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S A M M A N FAT T N I N G

Företaget Cinis Fertilizer AB (Cinis) planerar att anlägga en verksamhet för 
tillverkning av mineralgödsel (kaliumsulfat) och bordssalt (natriumklorid) i 
Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Verksamhe-
ten klassas om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, och Cinis ansöker 
därför nu om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 

Cinis har utvecklat och patenterat en process som bygger på att tillvara 
elfilterstoft, som är en restprodukt från massaindustrin, och använda det 
som råvara till produktionen av mineralgödsel. På så vis blir elfilterstoftet 
en resurs i stället för ett avfall. Idag spolas elfilterstoftet vanligtvis ut i ha-
vet. Eftersom stoftet bland annat innehåller metaller bidrar det till att havet 
förorenas. En annan fördel med Cinis tillverkningsprocess i jämförelse med 
den tillverkningsprocess som är vanligast idag är att Cinis process är fri från 
fossila bränslen och mer energieffektiv. Cinis kommer att erbjuda cirka 50 
permanenta arbetstillfällen vid verksamheten. 

Cinis har utvärderat flera olika alternativ för lokalisering av verksamheten 
och kommit fram till att Köpmanholmens industriområde är mest lämpligt. 
Där finns goda transportmöjligheter via den angränsande djuphamnen och 
närhet till massaindustrier. Dessutom önskar Örnsköldsviks kommun att om-
rådet utvecklas med nya industrier av liknande profil, kopplade till bioeko-
nomi. Verksamhetsområdet är utpekat som industriområdet i kommunens 
översiktsplan och även detaljplanelagt för industri. 

Köpmanholmen ligger vid Norrlandskusten, inom Höga kusten-området 
som har höga värden för naturmiljö och friluftsliv. Höga kusten är utpekat 
som världsarv och riksintresse för bland annat rörligt friluftsliv. Samhället är 
ett gammalt brukssamhälle som växte fram med pappers- och massaindu-
strin. Utsläpp från industrierna har historisk bestått av miljöskadliga ämnen, 
vilket har påverkat miljöerna längs kusten, både på land och till havs. Indu-
striområdet där Cinis planerar sin verksamhet har under åren 2003–2009 
sanerats inom Köpmanholmens industrisanering. 

Från produktionsprocesserna sker inga utsläpp till vare sig mark, luft eller 
vatten. Cinis bedriver ingen verksamhet utomhus och därför förväntas inget 
utsläpp ske till mark. Utsläpp till luft sker från två torkar som torkar slutpro-
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dukterna kaliumsulfat och natriumklorid. Inget av dessa ämnen är miljö-
skadliga eller farliga för människors hälsa. Partikelhalten i luften som lämnar 
torkarna efter filtrering kommer att vara max 10 ppm och det föreligger 
ingen risk för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Verksam-
heten kommer inte att medföra lukt till omgivningen.

Verksamheten kommer att använda maximalt 2000 m3 kylvatten per timme. 
Kylvattnet kommer att tas upp och släppas ut i Nätrafjärden. Vattnet konta-
mineras inte, men kommer att släppas tillbaka till Nätrafjärden cirka 9–17 
grader varmare än vid intag. Kylvattnet tas upp på en djupare plats och 
släpps tillbaka på en grundare för att minska skillnaden i temperatur mellan 
kylvatten och havsvatten. Intag- och utsläppspunkter samt teknik anpassas 
för att minimera påverkan på växt- och djurliv samt för att inte påverka den 
fiberbank som finns i fjärden. Påverkan på fiberbanken bedöms bli försum-
bar.

De huvudsakliga bullerkällorna från verksamheten kommer från de fläktar 
som används för torkning av slutprodukterna och från transporter. Fläktarna 
kommer att placeras inomhus i produktionslokalen och de kommer byggas 
in i ljudisolerade lådor. Allt ljud som uppkommer i samband med båttran-
sporter, såsom lastning och lossning, hanteras inom tillståndet för hamnen. 

Verksamheten bedöms medföra obetydliga konsekvenser för kulturmiljö, 
naturmiljö och friluftsliv. Detta trots att det finns utpekade områden med 
mycket höga värden, till exempel riksintressen och ett världsarv, i närheten 
av verksamheten området. Konsekvenserna på dessa aspekter bedöms bli 
obetydliga eftersom deras värden inte kommer att påverkas på ett betydande 
sätt, varken direkt eller indirekt, av verksamheten. 

Sammanfattningsvis bedöms verksamheten medföra små eller obetydliga 
konsekvenser för samtliga utredda miljöaspekter. Verksamheten bedöms inte 
förhindra måluppfyllnad av de globala hållbarhetsmålen och de nationella 
miljökvalitetsmålen, utan i vissa fall bidra till måluppfyllnad.
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1.  INLEDNING

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 Bakgrund
Cinis grundades år 2018 och har ambitionen att bli en ledande producent 
av hållbart, cirkulärt och fossilfritt producerat mineralgödsel, det vill säga ka-
liumsulfat, i Sverige. Bolaget har utvecklat och patenterat en process för att 
tillverka kaliumsulfat ur elfilterstoft som är en restprodukt från pappersmas-
saindustrin. Alternativt kan också ren natriumsulfat användas som råvara. 
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 (mer än 100 000 ton per år) som 
bildas vid massabruken släpps idag ut i sjöar och hav. Elfilterstoftet innehål-
ler en liten mängd tungmetaller, bland annat kadmium, som förorenar våra 
hav. I stoftet finns även kemikalier som bidrar till övergödning. Cinis plane-
rar ett nära samarbete med massaindustrin för att elfilterstoftet ska kunna bli 
en resurs i stället 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 efterfrå-
gade kaliumsulfat. I Mannheimprocessen används starkt frätande svavelsyra 
som tillåts 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 elfil-
terstoft från massaindustrin i stället för svavelsyra som input till processen. 
Elfilterstoftet tillåts reagera med kaliumklorid i vattenlösning och i stället för 
biprodukten saltsyra bildas natriumklorid, det vill säga vanligt bordssalt. Ci-
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nis process kräver inga fossila bränslen och har en betydligt lägre reaktions-
temperatur (25–30 grader Celsius) än för Mannheimprocessen som även har 
30 procent 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 cirka 50 permanenta arbetstillfällen vid verksam-
heten. 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 verk-
samhet 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 § miljöprövnings-för-
ordningen (2013:251) MPF, som enligt 6 § 1 st. miljöbedömningsförordning-
en (2017:966) MBF, alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Mot bakgrund av detta har inget undersökningssamråd enligt 6 kap. 24–25 
§§ MB genomförts.

Då den planerade verksamheten innefattar vattenverksamhet aktualiseras 
även ansökan om tillstånd enligt 11 kap. MB för bortledande av vatten och 
erforderliga vattenarbeten.

Även industriutsläppsförordningen (2013:250) aktualiseras då den ansökta 
verksamheten omfattar verksamhetskod 24–33-i, 1 kap. 2 § 2 st. industriut-
släppsförordningen.

Ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § MB har genomförts med länssty-
relsen, tillsynsmyndigheten, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 
verksamheten, övriga statliga myndigheter och den allmänhet som kan antas 
bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden. 
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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 åtgärden 
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 samrådsun-
derlaget 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 omfatt-
ning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen.

Inför den ansökta verksamheten har bolaget utformat samrådet för att upp-
fylla dessa krav. 

En specifik miljöbedömning ska genomföras enligt 6 kap. 20 § MB. En speci-
fik 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.
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FIGUR 1 Schematisk bild av tillståndsprocessen
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1.3 Om miljöbedömningen
En specifik miljöbedömning avser den process (se figur 1) som bland an-
nat innebär att ett beslutsunderlag i form av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) tas fram, att samråd genomförs och att hänsyn tas till MKB:s inne-
håll samt det som framkommit i samråden när beslut fattas.

Syftet med en miljöbedömning är, enligt 6 kap. miljöbalken, att identifiera 
och bedöma miljöeffekterna för verksamheter och åtgärder. Syftet med mil-
jöbedömningen är även att integrera miljöaspekter i planering och besluts-
fattande så att en hållbar utveckling främjas. Vidare är syftet att möjliggöra 
en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön, 
såväl i ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv.

1.3.1 Om samrådet

Samrådsprocessen inleddes den 23 mars 2021 när myndighetssamråd hölls 
med Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Örnsköldsviks kommun samt 
Örnsköldsviks hamn och logistik. Senare har även berörda myndigheter, 
föreningar, fastighetsägare, närboende och allmänheten bjudits in att delta i 
samrådet. Samrådsunderlag, samrådsprotokoll samt yttranden redovisas i sin 
helhet i samrådsredogörelsens respektive bilagor, se bilaga 1.

1.4 Avgränsningar
Geografiskt avgränsas denna MKB till att i huvudsak omfatta fastigheten 
Bredånger 2:165>1 och dess närområde. Bedömningen av miljöeffekter har 
utgått från ett regionalt perspektiv i de frågor där påverkan inte enbart, be-
aktat kumulativ påverkan, kan sägas vara lokal utan även kan få en regional 
påverkan. Det gäller exempelvis frågor om miljökvalitetsnormer och miljö-
mål. 

De preliminära bedömningarna av miljöeffekter som gjordes i samrådsun-
derlaget har stärkts under samrådet och MKB-arbetet. Det innebär att de 
miljöaspekter som hanteras i MKB är påverkan på landskapsbild, ytvatten, 
naturmiljö, buller. Dessutom hanteras risker, transporter och klimatfrågan i 
MKB.
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Cinis har ambitionen att bli en ledande producent av hållbart, cirkulärt och 
fossilfritt producerat mineralgödsel, det vill säga kaliumsulfat, i Sverige. Bola-
get avser:

• Tillverka högst 200 000 ton kaliumsulfat per år
• Tillverka högst 132 000 ton natriumklorid per år
• Bortleda maximalt 2000 m3 vatten per timme från Nätrafjärden 

samt för detta ändamål utföra erforderliga arbeten i vatten samt 
uppföra, förlägga och bibehålla samt utriva för verksamheten 
erforderliga anläggningar och ledningar.

Bedömningen av miljöeffekter har gjorts utifrån tiden med projektering och 
till pågående verksamhet.

1.5 Administrativa uppgifter
I tabell 1 redogörs för de administrativa uppgifter som ligger till grund för 
denna MKB. 

TABELL 1. Administrativa uppgifter som ligger till grund för MKB.

Verksamhetsutövare Cinis Fertilizer AB

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. LOKALISERING OCH 
PL ANERAD VERKSAMHET

Detta kapitel redovisar planerad verksamhet samt alternativ loka-
lisering och utformning av verksamheten. Kapitlet beskriver även 
nollalternativet. 

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

Vivstavarv är ett verksamhetsområde i Timrå som utgör kvartersmark plan-
lagd för detaljhandel, kontor och verksamheter. Området har god infrastruk-
tur med närhet till E4, järnväg, flyg och hamn. Vivstavarv var en tid Cinis 
huvudspår tack vare närheten till SCA i Timrå och att det tidigare varit en 
industri på fastigheten. Fastigheten visade sig vara alltför kostsam för en eta-
blering och avsaknaden av möjligheten till avsättning av spillvärme resulte-
rade i att denna plats valdes bort.

Ortviken är beläget cirka 3 km från Sundsvalls centrum. Närheten till SCA 
har varit intressant men SCA har lagt ner sin verksamhet i Ortviken och i 
stället tar Renewcell över SCA:s lokaler. Cinis undersökte en eventuell eta-
blering på Ortviken, men de ytor som behövs för lagring och hantering av 
råvara och produkter fanns inte att tillgå på Ortviken och därför valdes även 
denna bort.
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I Norrsundet och i Kalix finns också närhet till massaindustri och närhet till 
god infrastruktur. Avståndet till marknaden för de båda produkter som skall 
tillverkas bedömdes vara för långt för att en etablering skulle vara tillräckligt 
intressant.

Det som varit viktiga parametrar vid etableringen är ledig industrimark, god 
kommunikation med närhet till en hamn och närhet till massaindustrin som 
kan tillhandahålla elfilterstoft. Efter utvärdering har Cinis kommit fram till 
att Köpmanholmen i Örnsköldsviks kommun är det mest lämpliga alterna-
tivet 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 expan-
sion. Kommunen anger i översiktsplanen (2012) att industriområ-
det i Köpmanholmen bör utvecklas med nya industrietableringar 
och är positiv till Cinis etablering. 

• Köpmanholmen ligger i närheten av flera av de massaindustrier 
som kan tillhandahålla elfilterstoft till verksamheten.

• Industriområdet angränsar till en djuphamn som möjliggör smi-
diga transporter av produkter från och till verksamheten, vilket är 
avgörande.

• Motorväg för transporter mot den svenska marknaden finns i 
närheten.

• I dag hanteras redan liknande produkter i hamnen av Örnskölds-
viks Hamn och logistik, till exempel konstgödsel för skogsindustrin 
och vägsalt.

Samtliga av de ovan nämnda fördelarna med en etablering i Köpmanhol-
men finns inte i samma utsträckning vid de övriga lokaliseringsalternativen. 
Därför har de övriga lokaliseringsalternativen valts bort. 

Verksamheten planeras på en avgränsad del av fastigheten Bredånger 
2:165>1, se figur 2. Verksamhetsområdet är cirka tre hektar stort.
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FIGUR 2 Lokalisering. Lokalisering av verksamheten 
inom fastigheten Bredånger 2:165>1 på Köpman-
holmens industriområde, Örnsköldsviks kommun.
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2.1.2 Utformning

Inom verksamhetsområdet kommer det att uppföras ett antal lagerbyggna-
der samt en produktionsbyggnad. Lagerbyggnaderna kommer att vara cirka 
12–14 meter höga. Produktionsbygganden kommer att bli högre, preliminärt 
20 meter. En mindre del av produktionsbyggnaden, preliminärt 18 gånger 
25 meter, där det ska finnas indunstare, kan bli upp mot 28 meter hög. Ett 
förslag till utformning av byggnaderna och dess lokalisering kan ses i figur 3 
och 4. Förslaget kommer att vidareutvecklas under detaljprojekteringen. 

FIGUR 3 Preliminärt förslag till utformning 
av produktionsbyggnaden. 
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FIGUR 4 Preliminärt förslag till utformning och lokalisering 
av produktionsbyggnaden och lagerbyggnaderna. Illustra-
tionen visar byggnadernas ungefärliga höjd och lokalise-
ring. Cinis byggnader visas i grönt. Övriga byggnader är 
befintliga, och kommer inte att tillhöra Cinis verksamhet. 

Tillåten byggnadshöjd för detaljplanen är idag 14 meter. Om en ändring av 
detaljplan behövs för att uppföra bygganden kommer detaljplaneärende att 
hanteras separat av Örnsköldsviks kommun. 

Exakt utformning av byggnader, grönytor och andra ytor inom projektområ-
det kommer att preciseras i ett senare skede, under detaljprojektering. Cinis 
har dock redan fastslagit en målbild för verksamhetsområdet utformning. 
Cinis målbild är att:

• Hela verksamhetsområdet ska utformas för att passa in i miljön i 
Köpmanholmen, och knyta an till platsens kulturhistoria och det 
kringliggande landskapet.

• Byggnaderna ska vara estetisk tilltalande. 
• Verksamhetsområdet ska inkludera planteringar som bidrar med 

en grönska som är tilltalande både för de som passerar området, 
och för de som har området som sin arbetsplats. 

• Inom verksamhetsområdet ska biologisk mångfald gynnas. Ex-
empel på åtgärder för att gynna biologisk mångfald som kan bli 
aktuella är:

• Att välja inhemska växter till planteringar 
• Att välja pollen- och nektarrika växter, samt växter med bär till 

planteringar 
• Att anlägga gröna tak och väggar. 
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För att nå målbilden avser Cinis samarbeta med en landskapsarkitekt med 
expertis inom biologisk mångfald i detaljprojekteringen.

2.2 Verksamhetsbeskrivning

2.2.1 Tillverkningsprocess

Tillverkningsprocessens övergripande steg är följande:

1. Elfilterstoft (som innehåller cirka 80–100 % Natriumsulfat) el-
ler ren natriumsulfat blandas med vatten till en saltlösning.

2. Metaller (tungmetaller, däribland kadmium) från elfilterstoftet 
separeras från saltlösningen. Metallslammet koncentreras och 
deponeras. Används ren natriumsulfat som råvara bildas inget 
metallslam.

3. Saltlösningen blandas med kaliumklorid.
4. Från lösningen separeras kaliumsulfat och natriumklorid. 
5. 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 produk-
tion 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 170 grader Celsius. I processen används inga höga tryck, flyk-
tiga/explosiva ämnen eller lösningsmedel.

Tillverkningsprocessen är känd sedan tidigare och används för framställning 
av kaliumsulfat vid befintliga verksamheter. Det som skiljer Cinis tillverk-
ningsprocess från dessa är att elfilterstoftet används som råmaterial. Att el-
filterstoft 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 Elfilterstoft

En av huvudråvarorna i Cinis tillverkningsprocess är natriumsulfat, vilken 
huvudsakligen kommer att utvinnas från elfilterstoft, se även avsnitt 2.2.4. 
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Om inte elfilterstoft finns att tillgå används i stället rent natrium-
sulfat som råvara. Elfilterstoftet är en restprodukt från massain-
dustrin och bildas när svartlut för-
bränns i sodapanna vid en mycket 
hög temperatur. I säkerhetsdatablad 
för stoft från massabruk står det att 
läsa att ämnet inte är klassificerat 
som farligt vid bedömning enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 1272/2008 om klassi-
ficering, märkning och förpackning 
av ämnen). Elfilterstoft redovisas i 
de flesta massabrukens miljöredo-
visningar som ett eget utsläpp till 
havet, inte under farligt avfall.

Elfilterstoftet består till största del 
(80–100 %) av natriumsulfat, men 
även av natriumkarbonat (Na-
2CO3), kaliumklorid (KCl), natri-
umklorid NaCl samt en liten del 
(cirka 3 gram /kg stoft) metallslam 
med bland annat metaller. I tabell 
2 visas en förteckning av de ämnen 
som ingår i de tre promille av elfil-
terstoftet som innehåller metallslam. 

De ämnen som listas i tabell två 
kommer att separeras från övrigt 
innehåll i tillverkningsprocessen. 
Hantering av ämnen efter separa-
tion beskrivs vidare i avsnitt 2.2.12.

Elfilterstoftet kommer att vara 
förbehandlat till ett kristalliserat salt 
på massabruken innan det transpor-
teras till Köpmanholmen för att det 
ska vara dammfritt. Stoftet kommer 

TABELL 2. Förteckning av de ämnen som 
ingår i elfilterstoftet, utöver natriumsul-
fat, natriumkarbonat, kaliumklorid och 
natriumklorid. Ämnena i tabellen utgör 
tillsammans tre promille av elfilterstof-
tet. De största beståndsdelarna är Kisel, 
Kalcium, Zink och Mangan som tillsam-
mans motsvarar mer än 70 procent av 
innehållet.

Kisel, Si 

Kalcium, Ca 

Zink, Zn 

Mangan, Mn 

Magnesium, Mg 

Totalfosfor, P 

Järn, Fe 

Aluminium, Al 

Bor, B 

Silver, Ag 

Arsenik, As

Barium, Ba 

Beryllium, Be

Kadmium, Cd 

Kobolt, Co

Krom, Cr

Koppar, Cu

Kvicksilver, Hg 

Molybden, Mo

Nickel, Ni 

Bly, Pb

Strontium, Sr 

Vanadin, V
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att transporteras i förslutna behållare till Köpmanholmen. Väl på plats i 
Köpmanholmen kommer det att förvaras under tak och på ett sådant sätt 
att det inte är tillgängligt för till exempel fåglar. Stoftet är inte explosivt, 
och det föreligger alltså ingen risk för dammexplosioner vid hanteringen.

2.2.3 Kylvatten

Tekniken är konstruerad för inkommande kylvattentemperatur på 6 gra-
der Celsius in och ger 15–22,9 grader Celsius på utgående vatten. Pro-
cessen gäller för 18 MW kyla vid kapaciteten 200 000 ton som ansökan 
avser.  Kylvattnet kontamineras ej av processen. Flödet varierar mellan 
927–1982 m3/h för att säkerställa tillräcklig kylning av processen. Förhål-
landet mellan temperatur på inkommande kylvatten och utgående flöde 
visas i nedanstående tabell. 

Last (MW) 18 18 18 

Temp in (C) 6,0 9,0 15,0

Temp ut  (C) 22,9 22,9 22,9

Temp höjning (C) 17 14 8 

Flöde (m3/h) 927 1118 1982

Under samrådsprocessens gång har Cinis utrett olika källor för uttag av 
kylvatten. Det alternativ som diskuterades som främsta alternativ under 
samrådsprocessen var att ta kylvatten från Nätraån och släppa tillbaka 
det i Nätrafjärden. Detta alternativ har valts bort för att undvika eventuell 
påverkan på Nätraån som dessutom blir varm sommartid och därmed 
inte uppfyller tillräcklig funktion som kylvatten. Variationen i ån är dess-
utom stor över året, cirka 3–5 gånger högre under våren och hösten än 
medelvattenföring och under sommaren är flödet i ån som lägst. Ett uttag 
av kylvatten under sommaren skulle då påverka ån och ge ett ännu lägre 
flöde med negativa konsekvenser för naturmiljön som följd. 
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Cinis har därefter undersökt möjligheten att ta in vatten från en djupare 
plats med lägre temperatur året om. Denna lösning innebär att en tub med 
vattenintag läggs ut på ett djup av ca 20 m. Kylvattenintaget monteras i en 
betongkasun som placeras på botten.  Intagssilen kommer att monteras med 
ett finmaskigt nät för att undvika att fisk kan sugas in. Nätet är syrafast med 
en maskvidd om 20 mm. Dimensionen på ledningen är som störst 120 cm. 
Om havet är kallare än 6 grader Celsius är det möjligt att minska flödet och 
därmed blir utgående vatten också kallare (10–15 grader). Kylvattnet som 
går i retur kommer att släppas ut nära havsytan i havsbassängen där skillna-
den i temperatur inte blir lika stor mellan kylvatten och havsvatten. 

Det är en klimatsmart och väl beprövad process att använda bottenvatten 
som kylvatten. Metoden används exempelvis i den närliggande Örnskölds-
viksfjärden av Övik Energi som använder kallt bottenvatten på cirka 25 
meters djup för att göra fjärrkyla. Fjärrkylan används av industrin för att 
kyla maskiner och processer samt inom sjukvården, till bostäder och till 
kontor för kyla. Miljövärden sparas genom denna process och koldioxid (g/
kWh) i levererad fjärrkyla uppgår till 1,4 g/kWh vilket härrör från elen som 
används till pumparna som pumpar fjärrkylan i näten. 

Nätrafjärden är djup och möjligheten att ta in kallt vatten är god. Val av 
lokalisering för intag kommer preliminärt att ske cirka 200 meter från 
hamnbassängen så att inte fiberbanken, lokaliserad utanför hamnen, påver-
kas. Retur av kylvattnet kommer att ske i hamnbassängen där, som tidigare 
nämnts, temperaturskillnaden inte blir lika stor som om den skulle placeras 
på samma djup som intaget. Påverkan blir därmed mindre. I figur 5 visas 
den preliminära lokaliseringen av ledningar för intag och utsläpp av kyl-
vatten. Slutlig lokalisering kommer att tas fram under detaljprojekteringen, 
och stämmas av med Örnsköldsviks kommun, ÖHL och Sjöfartsverket. 
Utsläppet innebär att cirka 1400 liter per sekund släpps ut vilket innebär att 
organismer kommer att spolas bort av det höga vattenflödet. Påverkan blir 
störst närmast utsläppspunkten. Den vågbrytare som skyddar hamnbassäng-
en kommer dock att bromsa flödet av kylvattnet. När vattnet bromsats upp i 
hamnbassängen når det öppet hav med stora vattendjup och stor ombland-
ning så både temperaturskillnaden och skillnaden i tryck kommer snabbt att 
avklinga. Påverkan på fiberbanken blir därmed försumbar. Utsläppet inne-
bär att totala vattenmängden i hamnbassängen byts ut på cirka en gång per 
dygn. 
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FIGUR 5 Preliminär lokalisering av ledningar för intag och utsläpp 
av kylvatten.  Slutlig lokalisering av ledningar kommer att tas fram 
under detaljprojekteringen. Den slutliga lokaliseringen kommer att 
stämmas av med Örnsköldsviks kommun, ÖHL och Sjöfartsverket. 

Alternativa lösningar till kylvatten från havet är att förse anläggningen med 
kyla genom en sluten krets med torrkylare och kyltorn. Detta innebär en 
ökad kostnad, dels för kyltorn och torrkylare, men även på grund av att pro-
cessen behöver utrustas med mer teknik för att klara kylvatten med en högre 
temperatur. Detta är en metod som används i industrier som är lokaliserade 
med stort avstånd till vattendrag eller där det på grund av olika anledningar 
inte går att nyttja ett kallt vatten. 

Diskussioner med Öviks Energi finns om att koppla in delar av kylbehovet 
på fjärrvärmenätet och/eller att låta en annan industri i framtiden, exempel-
vis växthus, nyttja det kylbehov som anläggningen har. Även lösningar med 
värmepumpar som höjer temperaturen ut på fjärrvärmenätet diskuteras 
med Öviks Energi.
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2.2.4 Produktionsvolymer

Volymer av råvarorna till produktionen utgörs av:

• Natriumsulfat: 160 000 ton/år (planeras huvudsakligen att kom-
ma från massaindustrins elfilterstoft, vilket innehåller cirka 80–100 
% natriumsulfat. Om inte elfilterstoft finns att tillgå används i stäl-
let rent Natriumsulfat som råvara) 

• Kaliumklorid: 172 000 ton/år
• Svavelsyra: 108 ton/år
• Natriumhydroxid: 40 ton/år
• Kalciumsulfat: 16 ton/år

Volym av färdiga produkter utgörs av:

• Kaliumsulfat: 200 000 ton/år.
• Natriumklorid:132 000 ton/år.

2.2.5 Packning

Huvuddelen av de färdiga produkterna kommer att packas på storsäckar 
med en vikt av cirka ett ton. En mindre del av produkterna, uppskattningsvis 
50 000 ton per år, kommer i stället att packas i 25 kg säckar på pall som las-
tas i 20 fots container. 50 000 ton per år motsvarar sex containrar per dygn. 
Råmaterialet transporteras till verksamheten som lösbulk eller i storsäck.

2.2.6 Drifttider

Den planerade verksamheten kommer att vara i drift 24 timmar om dygnet 
under verksamma dagar och sammanfattningsvis cirka 7 500–8 000 tim-
mar/år.
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2.2.7 Vattenförbrukning och ut-
släppskällor till vatten

Vattenförbrukning

I processen kommer maximalt 2 000 m3 kylvatten per timme att användas. 
Kylvattnet kontamineras inte. Vattnet kommer att tas och återföras från 
Nätrafjärden, Bottenhavet. 

Det vatten som används i processen för att lösa salter och aska recirkuleras 
och återanvänds. Den mängd vatten som går förlorad till avlopp eller ge-
nom avdunstning är 16 000 ton per år. Detta ersätts av vatten som 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. I processens kommer det under produktion finnas 
en total volym på ca 1000 m3 saltlösning i olika tankar och behållare.

Separering av metaller och salter

Elfilterstoftet som planeras att användas som råvara blandas med vatten i 
tillverkningsprocessen. Lösningen av stoft och vatten renas från metallerna 
som finns i elfilterstoftet genom att först fälla metallerna som metallhydroxi-
der. Återstående metallhydroxider separeras sedan från vätskan med hjälp av 
ett kassettfilter (pulsfilter). Från kassettfiltret kan en mycket ren saltlösning gå 
vidare i tillverkningsprocessen. 

Används ren natursulfat som råvara bildas inget metallslam.

Från processen genereras en delström som kommer att omhändertas som ett 
fast salt och återvinnas. Saltet utgörs av natriumsulfat, natriumklorid, och 
kaliumklorid. 

Utfällt och separerat metallslam koncentreras med filterpress eller centrifug 
till cirka 30% torrsubstans och omhändertas och deponeras. Sammansätt-
ning 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.
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Utsläpp till vatten

Recipient

Inget processvatten, det vill säga det vatten som används för att lösa salter 
och aska, når recipienten. Inga utsläpp av metaller eller andra ämnen når 
heller recipienten. Det vatten som når recipienten är endast kylvatten som 
recirkuleras och återförs till Nätrafjärden, Bottenhavet. En ledning med 
returvatten kommer att placeras närmare ytan för att temperaturskillnaden 
inte ska bli så stor som den skulle bli om den placerades nära botten där 
intaget av kylvatten planeras ske. Vattnets tryck kommer även att anpassas 
för att nå motsvarande rörelse som havet har. Ledningen för returvatten 
kommer att förses med en så kallad diffusor och riktas mot vågbrytaren och 
därmed kommer returvattnet att bromsas upp. Returvattnet kan även anpas-
sas för att ske under en längre tid med ett konstant lågt flöde och därmed 
påverka området kring utsläppspunkten mindre, i stället för att utföras med 
högre tryck under en kort tid. Ett varmare vatten leder till ökad produktion 
för många organismer samt att metabolismen ökar. För att påverkan ska bli 
mindre placeras därför returvattenledningen närmare ytan för att minimera 
skillnaden i temperatur. Påverkan kommer att ske alldeles vid utsläppspunk-
ten där organismer kan spolas bort. Hamnbassängen är ett väl avgränsat 
område, som redan är påverkat av hamnens aktivitet så bedömningen görs 
att påverkan från kylvatten inte blir påtaglig. 

Ledningen kommer också placeras så att det påverkan på fiberbanken som 
är belägen söder om djuphamnen blir försumbar, se avsnitt 2.2.3. Bottenha-
vet 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. 

Kommunalt ledningsnät

Det vatten i processen som behöver ersättas med nytt vatten tas från kom-
munalt ledningsnät och kommer efter rening att gå till det kommunala av-
loppsnätet. Vattnet kommer inte att innehålla metaller utan kan omhänder-
tas och följa de riktlinjer som gäller för det kommunala avloppsreningsverket 
i Köpmanholmen.

Sanitärt avloppsvatten

Sanitärt avloppsvatten leds till kommunalt avloppsreningsverk. 
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2.2.8 Utsläpp till luft

Varmluft kommer att användas för att torka slutprodukterna kaliumsulfat 
och natriumklorid i två separata torkar. Totalt kommer luftflödet från tor-
ken för kaliumsulfat och natriumklorid vara 55 000 kg respektive 36 000 
kg per timme. Luften värms indirekt med ånga och när varmluften lämnar 
torken kommer den hålla en temperatur på 60 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. För kaliumsulfat innebär det utsläpp till luft 
med 0,55 kg/timme och 4 400 kg/år. För natriumklorid innebär det utsläpp 
på 0,36 kg/timme och 2 880 kg/år till luft. 

Luftflödet exponeras endast för kaliumsulfat och natriumklorid, vilket bety-
der att inga utsläpp av metaller eller andra ämnen sker till luft. 

Den planerade verksamheten kommer medföra ett begränsat utsläpp av stoft 
till atmosfären. Det föreligger ingen risk för att miljökvalitetsnormer (MKN, 
enligt lufkvalitetsförordningen (2010:477) för utomhusluft, överskrids. 

Något medel kommer inte att tillsättas för att motverka damning eftersom 
det inte kommer att behövas. Det medel som till exempel används på vägar 
för att reducera damning är exempelvis Kalciumklorid som binder fukt och 
därmed minskar dammande vägar och ytor. 

Cinis kommer att anlita en brandkonsult och genomföra en riskanalys för 
hela anläggningen och speciellt avseende dammexplosioner. På detta sätt 
kommer det säkerställas att lagar och regelverk följs och risken för damm-
explosioner elimineras. Risken för dammbildning för hanterade råvaror 
och producerade produkter bedöms liten, men i direkt anslutning till han-
teringen kommer Cinis sörja för god ventilation och följa de regelverk och 
rekommendationer som tas fram i samråd med brandkonsulten. De teknikle-
verantörer som Cinis avser samarbeta med har nödvändig kompetens och 
erfarenhet från leverans och installation av flertalet andra likande anlägg-
ningar. Leverantörerna har bland annat kunskap om hur risk för dammex-
plosioner undviks. 

I anslutning till eller vid lastning och lossning, kommer Cinis att kontraktera 
Örnsköldsviks hamn och logistik (ÖHL) som redan idag hanterar liknande 
produkter (vägsalt och konstgödsel) på området. Hamnens restriktioner och 
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rekommendationer kommer att följas och säkerställa att befintliga tillstånd 
för hantering av produkter i hamnen följs.

I området är den förhärskande vindriktningen nordvästlig, se figur 6 och 
bilaga 2. Underlaget till vindrosen är observationer varje timme vid den 
meteorologiska stationen Skagsudde under 15 år, 2006–2020. Enligt SMHI:s 
bedömning är vindhastigheten i Köpmanholmen sannolikt något lägre än 
vid Skagsudde, men Skagsudde är den närmaste representativa vindstatio-
nen för Köpmanholmen.  Vindrosen beskriver de meteorologiska vindförhål-
landena 10 meter över mark. I luftflöden kommer natriumklorid och kali-
umsulfat att följa med. Det är två ämnen som inte klassas som miljöfarliga 
för människa eller miljö. En viss påverkan kan ske på växtlighet men den är 
troligen mycket begränsad. Det kan jämföras med användningen av vägsalt 
där en påverkan kan påvisas närmast vägrenen, i form av att vissa växter 
som föredrar havsmiljö med översköljande av salta hav, men i höjd med 
viltstängsel kan ingen påverkan på växtligheten påvisas. Sker utsläppen på en 
höjd av 10 meter i rådande vindstyrkor kommer luftflödet snabbt omblandas 
och spridningen bli stor med små halter. 
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FIGUR 6 SMHI:s vindros för Skagsudde, i närheten av 
Köpmanholmen.
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Lukt

Inget av de ämnen som hanteras i Cinis tillverkningsprocess, varken råvaror, 
i processen eller slutprodukterna, luktar. Verksamheten kommer därför inte 
att medföra lukt till omgivningen.

2.2.9 Utsläpp till mark

Cinis bedriver ingen verksamhet utomhus och inget utsläpp förväntas ske 
till mark. De maskiner som kommer att användas, såsom hjullastare, ägs av 
hamnen. Inga egna maskiner kommer att förvaras utomhus på fastigheten. I 
dialog med Miva (Miljö och vatten i Örnsköldsvik AB) har det framkommit 
att det inte finns någon hantering av dagvatten i området för den planerade 
verksamheten, utan omhändertagande får ske inom fastigheten. Utanför de 
planerade byggnaderna kommer det att anläggas grönytor som kan utnyttjas 
för fördröjning av dagvatten. En dagvattenutredning kommer att utföras i 
projekteringsskedet där storleken och typ av fördröjning redovisas. Dag-
vattenhanteringen kommer att följa kommunens strategi och policy gällande 
dagvatten.

Under saneringsprojektets huvudstudie, framkom att föroreningar spred sig 
längs de gamla avloppsledningar som stod i kontakt med förorenad jord och 
förorenade byggnader och som hade sitt utlopp i Nätrafjärden. Dessa led-
ningar har grävts bort under saneringsprojektet. Se avsnitt 3.2.3. 

2.2.10 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 indunst-
ning. Fläktarnas ljudnivå är cirka 83–85 dB(A) en meter från ljudkällan. 
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Dessa fläktar kommer att placeras inomhus i produktionslokalen och kom-
mer att byggas in i ljudisolerade lådor.

2.2.11 Kemikaliehantering

Utöver råvarorna (natriumsulfat och kaliumklorid) kommer följande kemika-
lier att hanteras i produktionslokalen:

• Svavelsyra (H2SO4): 13,6 kg/timme
• Natriumhydroxid (NaOH): 5,0 kg/timme
• Kalciumsulfat (CaSO4): 2,0 kg/timme

Förvaring av kemiska produkter ska ske på ett kontrollerat sätt så att eventu-
ellt spill inte kan nå spillvattenledningar, dagvattenledningar eller omgivande 
mark. Förvaring får inte ske i närheten av öppna golvbrunnar.

För att ha kunskap om de kemikalier som hanteras i verksamheten, hur far-
liga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön, ska dessa finnas 
förtecknade i Cinis kemikalieförteckning. I enlighet med produktvalsprinci-
pen kommer farliga kemikalier bytas ut till mindre farliga där det är möjligt. 

För samtliga kemikalier som klassas som Farliga kemiska produkter samt 
produkter som inte klassas som sådana, men som innehåller 1 % av ämnen 
som klassificeras som farliga, ska det finnas säkerhetsdatablad. 

2.2.12 Avfallshantering

Cinis kommer att förhålla sig till följande vid hantering av avfall: 

• Förvaring av farligt avfall ska ske på ett kontrollerat sätt så att 
eventuellt spill inte kan nå spillvattenledningar, dagvattenled-
ningar eller omgivande mark. Allt farligt avfall ska förvaras på 
ogenomsläppligt underlag under tak eller invallat. Flytande farligt 
avfall ska förvaras inom en invallning som minst rymmer behålla-
rens totala volym. Spill av farligt avfall ska omedelbart samlas upp 
och absorptionsmedel ska finnas tillgängligt.

• Övrigt avfall ska sorteras i följande fraktioner:
•  Wellpapp/kartong/brunt kraftpapper
•  Järn och aluminiumskrot
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•  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 miljöcontai-
nern.

• Farligt avfall ska hämtas av företag med tillstånd för transport av 
farligt avfall. Det farliga avfallet ska omhändertas av avfallsanlägg-
ningar med tillstånd för bortskaffande av farligt avfall. Kopia av 
transportörens/-ernas aktuella transporttillstånd ska finnas till-
gängliga och ska kunna uppvisas vid tillsynsbesök.

• Transport av riskavfall ska ske enligt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps, (MSB) och kommunens föreskrifter.

• De avfallsmängder som uppkommer årligen ska sammanställas 
i en avfallsförteckning som innehåller uppgifter som avfallsslag, 
EWC-kod, uppkomst, mängd, transportör, mottagare, anlägg-
ning för slutligt omhändertagande samt typ av omhändertagande. 
Uppgifter om farligt avfall ska även rapporteras till avfallsregistret 
hos Naturvårdsverket.

Avfallsalstring 

Det avfall som kommer att uppstå inom verksamheten är följande: 

• Metallslam – kommer att deponeras
• Förpackningsmaterial/emballage – kommer att återvinnas
• Smörjoljor – kommer att samlas upp och omhändertas

Metallslam alstras om elfilterstoft används som råvara. Om inte elfilterstoft 
finns att tillgå används i stället rent natriumsulfat som råvara. I sådana fall 
alstras inget metallslam. 

Metallslammet liknar det grönlutslam som idag produceras på massabruk. 
Cinis undersöker möjligheten att återföra till massabrukens uttag och samde-
ponera metallslammet med grönlutsslam. Metallslammet förvaras inomhus i 
slutna behållare innan transport till deponi. Även transporten till deponi sker 
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i slutna behållare. Metallslammet kommer att omhändertas och deponeras 
på en godkänd deponi för avfallet. Tabell 3 visar innehållet i metallslam-
met, men maximala kvantiteter av ämnen per dygn, förutsatt att elfilterstoft 
används som råvara.

TABELL 3. Innehåll i metallslam till deponi. Kvantiteterna visar maximalt värden av kg/
dygn för respektive ämne. Maximala värden uppstår om Cinis använder 100 % elfilterstoft 
som råvara. Om Cinis till exempel använder 50 % elfilterstoft och 50 % rent Natriumsulfat 
som råvara halverasmassorna. Om Cinis använder 100 % rent Natriumsulfat alstras inget 

metallslam.

Ämne kg/dygn

Kisel, Si 370

Kalcium, Ca 269

Zink, Zn 212

Mangan, Mn 135

Magnesium, Mg 90

Totalfosfor, P 86

Järn, Fe 38

Aluminium, Al 46

Bor, B 52

Silver, Ag 0,10

Arsenik, As 0,80

Barium, Ba 3,99

Beryllium, Be 0,03

Kadmium, Cd 1,53

Kobolt, Co 0,02

Krom, Cr 0,41

Koppar, Cu 1,53

Kvicksilver, Hg 0,00

Molybden, Mo 2,33

Nickel, Ni 0,39

Bly, Pb 3,34

Strontium, Sr 1,04

Vanadin, V 2,10
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2.2.13 Egenkontroll

Ett kontrollprogram kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten 
efter att dom erhållits. Syftet är att redovisa hur villkor uppfylls samt hur 
eventuell miljöpåverkan kontrolleras och följs upp. Egenkontrollprogrammet 
ska uppfylla kraven enligt förordningen 1998:901 om verksamhetsutövares 
egenkontroll samt 26 kap. 19 § miljöbalken. Cinis miljöansvarige har ett 
övergripande ansvar för styrning och uppföljning av bolagets miljökrav och 
en utpekad miljösamordnare på plats i Köpmanholmen ansvarar för den 
löpande uppföljningen av miljöarbetet. Vid upphandling inför byggnation av 
anläggningen ställs krav på att projektörer och entreprenörer har de resurser 
och den kompetens som krävs för att uppfylla kraven på kontroll. 

Miljökontroller och uppföljningen av verksamheten kommer att dokumen-
teras av Cinis. Inför byggstart bjuds tillsynsmyndigheten in till ett startmöte 
med genomgång av planerade kontroller och rapportering. 

Utöver detta sker periodisk kontroll så som föreskrivs i Industriutsläpps-
förordningen. Utgångspunkten är att provtagning ska ske var femte år för 
grundvatten och minst en gång vart tionde år när det gäller mark. Det kan 
dock ske mer sällan om egenkontrollen visar att det inte har skett några 
spill eller risk för utsläpp till grundvatten och mark.  Kontroller utförs av en 
utsedd person med erforderliga kunskaper.   

Rapportering till tillsynsmyndigheten sker vid möten rörande tillsyns- och 
kontrollfrågor samt i den årliga miljörapporten.

2.2.14 Energikonsumtion

Verksamheten kommer att drivas med el. Cinis för dialog med Örnsköldsviks 
kommun om huruvida utökad tillförsel av el till industriområdet i Köpman-
holmen kommer att krävas. E.ON har indikerat att det är genomförbart 
med utökad tillförsel av el. 

Restvärmen från torkanläggningarna och indunstningen med mera kom-
mer 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 170 grader Celsius. Fläktar 
används för att komprimera förångat vatten som återanvänds för att indun-
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sta processvätskorna (saltlösningar) och förånga mer vatten, så kallad MVR 
(Mechanical Vapour Recompression).

Energiförbrukningen för hela verksamheten beräknas till cirka 70–80 GWh 
per år. Det är en energieffektiv process jämfört med den så kallade Mann-
heimprocessen, vilken är den process som används för huvuddelen av kali-
umsulfatframställningen globalt idag. Jämfört med Mannheimprocessen är 
energiförbrukningen för Cinis process hälften så stor per tillverkad ton färdig 
produkt. 

2.2.15 Transporter

Båt

Transporter till och från verksamheten kommer huvudsakligen att ske via 
djuphamnen i Köpmanholmen. Transporter med råvara till Cinis, kommer 
från de olika massaindustrierna i Sverige. Sammanlagt 11 200 ton inkom-
mande 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.

Båttrafiken regleras i hamnens tillstånd (Dnr 551-14484-03 551-9875-03 
2284-190). I hamnens tillstånd beskrivs villkor och begränsningar med an-
ledning av den fiberbank som ligger utanför hamnpiren. Enslinjer, i enlighet 
med Sjöfartsverkets bestämmelser, har anordnats efter beslut enligt Sjötra-
fikförordningen, för att reglera fartygens vägval. Även begränsningsområde 
finns markerat på sjökort. Ankringsförbud föreligger inom fiberbankens 
utbredningsområde. Maximal tillåten maskineffekt är reglerat. 

Fiberbanken ligger därmed utanför det område som trafikeras av fartyg. Den 
bedömning som gjorts i utredningar i samband med hamnens tillstånd, är 
att fartygens propellerrörelser inte bidrar till någon ytterligare spridning utö-
ver naturlig spridning som sker vid vågrörelser. All båttrafik som planeras för 
Cinis verksamhet ryms inom hamnens nuvarande tillstånd. De fartyg som 
anlöper hamnen för Cinis räkning kommer att följa hamnens restriktioner 
för anlöp med avseende på farled och hastighet. 
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All lastning och lossning kommer att kontrakteras av Örnsköldsviks hamn 
och logistik som har erfarenhet och kompetens vad gäller lastning och loss-
ning av liknande produkter. Vid en eventuell olycka finns tydliga instruktio-
ner om hur personalen ska agera. Skyddsåtgärder och absorberingsmaterial 
finns tillgängligt för att minimera konsekvensen av en olycka. Hamnens 
maskiner kommer även att användas för transport till och från verksamheten 
till båtarna. Avståndet mellan verksamhetsområdet och hamnen är cirka 150 
meter. 

Inom ramen för Cinis verksamhet kommer riskanalyser att utföras för att 
förutse en olycka och upprätta riktlinjer för att förhindra olyckor och mini-
mera konsekvenser om en olycka skulle ske. Riskanalys kommer att utföras i 
samråd med räddningstjänsten. 

Lastbil

Utöver transporter med båt kommer lastbilar att användas för transporter 
inom Sverige. Uppskattningsvis sex lastbilar per dag kommer att avgå från 
verksamhetsområdet. Lastbilstransporterna kommer att ske dagtid. Trans-
portvägen går via planlagt industriområdet via Köpmanholmsvägen och 
vidare mot väg E4. I dag sker transporterna från hamnen längs den vägen. 
Till stor del utgörs dessa transporter av delar till vindkraftverk. Cinis tillägg 
till nuvarande lastbilstransporter bedöms som liten i förhållande till dagens 
transporter. 

Personbilstrafik

Med hänvisning till de arbetstillfällen som skapas vid verksamheten är det 
troligt att personbilstrafiken genom Köpmanholmen och till industriområdet 
kommer att öka. Eftersom verksamheten kommer att bedrivas dygnet runt 
kommer personalen att anlända till och lämna arbetsplatsen vid olika tider 
på dygnet. 

I samrådet har det framkommit från närboende att det saknas övergång-
ställen vid vissa naturliga övergångar där många rör sig, bland annat över 
Köpmanholmsvägen. Närboende berättar även att barn som bor i Kläppa 
har sin väg till skolan genom industriområdet. Cinis för en dialog med Örn-
sköldsviks kommun om hur området angränsande till industriområdet ska 
göras så säkert som möjligt avseende fotgängare.
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2.3 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att Cinis inte får tillstånd enligt Miljöbalken, och 
därmed inte anlägger verksamheten på Köpmanholmen.  

Nollalternativet innebär att det överskott av elfilterstoft från massaindustrin 
som Cinis avser använda som en råvara inte blir använd som en resurs. 
Miljövinsten som det innebär att använda elfilterstoftet som en resurs uteblir 
med nollalternativet. I stället kommer utsläppen av elfilterstoft till haven att 
fortsätta, vilket innebär fortsatta utsläpp av bland annat miljöskadliga me-
taller till haven.
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3. OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel redogörs för landskapets och samhällets förutsätt-
ningar.

3.1 Bygden kring projektområdet 
Cinis verksamhet planeras i Köpmanholmen, som ligger vid Norrlands-
kusten i Örnsköldsviks kommun. Området är en del av Höga kusten, där 
landhöjningen är som störst i Sverige. Höga kusten-området karaktäriseras 
av höga berg som omges av dalgångar och fjordliknande vikar. På grund av 
landskapets utformning är bebyggelsen ofta lokaliserad i dalarna. Utanför 
kustremsan finns en öppen skärgård med flera stora öar, till exempel Ulvö-
arna, Trysunda och Mjältön. Höga kusten är utpekat som världsarv samt 
riksintresse för rörligt friluftsliv, obruten kust och naturvård, se avsnitt 3.3. 

Bygden har en industrihistoria som bygger på skogsbruket, med ett närings-
liv uppbyggt kring pappers-– och massaindustrin. Dessa industrier har på 
flera sätt format landskapet och samhället, till exempel genom det storskaliga 
skogsbrukets avverkningar. Utsläpp från industrin har historisk bestått av 
miljöskadliga ämnen, vilket har påverkat miljöerna längs kusten, både på 
land och till havs, se avsnitt 3.2.3. Bygden har en lång historia av fiske som 
tidigare var en viktig näring längs kustområdet. Idag är yrkesfisket begrän-
sat. I stället har turismen blivit en viktig näring i området (Örnsköldsviks 
kommun, 2012).

Örnsköldsviks kommun är generellt glesbefolkad. I Köpmanholmen bor 
cirka 1 200 personer. Köpmanholmen är ett gammalt brukssamhälle som 
växte fram med pappers- och massaindustrin. I samhället finns flera värde-
fulla kulturmiljöer. Samhället har på senare år upplevt en positiv utveckling, 
bland annat tack vare sanering av det gamla industriområdet, se avsnitt 3.2.3 
(Örnsköldsviks kommun, 2012).
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3.2 Planförhållanden och markanvändning

3.2.1 Kommunala planer

Projektområdet utgör en del av fastigheten Bredånger 2:165>1 i Köpman-
holmen (se figur 2). Fastigheten Bredånger 2:165>1 ligger inom detaljplane-
lagt område (detaljplan för Bredånger och Hummelvik, upprättad 1946) som 
medger industri. 

Området ligger inom industriområde enligt Örnsköldsvik kommuns över-
siktsplan (2012). Industriområdet har sanerats med avslut 2007, och kom-
munen 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 energi-
teknikföretag. 

Området kring Sanningssundet strax norr om verksamhetsområdet är utpe-
kat för landsbygdsutveckling i strandnära läge, ett så kallat LIS-område, för 
utveckling av turismverksamheter.

3.2.2 Markanvändning

Projektområdet är, som redan nämnts, en del av ett planlagt industriområde. 
På industriområdet har olika typer av framför allt sågverks- och massaindu-
strier bedrivits under större delen av 1900-talet. Idag finns ett antal industri-
byggnader på de västra delarna av industriområdet, medan en stor 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 har Örnsköldsviks 
hamn och logistik en tillståndsgiven djuphamn. I söder angränsar industri-
området till mindre grönområden och bostadsbebyggelse. Närmsta bostads-
bebyggelse finns cirka 300 meter från projektområdet. 
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3.2.3 Föroreningssituation och sanering

Köpmanholmens industriområde har sedan slutet av 1800-talet utgjort ett 
område med såg och massabruk. De sista delarna av den industriepoken 
avslutades 1994 då kloralkalifabriken lades ned. Industrin satte sina tydliga 
spår i form av föroreningar såsom terpentin från massaindustrin och kvick-
silver från kloralkalifabriken. Andra föroreningar såsom PAH, PCB, bly och 
alifater har förekommit. Fallfärdiga industribyggnader revs och rivningsmas-
sor deponerades inom området. Byggnaderna påvisade kvicksilver och PCB. 
Andra delar står fortfarande kvar och används. Ett omfattande arbete med 
att sanera Köpmanholmens industriområde påbörjades 2003 och slutfördes 
under 2009. Med anledning av pågående verksamhet i den före detta kloral-
kalifabriken lämnades föroreningar under dessa byggnader. Föroreningarna 
är kartlagda för att omhändertas om lokalerna ska rivas i ett senare skede. 
I samband med saneringen utfördes även utredningar avseende sediment i 
Nätrafjärden och av Herrgårdstippen, där avfall från Kloralkalifabriken de-
ponerades. En damm som ombesörjde färskvattenförsörjningen till fabriken 
revs för att återställa Nätraåns nedre delar. 

I samband med Örnsköldsviks kommuns begäran om upphörande av efter-
kontroller, skrev Länsstyrelsen i Västernorrland ett föreläggande om skydds-
åtgärder inom fastigheten Bredånger 2:165>1 och beslut avseende kontroll, 
Köpmanholmens industriområde (Örnsköldsviks kommun. Dnr 575-760-13 
2284-61-002).  Föreläggandet innebär en skyldighet för fastighetsägaren att 
informera om föroreningsläget och vilka restriktioner som råder samt att om 
markarbeten ska utföras, måste dessa föregås av utredning och bedömning 
av risken för spridning och/eller exponering av kvarvarande föroreningar. 
Om utredning och bedömningen visar på att så krävs ska skyddsåtgärder 
vidtas för att förhindra spridning och/eller exponering. Slutligen meddelas 
att fastigheten inte får upplåtas för bostadsändamål. 

Länsstyrelsen beskriver också i detta föreläggande att man ser positivt på 
kommunens avsikt att öppna upp för nya industrietableringar. Den del av 
fastigheten Cinis tilldelats för sin verksamhet, har inte inrymt någon industri-
verksamhet och har genom provtagningar av mark, friklassats, det vill säga, 
att föroreningar ej påträffats i förhöjda halter och därmed har området ej 
behövt sanerats, se figur 3 och 4 i slutrapporten från saneringen (Ramböll 
2012). 
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3.3 Områden av riksintresse 
och skyddade områden

I tabell 4 och figur 7 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.

Förväntade miljöeffekter på de områden av riksintresse och andra skyddade 
områden som listas i tabell 4 beskrivs vidare i avsnitt 4.3, 4.5 och 4.6 

R I K S I N T R E S S E N  O C H  A N D R A  S K Y D D A D E  O M R Å D E N

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). 
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TABELL 4. Riksintressen och skyddade områden inom två kilometer från verksamhetsom-
rådet. ID-nummer i tabellen är kopplat till nummer i kartan i figur 7. 

ID Namn Skydd Värdebeskrivning Avstånd från 
verksamhetsom-
råde

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 for-
mats av landhöj-
ning och inlands-
isen.

0,8 km

3 Höga kusten RI 3:6 Naturvård Ett storslaget 
landskap med 
en mångfald av 
landbiotoper 
och havsmiljöer, 
vackra kulturhis-
toriska miljöer 
och låg exploa-
teringsgrad. 
Stort intresse 
för vetenskapen, 
friluftsliv och 
turism. 

0,8 km

4 Höga kusten, 
kust- och skär-
gårdsområde

RI 4:2 Rörligt 
friluftsliv

Område med 
särskilt stort 
värde för rörligt 
friluftsliv.

1,2 km

5 Höga kusten, 
kust- och skär-
gårdsområde

RI 4:3 Obruten 
kust

Kust- och skär-
gårdsområde 
med stort beva-
randevärde.

1,2 km

6 Brukskyrkan Kyrkligt kultur-
minne

Kyrka i trä från år 
1999.

0,5 km
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FIGUR 7 Riksintressen och skyddade 
områden inom två kilometer från 
verksamhetsområdet.
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4. MIL JÖEFFEKTSBEDÖMNING

I detta kapitel redogörs först för den metod som används i miljö-
effektsbedömningen. Därefter redogörs för de förväntade miljöef-
fekter som den planerade verksamheten bedöms kunna ge upphov 
till.

4.1 Metod för miljöeffektsbedömning
Utgångspunkter

Miljöeffektsbedömningen inkluderar bedömning av både direkta och indi-
rekta konsekvenser, på både kort och lång sikt. Bedömningen utgår från ett 
lokalt perspektiv i de fall där påverkan uppstår direkt på eller i närheten av 
verksamhetsområdet. Bedömningen utgår från ett regionalt eller globalt per-
spektiv i de frågor där påverkan inte enbart kan sägas vara lokal, utan även 
kan ha regional påverkan eller global påverkan. Det gäller till exempel frågor 
om landskapsbild, vatten, klimat och miljömål. Bedömningen gäller både 
anläggning och drift av verksamheten. 

Stegvis konsekvensanalys och 
bedömningsgrunder

Vår bedömning av miljöeffekter som uppstår till följd av ansökt verksamhet 
har analyserats i flera steg, se faktaruta. Bedömningen av miljöeffekter görs 
med hjälp av bedömningsgrunder i en femgradig skala, se figur 8. Generellt 
blir miljöeffekten mer negativ ju högre värdet på miljöaspekten är och ju 
större den negativa påverkan på miljöaspekten är.
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Miljöeffekt Bedömningsgrund

Positiv Verksamheten medför en positiv påverkan på miljöaspekten, det 
vill säga en förbättring för människors hälsa och/eller miljön.

Obetydlig Verksamheten bedöms inte medför någon påverkan, varken posi-
tiv eller negativ, på miljöaspekten.

Liten negativ Verksamheten bedöms medföra negativ påverkan av mindre art 
och omfattning som inte innebär någon betydande försämring av 
eller skada på miljöaspekten.

Måttlig negativ Verksamheten bedöms medföra negativ påverkan av måttlig art 
och omfattning som innebär en försämring av eller mindre skada 
på miljöaspekten.

Stor negativ Verksamhten bedöms medföra negativ påverkan av större art och 
omfattning som innebär en allvarlig försämring av eller skada på 
miljöaspekten.

M I L J Ö A S P E K T E R

De delar av miljön som miljöeffekterna ska bedömas för, till exempel naturmiljö, 
kulturmiljö och friluftsliv. 

M I L J Ö E F F E K T E R

Effekter som uppstår på miljöns olika delar (på miljöaspekterna). De kan vara 
positiva, negativa, direkta, indirekta, tillfälliga, bestående, kumulativa eller inte, 
uppstå på kort, medellång eller lång sikt och på nationell, regional eller lokal 
nivå.

M I L J Ö E F F E K T S B E D Ö M N I N G

Följer händelsekedjan påverkan-effekt-konsekvens, där påverkan är den fysiska 
åtgärden i sig, effekten är den förändring som uppkommer i omgivningen till 
följd av påverkan och konsekvenserna är betydelsen av denna förändring, alltså 
vad som sker när miljöeffekterna drabbar människor och miljön.

Exempel på händelsekedja till följd av utsläpp av växthusgaser:

Utsläppen av växthusgaser (påverkan) leder till klimatförändringar med exem-
pelvis höjd temperatur och stigande havsnivåer som följd (effekt). Det i sin tur 
kan på vissa platser leda till översvämningar (konsekvens).

PÅVERKAN EFFEKT KO NSEKVENS

FIGUR 8 Bedömningsgrunder för miljöeffektsbedömning.
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4.2 Landskapsbild
Förutsättningar

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. Det 
ligger även i anslutning till hamnen som används idag. De byggnader som 
planeras kommer till viss del att vara synliga från kringliggande landskap, 
bland annat tydligt från Nätrafjärden för de som befinner sig på båt. Fram-
för allt en produktionsbygganden, som preliminärt kommer att bli 20 meter 
hög med en mindre del som är uppemot 27 meter hög, kan komma att synas 
på långt håll. Cinis målbild är att verksamhetsområdet inklusive byggnader 
ska utformas för att passa in i miljön i Köpmanholmen, vara estetiskt tillta-
lande och knyta an till platsens kulturhistoria och det kringliggande landska-
pet.

Miljöeffektsbedömning

Verksamheten kommer att synas från kringliggande landskap, men bedöms 
inte kontrastera mot landskapet eller utgöra ett påtagligt, utstickande objekt 
eftersom verksamheten planeras inom historiskt och nuvarande industriom-
råde. Sammantaget bedöms verksamheten medföra små negativa konse-
kvenser på landskapsbilden. 

4.3 Naturmiljö och arter (land)
Förutsättningar

Naturmiljö

Kända naturvärden inom två kilometer från den planerade verksamheten 
redogörs för i Figur 9. Ett antal nyckelbiotoper, sumpskogar och objekt med 
naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen förekommer. Ingen av dessa finns 
dock i nära anslutning till eller inom projektområdet.

Inom två kilometer från projektområdet finns två områden som är utpekade 
som naturvårdsobjekt i Örnsköldsviks kommuns översiktsplan (2012), Nätra-
ån nedströms Kubadammen och Herrgårdsudden. Naturvårdsobjekten ska 



47

så långt som möjligt skyddas från åtgärder som kan skada deras naturvärde. 
Inom 2 kilometer från projektområdet finns även riksintresse för naturvård, 
se tabell 4 och figur 7. 

Projektområdet ligger inom Köpmanholmen industriområde som utgörs 
av ett flackt, till stora delar öppet område som gränsar till en havsfjärd 
(Nätrafjärden). Stora delar upptas av ett vägnät, parkeringar, uppställ-
ningsytor, byggnader och ett hamnområde. Inom området har under lång 
tid bedrivits industriverksamhet och naturmiljöerna är sannolikt till viss del 
påverkade av de föroreningar som finns i marken.

Topografin inom industriområdet är plan med endast mindre kullar och 
åsar. Området är relativt torrt och här finns inga större vattensamlingar i 
form av permanenta pölar eller dammar. Strandlinjen mot Nätrafjärden i 
norr och öster utgörs av ett hamnområde (djuphamn) där en hög kajkant 
utgör gräns mot vattnet. I nordväst gränsar industriområdet mot Nätraån 
mot vilken stranden är mer naturlig.

Fältskiktet är mestadels väl slutet även om mindre ytor med fläckvis bar 
mark förekommer, se figur 10. I torrare partier av öppna områden består 
vegetationen av ängsartade ytor täckta med gräs och örter som klöver, vicker, 
käringtand, fibblor, renfana med mera, medan något fuktigare delar är be-
vuxna med högt gräs, tistlar, mjölkört, nässlor och videsnår samt dungar av 
unga lövträd i form av björk, al och sälg. Enstaka små tallar och granar har 
också etablerat sig. 

Arter

Inom industriområdet har inslaget av kortlivade växtarter typiska för män-
niskoskapade ruderatområden som hamnar, utfyllnader, bangårdar, täkter 
etcetera fläckvis varit stort att döma av äldre rapporter i Artportalen. Av 
dessa finns fynd av ovanligare växter som gullklöverNT och pricknattljus rap-
porterade. Eftersom riktig skog saknas är skogslevande växtarter sannolikt få 
och det finns inga rapporterade fynd av rödlistade växtarter som indikerar 
ostörda miljöer med lång kontinuitet. 

Fågellivet utgörs av utbredda och allmänna arter, dels generalister och dels 
sådana fågelarter som återfinns i människoskapade och urbana miljöer. 
Rent skogslevande arter saknas. Att döma av fynd i Artportalen förkommer 
i området bland annat större respektive mindre strandpipare, drillsnäppaNT, 
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FIGUR 9 Kända naturvärden inom 
och nära projektområdet.
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hussvalaVU, stenskvätta, buskskvättaNT, sädesärla, steglits och grönfinkEN. I 
lövdungarna finns också inslag av olika arter av trastar och sångare. Fågel-
fynden indikerar att området över tid kan ha vuxit igen och/eller exploate-
rats på ett sätt som gjort att de rena öppenmarksfåglarna efterhand minskat. 
Under vår och höst rastar en del flyttande fåglar i området, till exempel 
piplärkor, gulärla, stareVU, blåhake och gråsiska.

Djurlivet bedöms i huvudsak bestå av anpassningsbara mindre djurarter 
till exempel skogshare och räv. Förutsättningar för kolonier och viloplatser 
av fladdermöss är dåliga. Avsaknad av blöta miljöer och stillastående vat-
tensamlingar gör att groddjur sannolikt inte fortplantar sig inom industri-
området. Insektslivet är inte särskilt utforskat men förutom allmänna öp-
penmarksarter kan området genom sin historik ha inslag av arter typiska 
för störda, människoskapade miljöer, till exempel olika arter av bin, steklar, 
fjärilar och skalbaggar.

FIGUR 10 Vegetation inom det planerade 
verksamhetsområdet. Fältskiktet är mesta-
dels väl slutet, men bar mark förkommer.
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Miljöeffektsbedömning

Den största påverkan på naturvärdena sker genom direkt markanspråk, men 
naturvärden kan även påverkas indirekt av damning, luftburna föroreningar, 
fordonstrafik med mera. Verksamheten kommer inte att ta någon mark med 
höga naturvärden i anspråk. Projektområdet och dess naturtyper är sedan 
länge präglade av verksamheten på industriområdet. De flesta arterna är 
utbredda och allmänna. Den handfull sällsynta och rödlistade arter av fåglar, 
djur och växter som förekommer i området är inte knutna till ostörda mil-
jöer med lång kontinuitet eller miljöer som kräver långvarig hävd. I stället är 
arterna sådana som specifikt gynnas av mänskliga aktiviteter och störd mark. 
De rödlistade fåglar som förekommer är till exempel sådana som ofta etable-
rar sig i människoskapade miljöer i industriområden. De sällsyntare växter 
som förekommer i området är knutna till kortlivade miljöer som på sikt ändå 
försvinner om inget förändras och området tillåts växa igen och förbuskas. 

Gemensamt för många sådana arter av växter, fåglar och insekter är också 
att de relativt enkelt går att gynna genom att skapa likvärdiga eller bättre 
miljöer i närheten eller på andra lokaler.

Endast en begränsad påverkan kommer att ske på fågelarter eller djur som 
omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen (det vill säga är fridlysta). 
Inga förekomster av fridlysta växter är kända och förutsättningar för boplat-
ser eller fortplantningsmiljöer för fladdermöss och groddjur saknas.

Verksamheten förväntas inte heller påverka kringliggande kända naturvär-
den på land, till exempel området av riksintresse, eftersom den varken kom-
mer att ge upphov till damning, luftburna föroreningar, buller eller annat 
som kan påverka naturvärden negativt. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljö på land som obetyd-
liga. 

4.4 Yt- och grundvatten
Förutsättningar

Kända värden för yt- och grundvatten inom två kilometer från den plane-
rade verksamheten redogörs för i Figur 11 och Tabell 5. 
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Inom tre kilometer från projektområdet finns tre vattenförekomster som 
omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). Utöver dessa finns ett antal min-
dre vattendrag som inte omfattas av MKN. Inga brunnar förekommer inom 
fastigheten Bredånger 2:165>1. 

Den planerade verksamheten skulle kunna påverka vattenmiljön till följd av 
det kylvatten som använts för kylning, som därefter förs tillbaka till recipien-
ten. Påverkan kan ske genom ändring av temperatur och fysisk påverkan av 
turbulens. 

Kylvattnet kommer att tas in som ett bottenvatten. Detta är mest energief-
fektivt och fördelaktigt att ta in ett vatten som redan har en låg temperatur 
om cirka 6 grader Celsius. Tuben kommer att placeras enligt karta i Figur 5 
och hållas i position med tyngder. För att säkerställa att ingen fisk följer med 
in i tuben placeras ett finmaskigt nät i mynningen.

Kylvattnet kommer att återföras till recipienten Nätrafjärden, Bottenhavet. 
Utsläppspunkten för flödet kommer att anpassas så att påverkan på den fi-
berbank som är belägen söder om djuphamnens hamnbassäng är försumbar.  
Utbredning av fibersediment i Nätrafjärden är väl undersökt, bland annat 

TABELL 5. Yt- och grundvatten inom två kilometer från den planerade verksamheten enligt VISS 2020. ID-nummer i tabellen är kopplat 
till nummer i kartan i Figur 11.

ID Namn Typ Värdebeskrivning Avstånd från 
projektområdet

1 Skorpedsåsen Bjästamon - Köpmanholmen, 
SE701310-676163

Grundvatten Grundvattenförekomst som om-
fattas av MKN.

Delvis inom

2 Nätraån, SE701055-679174 Vattendrag Ytvattenförekomst som omfattas 
av MKN.

150 meter

3 Nätrafjärden, SE630685-184305 Kustvatten Ytvattenförekomst som omfattas 
av MKN.

110 meter

M I L J Ö K VA L I T E T S N O R M E R  (M K N ) 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 ska ha uppnått normen om god status till år 2015 
och statusen får inte försämras, dock kan undantag göras. Nya miljökvalitets-
normer beslutades och kungjordes i december 2016 för perioden 2016–2021.
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i samband med saneringen, men beskrivs även i SGU:s rapport 2014:16. 
Fibern har sitt ursprung i den verksamhet som bedrevs av Köpmanholmens 
sågverk och Köpmanholmens massafabrik. 

Kylvattnet innehåller inga föroreningar utan är helt rent kylvatten som efter 
användning går på retur. Kylvattnet som använts återförs till havet och är 
uppvärmt. Kylvattnet tas in som ett bottenvatten och är då cirka 6 grader 
Celsius. Beroende på kylvattnets temperatur samt i vilka mängder och med 
vilket tryck det returneras med, kan en förändring ske för flora och fauna 
i utsläppsområdet. En den fiskarter, framför allt kallvattenfiskar som lax, 
öring, harr och stensimpa, kan påverkas negativt. Varmvattenfiskar däre-
mot, som abborre och gädda, kan gynnas på så sätt att tillväxten ökar vid en 
varmare temperatur.   

Returvattnet kommer att ha en temperaturhöjning jämfört med det botten-
vatten som tagits in. Returvattnet kommer att släppas tillbaka i Nätrafjärden, 
i hamnbassängen. Det fördelar som finns med att låta returvattnet gå ut i 
hamnbassängen är att vattentemperaturen är högre här än bottenvattnet, 
vilket medför att konsekvensen av temperaturökningen inte blir så stor. 
Returvattnet kommer att bromsas upp av hamnbassängens vågbrytare och 
returvattnet omblandas med de stora vattenvolymerna. Det är stora djup ut-
anför hamnbassängen, som fort går från 10 meter till cirka 70 meters vatten-
djup och större. Kylvattenflödet från Cinis planeras till maximalt 2000 m3/
timme. Cinis avsikt är att utgående kylvatten till recipienten inte ska översti-
ga mer än 9–17 grader i jämförelse med inkommande vatten. Det finns goda 
förutsättningar för att undvika en temperaturhöjning, då vattenvolymen i 
Nätrafjärden är stor. Den främsta påverkan sker närmast mynningen på ut-
släppstuben och kan kopplas till vattentrycket då returvattnet når hamnbas-
sängen. Utsläpp av det kylvattnet som returneras kan leda till att så kallade 
varmvattenarter av fisk lockas hit medan de så kallade kallvattenarterna inte 
kommer att uppehålla sig där. Det som ska beaktas är den aktivitet av fartyg 
som sker i hamnen, vilket gör att fisk inte uppehåller sig i område där stör-
ning av fartyg är påtaglig. 

För att inte påverka Sanningssundet som är ett kustnära strandområde, samt 
för att inte störa vandringsleder för fisk, har Cinis valt att inte ta ut vatten ur 
Nätraån och inte heller låta returvatten gå tillbaka i Nätraån. 
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FIGUR 11 Yt- och grundvatten inom och kring 
verksamhetsområdet. Nummer på kartan är 
kopplat till ID i Tabell 5.
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Miljöeffektsbedömning

Vår bedömning är att påverkan av intag och retur av kylvatten kommer att 
vara försumbar. Detta eftersom Cinis vidtar försiktighetsmått i val av place-
ring för intag och retur av kylvatten och val av teknik.

4.5 Friluftsliv och rekreation
Förutsättningar

Verksamhetsområdet ligger i ett landskap som är värde för friluftsliv och 
rekreation. Kända värden för friluftsliv och rekreation nära den planerade 
verksamheten redogörs för i Figur 12.

Cirka 200 meter från projektområdet passerar Höga kusten-leden, vilken är 
utpekad som riksintresse för friluftslivet. I närheten av projektområdet finns 
även riksintresse för rörligt friluftsliv, riksintresse för obruten kust och Världs-
arvet Höga kusten. Riksintressen och världsarv beskrivs i Tabell 4 och Figur 
7.

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 sågverks-
industrin 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 eldstä-
der. 

• Hummelvik är ett naturområde med branta berg, gammal 
skog och klapperfält. En del av området omfattas av Hummelviks 
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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. Från 
den östra delen av Köpmanholmens hamn, cirka 700 meter från projektom-
rådet, går färjor till Ulvön och andra delar av Skärgården.

I samrådet har det framkommit att boende i Köpmanholmen frekvent rör 
sig inom industriområdet. Även turister rör sig genom industriområdet. 
Inom industriområdet, söder om Bruksvägen cirka 200 meter från den pla-
nerade verksamheten, finns Köpmanholmens fabriksträdgård. Köpmanhol-
mens fabriksträdgård är ett permanent konstprojekt som drivs av en ideell 
förening sedan 2015. Trädgården uppmärksammar platsens industrihistoria 
och omfattar både konstinstallationer och planteringar. 
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FIGUR 12 Kända värden för friluftsliv och rekreation 
nära den planerade verksamheten.
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Miljöeffektsbedömning

Verksamheters påverkan på friluftsliv och rekreation kan dels bestå av fysiskt 
intrång och ianspråktagande av mark som är av stort värde för friluftslivet 
och rekreationen, dels av förändrad landskapsbild och därtill ett förändrat 
upplevelsevärde från omkringliggande områden. 

Verksamheten planeras på ett befintligt industriområde och kommer inte 
att ta någon värdefull mark för friluftslivet i direkt anspråk. Verksamheten 
kommer heller inte att begränsa framkomligheten för friluftslivet, varken för 
vardagsrekreation i närområdet eller vandrare på till exempel Höga kusten-
leden. Verksamheten innebär inga säkerhetsrisker för allmänheten som visats 
i närheten, och de vägar som närboende promenerar på genom industriom-
rådet kommer fortsatt att vara tillgängliga. 

Verksamheten medför inte buller som påverkar upplevelsen av omkringlig-
gande utpekade områden med värde för friluftslivet. Verksamheten kommer 
att vara synlig, till exempel för de som färdas i båt på Nätrafjärden. Efter-
som verksamheten planeras inom historiskt och nuvarande industriområde 
bedöms den endast innebära små konsekvenser för landskapsbilden. Därför 
bedöms upplevelsevärdet av de riksintressen och andra utpekade värden för 
friluftslivet som finns i närheten av verksamhetsområdet inte att påverkas. 
Samma bedömning gäller för Världsarvet. Verksamheten kommer inte att 
medföra påverkan på hamnen varifrån båtar till skärgården utgår. 

Sammanfattningsvis bedöms verksamheten medföra obetydliga konsekven-
ser för friluftslivet, även om verksamhetsområdet ligger inom Höga kusten-
området som är av stort värde för friluftsliv. Detta eftersom värdet av de 
riksintressen, Världsarvet och andra värden för rekreation och friluftsliv inte 

bedöms påverkas negativt av verksamheten.
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4.6 Kulturmiljö
Förutsättningar

Kända värden för kulturmiljö i närheten av projektområdet redogörs för 
i Figur 13. Inom två kilometer från projektområdet finns ett kyrkligt kul-
turminne, 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 kommu-
nala kulturmiljöintressen redovisas också i Figur 13. Cirka 150 meter öster 
om projektområdet ligger en utpekad kulturmiljö som benämns Köpman-
holmens bruksbebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Inom området finns 
kulturhistoriskt intressanta industri- och kontorsbyggnader samt grönområ-
den. Inom området finns bland annat en gammal tvättstuga, som idag bland 
annat används för utställningar. 

Miljöeffektsbedömning

Påverkan på kulturvärden kan ske dels direkt genom markanspråk som 
påverkar kulturvärden, dels genom syn-eller ljudintryck som påverkar upple-
velsen av en miljö. 

Den planerade verksamheten kommer inte att ta några kulturvärden direkt 
i anspråk. De formellt skyddade kulturvärdena, det vill säga fornlämningar, 
och det kyrkliga kulturminnet ligger på ett sådant avstånd att det kommer 
att påverkas obetydligt av syn-eller ljudintryck. Verksamheten kommer att 
synas från en mindre del av det område som är utpekat i kommunens kul-
turmiljöprogram. Eftersom områdets värden är kopplat till dess bruks- och 
industrihistoria, och den nya verksamheten uppförs inom det tidigare och 
nuvarande industriområdet, bedöms den nya verksamheten inte påverka det 
utpekade områdets värden. 

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna på kulturmiljö som obetydliga, 
eftersom inga värden för kulturmiljö går förlorade.  
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FIGUR 13 Regionala och kommunala kulturmiljöintressen samt 
kända kulturhistoriska lämningar (utdrag från Riksantikvarieämbe-
tets databas Fornsök 2021) i närheten av projektområdet.
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4.7 Ljud
Förutsättningar

Verksamheten planeras att vara i gång dygnet runt, vilket innebär att buller 
kan uppstå dygnet runt. De huvudsakliga bullerkällorna för den planerade 
verksamheten under driften är fläktar och transporter, se även avsnitt 2.2.10. 
All produktionsverksamhet sker inomhus, vilket begränsar bullerpåverkan 
utanför verksamheten. Det största bullret förväntas uppstå från fläktarna 
som används för indunstning. Fläktarna kommer att byggas in och placeras 
inne i industrilokalen. Det ljud som uppstår i samband med lastning inom 
hamnområdet och transporter med fartyg hanteras inom hamnens till-
stånd. Ljud kommer även att uppstå i samband med de uppskattningsvis sex 
lastbilstransporter om dagen som kommer att åka till eller från verksamhe-
ten genom Köpmanholmen. Detsamma gäller personbilstrafik till och från 
verksamheten. 

Under byggskedet kan ytterligare buller uppstå, dels till följd av ökade trans-
porter till platsen, dels till följd av byggnationen i sig. 

För verksamhetens påverkan på omgivningen gäller de riktvärden för buller 
vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler som anges i Naturvårdsverkets 
rapport ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” (Natur-
vårdsverket 2015):

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus dagtid 06–18
• 45 dBA ekvivalent utomhus kvällstid 18–22 samt lördag, söndag 

och helgdag (06–18)
• 40 dBA ekvivalent utomhus nattetid 22–06

Naturvårdsverkets riktlinjer är avsedda som utgångspunkt och vägledning, 
och en bedömning av påverkan av buller ska göras i varje enskilt fall. I nor-
malfallet bör riktvärdena vara vägledande för bedömning enligt Naturvårds-
verket. Cinis verksamhet kommer inte att överskrida riktvärdena. Verksam-
heten kommer heller inte att överskrida Örnsköldsviks kommuns riktvärden 
för buller vid bostad från industriverksamhet (Örnsköldsviks kommun 2012):

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus dagtid 07–18
• 45 dBA ekvivalent utomhus kvällstid 18–22 samt söndag och 

helgdag
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• 40 dBA ekvivalent utomhus nattetid 22–07
• 55 dBA max utomhus nattetid 22–07

För att uppfylla riktvärden från både Naturvårdsverket och Örnsköldsviks 
kommun kommer Cinis att:

• Hålla all produktion och alla indunstningsfläktar inomhus
• Bygga in indunstningsfläktar
• Välja utrustning och fordon med hänsyn till buller
• Ta fram ytterligare åtgärder i samband med detaljprojektering, 

om så anses nödvändigt

Den planerade verksamheten ligger i närheten av Nätrafjärden, som finns 
mot väst. Eftersom ljud transporteras långt över vatten innebär det att ljud 
från verksamheten kommer att transporteras längst västerut från verksam-
heten. Åt andra väderstreck finns bostadshus, som närmast cirka 300 meter 
från verksamhetsområdet.

Miljöeffektsbedömning

Generellt så kan ljud från verksamheten komma att höras även om riktvär-
den innehålls. Det gäller framför allt om miljön i övrigt upplevs som tyst, till 
exempel när det är vindstilla och det inte finns annan trafik som påverkar 
ljudbilden. Även om verksamheten medför ljud bedöms den inte medföra 
några betydande störningar, varken för människor som bor i närheten eller 
som av andra orsaker vistas inom industriområdet eller dess närhet.

Det ökade bullret som kan uppstå från anläggning och transporter i anlägg-
ningsskedet är begränsade till en anläggningstid av cirka ett och ett halvt år.

Verksamheten bedöms sammanfattningsvis medföra små negativa konse-
kvenser eftersom buller kan påverka närmiljön, men inga riktvärden över-
skrids. 

4.8 Risk och säkerhet
Förutsättningar

För att förebygga att olyckor eller tillbud sker i den planerade verksamheten 
kommer Cinis vidta skyddsåtgärder, bland annat i form av:
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• Automatiskt brandlarm
• Fasta vattenposter
• Begränsning av brandfarlig vara
• Handbrandsläckare 
• Rökventilatorer
• Utbildning av personal

Som en del i Cinis egenkontroll kommer en riskinventering avseende miljö 
med jämna mellanrum att genomföras för den planerade verksamheten. 
Olycksscenarior kommer att beskrivas för att säkerställa att rätt skyddsåtgärd 
vidtas. Riskinventeringens syfte är att förutse risker i verksamheten och hur 
dessa risker kan förebyggas. När inventeringen genomförs identifieras möj-
liga skadehändelser och dess orsaker, därefter görs en konsekvensanalys och 
riskvärdering och slutligen föreslås eventuella åtgärder. Någon anledning till 
en säkerhetszon runt verksamheten föreligger inte. 

Miljöeffektsbedömning

Vår bedömning är att den planerade verksamheten inte medför några emis-
sioner av föroreningar som innebär några hälsorisker.

4.9 Klimatpåverkan
Förutsättningar

Klimatanpassning

Cinis ambition är att utforma och anpassa verksamheten till både nutida 
och framtida klimat. Enligt SMHI:s klimatscenarier för Västernorrlands län 
förväntas medtemperaturen och nederbördsmängden öka i framtiden. Även 
antalet dagar med kraftig nederbörd förväntas öka. Det finns flera olika sce-
narier för hur omfattande förändringarna kan komma att bli. Med ett mel-
lanscenario (RCP4,5) förväntas årsmedeltemperaturen öka med 3–4 grader 
Celsius samtidigt som nederbördsmängden ökar med 15–20 % till perioden 
2071–2100 jämfört med 1971–2000 (SMHI 2021a). 

Enligt SMHI:s och SGI:s prognoser över havsnivåhöjning i samband med 
klimatförändringarna ligger inte projektområdet inom riskzon för att hamna 
under medelhavsnivån inom 100 år (SMHI 2021b). Örnsköldsviks kommu-
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nen bedömer att havsnivåhöjningen motsvarar landhöjningen inom kommu-
nen ((Örnsköldsviks kommun 2012).

Örnsköldsviks kommun har tagit fram ett underlagsmaterial för samhälls-
planering som visar var höga risker för skred, ras och översvämning finns. I 
underlaget pekas områden som kräver extra stor hänsyn i planeringen med 
hänsyn till klimataspekter ut. Köpmanholmen ligger inte inom något av 
dessa områden (Örnsköldsviks kommun 2012). 

Den främsta risken kopplat till klimatförändringarna för Cinis verksamhet 
bedöms vara den ökade nederbörden och därigenom risken för översväm-
ningar. Dagvattensystemet kommer därför att vara dimensionerat för att 
klara denna ökning, se mer om dagvattenhantering i avsnitt 2.2.9. Klimat-
förändringarna förväntas i övrigt inte medföra betydande påverkan på Cinis 
verksamhet. 

Klimatpåverkan

Cinis avser driva verksamheten med el från förnyelsebara energikällor, och 
på så vis undvika att använda fossila bränslen i verksamheten. Cinis avser 
teckna elavtal med Eon som säkerställer 100 % förnybar energi. Det innebär 
att Eon garanterar att mängden kWh motsvarande Cinis årsförbrukning 
kommer att produceras genom förnybar energi med hjälp av ursprungsga-
rantier (Eon 2021). Energiförbrukningen för hela verksamheten beräknas till 
cirka 70–80 GWh per år.

Cinis tillverkningsprocess är energieffektiv jämfört med den så kallade 
Mannheimprocessen. Jämfört med Mannheimprocessen är energiförbruk-
ningen för Cinis process ungefär hälften så stor per tillverkad ton färdig 
produkt. Mannheimprocessen kräver dessutom fossila bränslen för att driva 
reaktionen som sker vid 700 grader Celsius. För att framställa svavelsyra 
som är den ena råvaran för Mannheimproducerad kaliumsulfat åtgår stora 
mängder olja som avsvavlas. Svavlet från denna råolja används för svavelsy-
raproduktion. 

Utöver produktionsverksamheten kommer Cinis verksamhet att medföra 
transporter med lastbil och fartyg. Fartygen drivs idag i huvudsak med diesel. 
Transporterna kommer i sin tur att medföra en klimatpåverkan. Cinis kom-
mer att kräva att de underleverantörer som sköter logistiken och transporter 
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följer de regelverk och krav som är relevanta för att minimera negativ kli-
matpåverkan.

Miljöeffektsbedömning

Cinis verksamhet bedöms inte vara känslig för ett förändrat klimat, och ris-
kerna kopplat till klimatförändringar bedöms inte vara stora eftersom Cinis 
kommer att planera dagvattenhanteringen för att klara framtida översväm-
ningar.

I jämförelse med andra tillverkningsprocesser är Cinis process energief-
fektiv, och kräver inga fossila bränslen. Verksamheten bedöms medföra en 
viss negativ påverkan på klimatet eftersom framför allt transporter kommer 
att innebära ett utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Eftersom själva 
produktionen kommer att drivas med fossilfri energi bedöms utsläppet från 
transporter dock vara litet i förhållande till hela produktionen. I jämförelse 
med andra tillverkningsprocesser bedöms Cinis process sammanfattningsvis 
medföra en liten klimatpåverkan. 

Sammanfattningsvis bedöms verksamheten medföra små negativa konse-
kvenser på klimatet.

4.10 Sammanfattning av 
miljöeffektsbedömning

Sammanfattningsvis bedöms verksamheten medföra små eller obetydliga 
konsekvenser för samtliga utredda miljöaspekter. 
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5. MÅLUPPF YLLNAD OCH 
EFTERLEVNAD

5.1 De globala hållbarhetsmålen
De globala hållbarhetsmålen har tagits fram av FN:s 193 medlemsländer 
och består av 17 mål, se Figur 14. Dessa mål strävar efter att uppnå fyra 
huvudmål till år 2030. De fyra huvudmålen är att: 

• avskaffa extrem fattigdom 
• minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
• främja fred och rättvisa 
• lösa klimatkrisen. 

I Sverige har samtliga ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet 
av målen och regeringen har utsett Agenda 2030-delegationen till att stödja 
och stimulera det svenska arbetet. FN har tagit fram 230 olika indikatorer 
och SCB har fått uppdraget att ta fram nationella indikatorer för Sveriges 
uppföljning av de globala målen. 

FIGUR 14 De globala hållbarhetsmålen.
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Cinis planerade verksamhet bedöms framför allt medverka till uppfyllanden 
av mål 14: Hav och marina resurser. Målet handlar om att bevara och nyttja 
hav och marina resurser på ett hållbart sätt. Ett av delmålen är att ”Till 2025 
förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad 
verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.” Cinis affärsidé och 
tillverkningsprocess grundas på att tillvara restprodukter från massaindustrin 
som idag släpps ut och förorenar havet. Eftersom Cinis verksamhet innebär 
att restprodukterna i stället används som en resurs minskar utsläppet av föro-
reningar till havet i linje med mål 14.

5.2 De svenska miljökvalitetsmålen
Den nationella miljöpolitiken går ut på att till nästa generation kunna lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har riksdagen 
fastslagit 16 miljökvalitetsmål. Alla myndigheter och sektorer i samhället 
ska därför ta samma hänsyn till ekologiska aspekter som till ekonomiska och 
sociala när beslut fattas.

De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma 
en hållbar samhällsutveckling och miljökvalitetsmålen är riktmärken för allt 
svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Naturvårdsverket, 
som samordnar den årliga uppföljning som sker av miljökvalitetsmålen, kon-
staterade i mars 2021 att bara ett av de 16 miljökvalitetsmålen har uppnåtts 
(Naturvårdsverket 2021). 

I tabellen nedan visas en analys av hur verksamheten påverkar möjligheten 
att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Endast de mål vars uppfyllelse 
bedöms kunna påverkas av verksamheten ingår i bedömningen, se tabell 6.
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TABELL 6. Analys av hur verksamheten påverkar möjligheten att nå måluppfyllelse för de nationella miljökvalitetsmål som bedöms 
vara relevanta.

Miljömål Måluppfyllelse Analys

Begränsad klimat-
påverkan

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Verksamheten drivs av fossilfri energi. Transporter kommer huvudsakligen att drivas 
med diesel, vilket i sig innebär en negativ klimatpåverkan. Men sammanfattningsvis 
bedöms produktionen vara energieffektiv och innebär lägre utsläpp av växthusgaser än 
den sedvanliga metoden för framställning av kaliumsulfat, som kräver fossila bränslen 
till tillverkningsprocessen. 

Frisk luft Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Utsläpp till luft sker via filter. Inga utsläpp till luft som kan innebära skada för männis-
kors hälsa eller miljö sker. 

Bara naturlig för-
surning

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Verksamheten innebär inga utsläpp som bidrar till försurning.

Minskad produktion av kaliumsulfat med Mannheimprocessen leder till minskat behov 
av Svavelsyra. Vid tillverkning av svavelsyra sker försurande utsläpp.

Giftfri miljö Bidrar till mål-
uppfyllelse

Verksamheten innebär att restprodukter från massaindustrin inte längre släpps ut i 
haven, utan i stället tillvaratas och används som en resurs. Föroreningarna till havet 
minskas således. Verksamheten medför inga utsläpp av giftiga ämnen till mark, luft el-
ler vatten.

Ingen övergödning Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Verksamheten innebär inga utsläpp av näringsämnen som bidrar till försurning. El-
filterstoft innehåller liten mängd fosfor som förhindras att hamna i haven när stoftet 
används som en resurs i tillverksningsprocessen.

Levande sjöar och 
vattendrag

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Verksamheten medför ingen påverkan på Nätraån eller andra sjöar eller vattendrag.

Hav i balans och 
levande kust och 
skärgård

Verksamheten innebär att restprodukter från massaindustrin inte längre släpps ut i 
haven, utan i stället tillvaratas och används som en resurs. Föroreningarna till havet 
minskas således

God bebyggd 
miljö

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Verksamheten planeras inom ett industriområde och medför ingen påverkan på boen-
demiljöer.

Ett rikt växt- och 
djurliv

Förhindrar inte 
måluppfyllelse

Verksamheten förväntas inte påverka naturvärden på land.
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