsplan utpekat som ett
ekologisk känsligt området. De ekologiskt känsliga områdena ska liksom
naturvårdsobjekten så långt som möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada deras naturvärde.
Den största påverkan på naturvärden sker genom direkt markanspråk. Vår
preliminära bedömning är att den planerade verksamheten inte kommer
att påverka närliggande naturvärden negativt.
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figur 4

Kända naturvärden nära projektområdet.
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3.5

Yt- och grundvatten

Kända värden för yt- och grundvatten inom två kilometer från den planerade verksamheten redogörs för i Figur 5 och Tabell 3. Inom tre kilometer
från projektområdet finns tre vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). Utöver dessa finns ett antal mindre vattendrag
som inte omfattas av MKN. Inga brunnar förekommer inom fastigheten
Bredånger 2:165>1.
Kylvattnet kommer att återföras till recipienten Bottenviken. Utsläppspunkten för flödet kommer att anpassas så att ingen påverkan på den
fiberbank som är belägen söder om djuphamnens hamnbassäng med
vågbrytare sker. Utbredning av fibersediment i Nätrafjärden är väl undersökt och beskrivs bland annat i SGU:s rapport 2014:16. Fibern har sitt
ursprung i den verksamhet som bedrevs av Köpmanholmens sågverk och
Köpmanholmens massafabrik. Vår preliminära bedömning är att ingen
negativ påverkan till följd av kylvatten kommer att uppstå.

M I L J Ö K VA L I T E T S N O R M E R F Ö R Y T- O C H G R U N D VAT T E N

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
utvecklats. Vidare finns normer för konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster (till exempel vattenkraftsdammar). Huvudregeln är att alla vattenförekomster skulle ha uppnått normen
om god status till år 2015 och statusen får inte försämras, dock kan undantag göras. Nya miljökvalitetsnormer beslutades och kungjordes i december 2016 för perioden 2016–2021.

Yt- och grundvatten inom två kilometer från den planerade verksamheten enligt VISS. ID-nummer i tabellen är kopplat till nummer i kartan i Figur 5.
tabell 3.

ID

Namn

Typ

Värdebeskrivning

Avstånd från projektområdet

1

Skorpedsåsen Bjästamon Köpmanholmen, SE701310676163

Grundvatten

Grundvattenförekomst
som omfattas av MKN.

Delvis inom

2

Nätraån, SE701055-679174

Vattendrag

Ytvattenförekomst som
omfattas av MKN.

150 meter

3

Nätrafjärden, SE630685184305

Kustvatten

Ytvattenförekomst som
omfattas av MKN.

110 meter
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Yt- och grundvatten inom och kring verksamhetsområdet. Nummer på kartan är kopplat till ID i Tabell 3.
figur 5
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3.6

Friluftsliv och rekreation

Kända värden för friluftsliv och rekreation inom två kilometer från den
planerade verksamheten redogörs för i Figur 6.
Cirka 200 meter från projektområdet passerar Höga kustenleden, vilken
är utpekad som riksintresse för friluftslivet. I närheten av projektområdet
finns även riksintresse för rörligt friluftsliv. Dessa riksintressen beskrivs i
Tabell 4.
Örnsköldsviks kommun har i sin översiktsplan (2012) beskrivit områden
som är av intresse för friluftsliv. Tre sådana områden finns inom två kilometer från projektområdet:
•

•

•

Herrgårdsudden är en park av lövlundskaraktär med
anor från sågverksepoken under 1900-talet. Parken är idag
ett populärt friluftsområde. Den har återskapats för att likna
originalet, som anlades under början av 1900-talet, med
vissa nyskapande inslag. I området finns lättillgängliga stigar, eldplatser och vindskydd. Där finns även en natur- och
konstpark och information om sågverksindustrin och den
herrgård som funnits på platsen. I anslutning till parken
finns Köpmanholmens bruksmuseum.
Bredånger är ett område med blandskog och myrmarker
som används för motionering, skidåkning och skolutflykter. I
området finns ett 2,8 kilometer långt elljusspår samt vindskydd och eldstäder.
Hummelvik är ett naturområde med branta berg, gammal
skog och klapperfält. En del av området omfattas av Hummelviks naturreservat. Hummelvik används för vandring,
utflykter, svamp- och bärplockning.

Ytterligare områden som beskrivs i Örnsköldsviks kommuns översiktsplan
och som är av intresse för friluftsliv och rekreation är Köpmanholmens
havsbad med badmöjligheter, vindskydd och eldstäder vid Nätrafjärden,
småbåts- och gästhamnen i Sanningssundet och Forsvallens idrottsplats.
Verksamheters påverkan på friluftsliv och rekreation kan dels bestå av
fysiskt intrång och ianspråktagande av mark som är av stort värde för
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friluftslivet och rekreationen, dels av förändrad landskapsbild och därtill
ett förändrat upplevelsevärde från omkringliggande områden. Vår preliminära bedömning är att den planerade verksamheten inte kommer att
medföra någon påverkan på friluftsliv och rekreation. Detta eftersom verksamheten planeras på ett befintligt industriområde och inte kommer att ta
någon värdefull mark för friluftslivet i anspråk. Vi bedömer preliminärt att
verksamheten inte kommer att ha någon negativ påverkan på närliggande
områden.

3.7

Kulturmiljö

Kända värden för kulturmiljö inom två kilometer från projektområdet
redogörs för i Figur 7. Inom två kilometer från projektområdet finns ett
kyrkligt kulturminne, se även Tabell 4, och ett antal kulturhistoriska lämningar. Den kulturhistoriska lämning som finns närmast projektområdet
är en övrig kulturhistorisk lämning i form av ett minnesmärke cirka 500
meter från projektområdet.
Örnsköldsviks kommun har i sitt kulturmiljöprogram (2005) beskrivit
miljöer och objekt som är av allmänt intresse för kulturmiljövården, dessa
kommunala kulturmiljöintressen redovisas också i Figur 8. Cirka 150 meter öster om projektområdet ligger en utpekad kulturmiljö som benämns
Köpmanholmens bruksbebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Inom området finns kulturhistoriskt intressanta industri- och kontorsbyggnader samt
grönområden.
Den största påverkan på kulturvärden sker genom direkt markanspråk
eller förändrad landskapsbild. Vår preliminära bedömning är att den planerade verksamheten inte kommer att påverka närliggande kulturvärden
negativt.
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Värden för rekreation och friluftsliv nära projektområden.
figur 6
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Regionala och kommunala kulturmiljöintressen samt kända
kulturhistoriska lämningar (utdrag från Riksantikvarieämbetets databas Fornsök 2021) inom två kilometers radie från projektområdet.
figur 7
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3.8

Ljud

De huvudsakliga bullerkällorna för den planerade verksamheten är fläktar
och transporter. Det största bullret förväntas uppstå från fläktarna som
används för indunstning. Fläktar kommer att byggas in och placeras inne
i industrilokalen. Örnsköldsviks kommuns riktvärden för buller vid bostad
från industriverksamhet kommer inte att överskridas.

3.9

Risk och säkerhet

För att förebygga att olyckor eller tillbud sker i den planerade verksamheten kommer CINIS vidta skyddsåtgärder, bland annat i form av:
•
•
•
•
•
•

Automatiskt brandlarm
Fasta vattenposter
Begränsning av brandfarlig vara
Handbrandsläckare
Rökventilatorer
Utbildning av personal

Som en del i CINIS egenkontroll kommer en riskinventering avseende
miljö att genomföras med jämna mellanrum för den planerade verksamheten. Riskinventeringens syfte är att förutse risker i verksamheten och
hur dessa risker kan förebyggas. När inventeringen genomförs identifieras
möjliga skadehändelser och dess orsak, därefter görs en konsekvensanalys
och riskvärdering och slutligen föreslås eventuella åtgärder.
Vår preliminära bedömning är vidare att den planerade verksamheten
inte medför några emissioner av föroreningar som bedöms innebära
några hälsorisker.
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4.

FORTS AT T A R B ETE

Detta kapitel redovisar kortfattat hur kommande miljöbedömningsarbete är strukturerat, vilka underliggande utredningar
som planeras och vilken tidplan som projektet följer.

4.1

Miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samrådsförfarande kommer en miljökonsekvensbeskrivning
att upprättas. En miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera och beskriva
direkta och indirekta miljöeffekter på människors hälsa och miljön, samt
möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som uppstår till följd
av planerad verksamhet.
En miljökonsekvensbeskrivning utgör ett centralt dokument som bifogas
ansökan om tillstånd. Dess syfte är att lägga grunden för planerad verksamhets miljöhänsyn samt att utgöra beslutsunderlag för tillståndsprövande myndighet.
Kommande miljökonsekvensbeskrivning föreslås följa samma disposition
som denna samrådshandling.

4.2

Preliminär tidplan

Målet är att CINIS ska lämna in en ansökan så snart som möjligt under
hösten 2021.
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