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Länsstyrelsens yttrande med samrådssynpunkter 
avseende produktion av kaliumsulfat inom del av 
Bredånger 2:165>1 i Örnsköldsviks kommun 

Länsstyrelsens synpunkter

Utsläpp av kylvatten

Mängd vattenuttag från recipienten och utsläpp i recipienten samt mått på 
flöden behöver tydliggöras. Om flödet genom kylsystemet kräver tryck, måste 
det rapporteras vid miljökonsekvensbeskrivningen för att grunda 
påverkansanalys av strömmarna i recipienten. Denna information bör 
inkluderas i en riskanalys. I riskanalysen bör det redogöras för hur olika arter 
i området kan påverkas vid oavsiktliga utsläpp. Riskerna för utsläpp i 
närheten av sediment med miljögifter (fiberbankar) bör också analyseras. 
Det bör också göras en riskbedömning av hur ekologisk och kemisk status för 
kustvattenförekomsten Nätrafjärden kan påverkas av oavsiktliga utsläpp.

Den rapporterade vattenförbrukningen för kylningsprocessen är 2 600 m3 
per timme. Ett konstant intag skulle motsvara en vattenförbrukning på 62 
400 m3 per dygn. Det bör framgå hur mycket vatten som kommer att 
användas per dygn samt om det är kontinuerliga eller punktliga vattenintag 
och utsläpp under dagen.

Det vore önskvärt att lösningar utreds för att sänka vattentemperaturer på 
kylvattnet så att avvikelsen från havets naturliga temperatur minskar.

Det är viktigt att intagspunkt samt utsläppspunkt av kylvatten placeras så att 
det inte riskerar att påverka fiberbankar, fiberrika sediment eller sediment 
med innehåll av miljögifter.

Påverkan på recipient

Recipienten bör vara Nätrafjärden. Möjligen kan man ange Bottenhavet som 
recipient, men inte Bottenviken. Placeringen av utsläppet av kylvatten i 
recipienten kan påverka konsekvenser på miljön. Särskild försiktighet bör tas 
i närheten av Nätraåns mynning och intill fiberbankarna.

Hur stor påverkan kylvattenutsläppet har på havets vattentemperatur beror 
dels på temperaturen på kylvattnet och dels på mängden kylvatten som 
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släpps ut. För att få en pedagogisk uppfattning kan en jämförelse göras med 
badkar: ett badkar rymmer 150 L = 0,15 m3. Om vattenutsläppet sker dygnet 
runt (62 400 m3/dygn) kommer det att motsvara 416 000 badkar/dygn 
(=288 badkar/minut). Denna mängd kylvatten med en temperaturökning på 
15–20 grader riskerar att påverka livet i havet.  Till exempel kan mängden 
syre i bottenvattnet minska vilket kan påverka bottenfaunan, och indirekt 
fisken som äter bottenfauna. I en syrefri miljö vid botten riskerar även 
ämnen som tidigare varit bundna i botten att frigöras till vattenmassan. Ökad 
vattentemperatur kan också öka antalet algblomningar lokalt. 

Temperaturen på kylvattnet kan påverka det marina ekosystemet i 
recipienten. I samrådshandlingen anges att kylvattnet har en 
temperaturökning på 15–20 grader då det släpps ut i recipienten. Detta 
innebär att om havsvattnet är till exempel 20 grader, är kylvattnet 35–40 
grader. En temperaturförändring på 15–20 grader motsvarar vattnets 
temperaturförändring över ett helt år, från 0 grader på vintern till 20 grader 
på sommaren (beroende på djup). Det bör tydligt framgå om 
kylvattensprocessen förändrar vattnet på något sätt och 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver visa att verksamheten inte försämrar 
möjligheten att nå gällande miljökvalitetsnormer.

Det är viktigt att utreda om utsläppet av kylvatten riskerar att störa fiskars 
vandring upp i Nätraån. Stora insatser har gjorts för att åtgärda Kuba-
dammen i Nätraån uppströms Åfjärden. Detta för att havsöring ska kunna gå 
upp och leka i vattendraget. Det är högst olyckligt om förutsättningarna för 
öring (och annan fisk) att vandra upp i Nätraån äventyras. Flodpärlmussla, 
en rödlistad art, hittas vid i Nätrafjärden uppströms Åfjärden. 
Flodpärlmusslan är beroende av öring för sin reproduktion. Det är av stor 
vikt att öringens upp och nedvandring i Nätraån inte störs. Det samma gäller 
även arten flodnejonöga som har observerats vid mynningen av Nätraån.

För att beskriva den totala påverkan i havet bör utsläpp under långa perioder 
inkluderas. Ett utsläpp under en vecka har en annan påverkan än ett utsläpp 
som sker kontinuerligt under ett år. Påverkan på arter och habitat bör 
analyseras ur ett kort och ett långt (> 1 år) tidsperspektiv.

Att släppa askan i recipienten kommer att påverka havet genom att de 
restprodukter/ämnen som finns i askan hamnar i kustvattnet. Askan 
kommer troligen att ackumuleras på botten och kan då påverka bottenfauna 
och flora. Referenser från andra verksamheter med utsläpp av denna typ av 
askan vid kusten bör inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen. Platsen för 
utsläppet bör analyseras utifrån miljöpåverkan på recipienten. Finns det 
möjlighet att hitta alternativa lösningar för askan, som att skicka den till 
deponi (på land) eller använda den som en resurs.

Havsområde bredvid planerad verksamhet är ett kustnära strandområde 
med Sanningssundet mynningen, där vandringsleder för fiskar som leker 
uppström i Nätraån. Herrgårdsudden är ett friluftsområde som har kulturellt 
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och turistiskt värde. Åfjärden är ett grunt område skyddad från havsvågor, en 
typ av kustmiljö med ett stort värde inom havsmiljöförvaltning och 
miljömålen. Söder om verksamhetens lokalisering finns en fiberbank i botten 
av havet.

Transporter

I områdets omedelbara närhet finns fiberbankar och fiberrika sediment. En 
tydlig beskrivning av farleden och hur trafiken förväntas att ske i området 
behöver presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Beskrivningen bör 
inkludera de naturvärden som trafikleden kommer att passera på vägen från 
utsjön och in till Köpmanholmens hamn i Nätrafjärden.

Risk och säkerhet

Det är bra att riskinventering avseende miljö kommer att genomföras med 
jämna mellanrum som del i CINIS egenkontroll för den planerade 
verksamheten.

Vid en undersökning av lämplig placering av miljöfarlig verksamhet bör 
riskerna för allvarliga olyckor utvärderas. En riskbedömning av 
miljöpåverkan i havet bör ingå. En innefattande riskbedömning behöver 
genomföras med tillsyn för människor och havsmiljön, analyser för 
naturolyckor kopplad till klimatförändringen (till exempel översvämningar) 
och vilka förebyggande förslag kommer verksamheten att inkludera i 
planeringen, även vid verksamhetensutformning (punkt 2.1.2, sidan 11), för 
att förhindra miljö/människor negativa påverkan vid olyckor. 

Det är positiv att utnyttja ett område som redan har använts för industri. 
Samtidig är den planerade verksamheten väldig nära strandlinjen. Endast 
cirka 120 meter från havet kommer verksamheten att hantera olika starka 
ämnen som kan ha mycket stor påverkan på akvatiska miljöer: elfilterstoft, 
natriumsulfat, kaliumklorid, svavelsyra, natriumhydroxid, kalciumsulfat, 
kaliumsulfat och natriumklorid. Dessa ämnen kommer att produceras och 
lagras på plats.

Föroreningar

Som beskrivs i samrådshandlingen har efterbehandlingsåtgärder genomförts 
på delar av området för att minska risken med de föroreningar som orsakats 
av den tidigare industriverksamheten på fastigheten och intilliggande 
fastigheter. Trots de avhjälpandeåtgärder som genomförts inom 
Köpmanholmens industriområde så har viss andel föroreningar lämnats kvar 
inom området och Länsstyrelsen menar att risken för spridning och/eller 
exponering av dessa ska förhindras så långt möjligt. Efter genomförda 
åtgärder har länsstyrelsen gjort en inskrivning i fastighetsregistret med 
avseende att förelägga fastighetsägarna inom Köpmanholmen 
industriområde att iaktta försiktighet och i det fall behov av detta bedöms 
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finnas även vidta åtgärder för att minimera risken för spridning och/eller 
exponering av kvarlämnade föroreningar på platsen. 

Vid tiden för efterbehandlingsåtgärderna var det inte känt att 
Köpmanholmens sågverk använt klorfenolpreparat för impregnering av sågat 
virke. Under senare år har undersökningar visat att dioxinföroreningar 
förekommer i området där såghuset har legat, på andra sidan Hålviksvägen. 
Däremot var sågens upplagsområde för sågat virke beläget i anslutning till 
detta område. Hur dioxinförekomsten ser ut på upplagsområdet är inte 
kartlagt.

Hur installation av ledning/ledningar för kylvatten kommer ske behöver 
beskrivas med avseende på förorenade sediment samt hur in och utsläpp av 
vatten kan påverka de förorenade sedimenten under driftstiden.

Kemikalier

Det bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen hur det miljöfarliga 
avfallet hanteras samt hur det deponeras så att det inte utgör någon fara för 
människa eller miljön.

Övrigt

I miljökonsekvensbeskrivningen bör det beskrivas hur verksamheten 
förväntas påverkas av framtida klimatförändringar samt vilken påverkan 
verksamheten har på klimatet.

I samrådshandlingen går det att läsa att det ska vara en fossilfri produktion. I 
processen bedömer man att det kommer förbrukas 35-40 Gw/h per år. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör innefatta en redovisning av hur detta 
säkerhetsställs samt huruvida det är energieffektiv process jämfört med 
alternativa framställningsmetoder om man jämför åtgångna kw/h per ton 
kaliumgödsel.

Samrådskretsen bör även innefatta den sameby som blir berörd av 
verksamheten.

Synpunkter på samrådsprotokoll

Länsstyrelsen anser att sökanden har redovisat de synpunkter som 
länsstyrelsen framförde under samrådsmötet. Länsstyrelsen har därmed inga 
synpunkter på inlämnat samrådsprotokoll.

Ärendet
Länsstyrelsen har från Cinis Fertilizer mottagit underlag till samråd samt 
protokoll från genomfört samrådsmöte med Örnsköldsviks kommun och 
länsstyrelsen Västernorrland avseende rubricerad verksamhet. I detta 
yttrande har även Lotta Nygård, Maja Wressel och Daniela Figueroa Annika 
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från enheten Skyddad Natur samt Annika Dahl från enheten Miljötillsyn 
deltagit.

Cinis Fertilizer avser att söka tillstånd till tillverkning av mineralgödsel inom 
del av fastigheten Bredånger 2:165>1 i Örnsköldsviks kommun.

Sandra Hammarbäck
Miljöprövningsenheten
0611 - 34 93 83 
sandra.hammarback@lansstyrelsen.se

Kopia
kristina.johansson@ecogain.se

ida.pettersson@ecogain.se

mailto:kristina.johansson@ecogain.se
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Länsstyrelsens yttrande med samrådssynpunkter 
avseende produktion av kaliumsulfat inom del av 
Bredånger 2:165>1 i Örnsköldsviks kommun

Länsstyrelsens synpunkter

Särskilda synpunkter avseende planerad verksamhet

Kylvattnet

En temperaturskillnad på 8 grader kan fortfarande ge en betydande påverkan 
på vattenmiljön och det biologiska livet. Många processer i havet styrs av 
vattnets temperatur, det gäller till exempel fiskars vandring samt vattnets 
förmåga att hålla syre och nedbrytningsprocesser. Därför är det viktigt att 
beskriva kylvattnets påverkan utifrån alla tänkbara aspekter, till exempel vad 
flödet får för påverkan, vad temperaturskillnaden kan orsaka under olika 
årstider, kan grumling uppstå på grund av kylvattnet och hur påverkas 
förorenade sediment och fiberbankar av flödet.

Uttags- och utsläppspunkterna för kylvattnet måste beskrivas, utifrån 
utredningarna så kanske det kan vara aktuellt med att redovisa alternativa 
punkter. Det är viktigt att beskriva skadeförebyggande åtgärder, till exempel 
för inloppet av uttaget.

Utöver skadeförebyggande åtgärder är det också intressant att redogöra 
statistik på hur mycket fisk som eventuellt förs med i kylvattenintaget, 
baserat på antal och storlek. Det är också intressant att klargöra hur 
fiskvandringen genom Sanningssundet till Åfjärden påverkas av 
verksamhetens uttags- och utsläppspunkter i vattnet.

Länsstyrelsen anser att ni behöver utreda vilket område som med ansökta 
utsläpp kommer att överskrida en temperaturhöjning på 1,5 grader samt det 
område där temperaturen riskerar att överskrida 21,5 grader under mer än 
2% av tiden (se bilaga 1 (om gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten) till 
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, 
om parameter temperatur punkterna a) och b) ).
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Dagvatten och dagvattennätet

Ni ska redovisa skyddsåtgärder för att motverka att läckage sprids via 
dagvattennät.

Båttrafiken

Redogör för skyddsåtgärder och beredskap för att undvika att olyckor 
alternativt att läckage uppkommer och begränsas vid lastning och lossning. 
Samt redovisa hur åtgärder kan minimera båttrafikens eventuella påverkan 
på fibersediment i anslutning till anlöp.

Redogör för hur mycket båttrafiken (kopplat till verksamheten) förväntas öka 
i området. Samt klassningen (farligt gods osv.) för den båttrafik som 
verksamheten ger upphov till och riskerna kopplat till den klassningen för 
båttrafiken.

Utsläpp till luft

Beskriv risken för eventuell dammexplosion vid och omkring 
torkanläggningen i samband med hantering/paketering av färdig torkad 
produkt. Och hur detta kan påverka personalen.

Redogör för möjligheten att tillsätta medel i produkten som motverkar 
damning och hur detta påverkar, samt om det är er intention att använda 
sådant medel.

Stora flöden varm luft används för att torka kaliumsulfat och natriumklorid. 
Ni behöver redovisa totalutsläppen av respektive produkt i emissionerna som 
massa per tidsenhet, till exempel kg/h eller ton /år. Ni behöver redovisa hur 
detta kommer att påverka omgivningen på kort och lång sikt för människors 
hälsa och miljön.

Metallhydroxidslam

Ni behöver redovisa på vilket sätt metallhydroxidslam/farligt avfall kommer 
att deponeras så att det inte utgör någon fara för människors hälsa och 
miljön. Samt på vilket sätt detta, inkluderat utläckt filtrat, vid 
filterhanteringen kommer att hanteras så att det inte utgör någon fara för 
människors hälsa och miljön.

Hantering och förvaring av metallhydroxidslam bör regleras i villkor. Därför 
är det lämpligt att ni i förslag till villkor inkluderar detta. I första hand anser 
länsstyrelsen att metallhydroxidslam inte ska förvaras utomhus. I vart fall 
måste det förvaras under tak så det inte kan utsättas för regn och därmed 
laka ur.
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Förorenade områden

Utöver vad som framgår av länsstyrelsen yttrande den 30 mars 2021 (551-
871-2021) om föroreningar framför länsstyrelsen följande.

Sedan åtgärder genomfördes mot markföroreningar på Köpmanholmen så 
har de generella riktvärdena ändrats. Till exempel har generellt riktvärde för 
kvicksilver ändrats från 7 mg/kg TS till 2,5 mg/kg TS för mindre känslig 
markanvändning (se Naturvårdsverkets rapport 5976). När åtgärder vidtogs 
var åtgärdsmålet för kvicksilver 10 mg/kg TS vilket framgår i slutrapport för 
saneringsåtgärder vid Köpmanholmen. Med anledning av detta anser 
länsstyrelsen att föroreningssituationen med kvarlämnade föroreningar 
behöver utredas. Detta för att säkerställa att människor som vistas i området 
och i lokalerna under arbetstid inte ska utsättas för risker med avseende på 
föroreningar i området.

Utöver att beskriva hur ledningsdragning för kylvatten påverkar förorenade 
sediment behöver påverkan på förorenad mark också beskrivas.

Vid exploatering av fastigheten ska bifogat beslut (dnr 575-760-13) beaktas.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är anmälningspliktig eller tillståndspliktig och prövas 
enligt 11 kap. miljöbalken. Tillståndspliktig vattenverksamhet prövas av 
Mark- och miljödomstolen. Ni måste därför utreda och redovisa hur 
omfattande vattenverksamhet projektet innebär. Om verksamheten innebär 
anmälningspliktig eller tillståndspliktig vattenverksamhet menar 
länsstyrelsen att prövningen enligt 9 kap. och 11 kap. ska göras samlat av 
domstolen.

Ni behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenverksamheter där 
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är ni som 
verksamhetsutövare som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet 
kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda 
intressen kan länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav 
på rättelse.

Landskapsbilden

Ni kan illustrera hur landskapsbilden påverkas av er verksamhet med 
fotomontage.
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Samråd

Det är viktigt att ni samrått med samtliga samrådsparter med den senaste 
uppdaterade versionen av samrådsunderlaget. Länsstyrelsen anser att ni ska 
samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 
Räddningstjänsten.

Synpunkter på samrådsprotokoll

Länsstyrelsen anser att sökanden i huvudsak har redovisat de synpunkter 
som länsstyrelsen framförde under samrådsmötet. Länsstyrelsen har därmed 
inga synpunkter på inlämnat samrådsprotokoll.

Ärendet
Länsstyrelsen har genomfört ett samråd med dnr 551-871-2021 angående 
rubricerad verksamhet. Därefter har Cinis Fertilizer AB skickat in ett 
uppdaterat samrådsunderlag med avsteg från underlaget i ärende 551-871-
2021. Samrådet har tagits om och länsstyrelsen har mottagit protokoll från 
genomfört samrådsmöte med Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsviks Hamn 
och Logistik och länsstyrelsen Västernorrland avseende rubricerad 
verksamhet.

Cinis Fertilizer AB avser att söka tillstånd till tillverkning av mineralgödsel 
inom del av fastigheten Bredånger 2:165>1 i Örnsköldsviks kommun.

I detta yttrande har också miljöhandläggare Roger Persson, Katarina Zeipel, 
Annika Dahl, Karin Jönsson och naturvårdshandläggare Maja Wressel, Lotta 
Nygård samt beredskapshandläggare Martin Neldén deltagit.

Daniel Yngsell
Miljöprövningsenheten
Telefon: 0611-349224
E-post: daniel.yngsell@lansstyrelsen.se

Bilaga
Beslut med dnr 575-760-13

mailto:daniel.yngsell@lansstyrelsen.se
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Ämne: samråd - Cinis Fer.lizer AB, Köpmanholmens industriområde
Datum: torsdag 22 april 2021 kl. 13:40:36 centraleuropeisk sommar.d
Från: Sven.Bomark@Naturvardsverket.se
Till: Ida PeLersson

Hej,
Naturvårdsverket avstår från aL yLra sig över samrådshandlingarna.
 
 

Med vänlig hälsning

SVEN BOMARK

Teknisk handläggare
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POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 58
www.naturvardsverket.se

 
Läs om hur Naturvårdsverket behandlar 

dina personuppgifter 
 
 

applewebdata://726F44C5-1AB4-4632-AD56-82AFE0FB2F3F/www.naturvardsverket.se
http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-personuppgifter
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2021-05-05    

dnr 5.2.2- 2021-759 
  

Ecogain 
Att. Ida Pettersson 
 
ida.pettersson@ecogain.se  
 
 
 
Yttrande vid samråd om miljöfarlig verksamhet för produktion av kaliumsulfat 
(mineralgödsel) och natriumklorid på fastigheten Bredånger 2:165>1 i 
Örnsköldsviks kommun 
 
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. 
Sametingets syfte är att förbättra de svenska samernas möjligheter som urfolk att bevara och 
utveckla sin kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka 
att samiska behov beaktas – däribland renskötselns intressen – vid nyttjandet av mark och 
vatten. 
  
Ärendet 
Cinis Fertilizer AB avser att ansöka om miljötillstånd för produktion av kaliumsulfat och 
natriumklorid på fastigheten Bredånger 1:165> i Örnsköldsviks kommun. Den planerade 
verksamheten ligger inom Vilhelmina södra samebys vinterbetesmarker dock ej inom 
område av riksintresse för rennäringen. Det finns dock ingen beskrivning av renskötseln och 
det framgår inte om samråd skett med berörd sameby. 
 
Kort om renskötseln  
Renskötseln bedrivs utifrån renarnas förutsättningar och på renarnas villkor. Det är berörda 
samebyar som har kunskapen om markernas värde för renarna. Renskötsel bygger på 
ekologiskt hållbara principer och är därför beroende av ett sammanhållet naturlandskap. 
Olika områden och möjligheten att förflytta sig däremellan brukar benämnas funktionella 
samband. De funktionella sambanden skapar grundläggande förutsättningar att bedriva 
renskötsel i en sammanhållen årscykel. Den fragmentering som landskapet genomgår gör 
det svårare att hitta och peka ut de värdefulla områden som kan garantera den samiska 
kulturens överlevnad. Alla kvarvarande marker där renskötsel fortfarande är möjlig att 
bedriva har generellt sett ett högt värde för renskötseln. Vinterbetesland betraktas som 
flaskhalsar för renskötseln och är därför särskilt viktiga. Dessa områden är extra känsliga för 
negativ påverkan från exploateringsverksamhet. Även marker som inte nyttjas frekvent är 
viktiga och blir allt viktigare i takt med ökad exploatering och förändrat klimat. I takt med 
att markerna krymper minskar samebyarnas flexibilitet. 
 

 
YTTRANDE 

 

mailto:ida.pettersson@ecogain.se
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Allmänt om renskötselrätten  
Renskötselrätten är enligt 1 § rennäringslagen den rätt som personer av samisk härkomst har 
att använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten är 
grundlagsskyddad och omfattas av egendomsskyddet i regeringsformen. Genom att 
samerna under en lång tid obehindrat brukat marken, så grundas renskötselrätten på 
urminnes hävd. Renskötselrätten är en civil rättighet som vissa bestämda personer har och 
som gäller på ett visst markområde för obegränsad tid. 
 
Riksintresse rennäring  
Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse 
för renskötseln skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 
Enligt andra stycket ska områden av riksintresse för renskötseln skyddas mot sådana 
åtgärder. Områdena karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra passager, kalvningsområden 
och rastbeten. Riksintresse rennäring ska ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar 
om ett skydd för områden med olika ändamål som måste hänga ihop för att helheten ska 
fungera. Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen och riksintresseskyddet 
för rennäringen tillkom p.g.a. rennäringens svårigheter att hävda sig mot starka 
exploateringsintressen. Staten har en skyldighet att tillförsäkra att renskötseln ska kunna 
fortsätta existera och då är markerna av den största betydelse. Vid bedömningen av ett 
riksintresse är ett områdes funktion viktig, eftersom funktionaliteten och sambandet mellan 
områden är avgörande för renskötseln. Bedömningen ska göras utifrån kumulativa effekter 
av övrig markanvändning inom området 1. 
 
Inflytande och samråd 
Verksamhetsutövaren ska ha dialog direkt med de berörd sameby om planerade 
exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det ska anses som att 
samebyn deltagit effektivt. Detta innebär att:  

• Samrådet ska ske i ett tidigt skede.   
• Berörd sameby ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett 

informerat beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade 
samtycke”.   

• Berörd sameby ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt 
inflytande. För att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska 
resurser och att inga andra faktorer redan låst förutsättningarna.   

 
Samisk markanvändning och MKB  
En exploatering av marken innebär ofta att landskapet runt omkring påverkas med 
förändrad natur och förutsättningar. Detta ger konsekvenser för samerna och den samiska 
kulturen, då den samiska markanvändningen som regel försämras. Enligt miljöbalken ska 
verksamhetsutövaren beskriva, identifiera och bedöma de miljöeffekter som verksamheten 
kan antas medföra. Det är viktigt att berörd sameby kommer in i ett tidigt skede i arbetet 
med att ta fram en MKB för att kunna förmedla sina kunskaper och syn på den planerade 
verksamheten. För att förstå markens betydelse för renskötseln i området krävs information 
och kunskaper om hur samebyarna bedrivit, bedriver och avser att bedriva sin renskötsel 

                                                 
1 MÖD, Dom meddelad 2020-05-20, Mål nr M 2288-19 
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och hur områdets funktion, både på lång och kort sikt, inverkar på samebyns renskötsel som 
helhet2. Markanvändningen har betydelse för det samiska folket att vidmakthålla sin kultur. 
Sametinget har tagit fram en vägledning för hur samisk markanvändning ska integreras i 
MKB-processen: https://www.sametinget.se/26843  
I en MKB ska bland annat följande beskrivas:  

• Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området  

• Vilken funktion området har för rennäringen  

• Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för renskötseln inom 
berörd samebyn samt påverkan på samebyns funktionella samband  

• Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter  

• Redogöra för berörda riksintressen  

• Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas för att minimera 
störningar på rennäringen  

• Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby  

• Eventuell påverkan på angränsande samebyar  

• Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörd sameby  

 
Sametinget uppmanar att tillämpa Akwé: Kons riktlinjer för att förebygga och mildra negativ 
påverkan på den samiska kulturen samt för att bidra till att uppnå respekt för traditionell 
kunskap och sedvanebruk som är fastställda i artikel 8j och 10c i Konventionen om biologisk 
mångfald. Riktlinjerna är avsedda att ge vägledning för parter och myndigheter i 
införlivandet av kulturella, miljömässiga och sociala hänsynstagande av urfolk i nya och 
befintliga processer för konsekvensbeskrivningar. 
 
 
 
I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av 
samhällsplanerare Anne Walkeapää, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle. 

                                                 
2 MÖD, Dom meddelad 2020-11-12, Mål nr P 2707-19 
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Ämne: HaV dnr 1240-21. Samråd Cinis Fer6lizer AB avseende produk6on av kaliumsulfat och

natriumklorid på fas6gheten Bredånger 2:165, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

Datum: fredag 7 maj 2021 kl. 14:05:45 centraleuropeisk sommar6d

Från: Niklas Edvinsson

Till: Ida PeRersson

Hej,

 

Havs- och vaRenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende. Myndigheten avstår

från aR lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte aR myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller

6ll handlingarna i ärendet.

 

Niklas Edvinsson
Utredare
Miljöprövningsenheten
+46106986189
 
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Box 11930, SE-404 39 Göteborg
niklas.edvinsson@havochvatten.se
www.havochvatten.se
Havochvatten

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

https://www.havochvatten.se/
https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
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Ämne: samråd ny verksamhet på Bredånger 2:165 (TRV 2021/45742)
Datum: onsdag 12 maj 2021 kl. 21:00:10 centraleuropeisk sommarGd
Från: maja.partapuoli@trafikverket.se
Till: Ida PeLersson

Trafikverkets yLrande TRV 2021/45742 (samråd ny verksamhet på Bredånger 2:165)
 
Trafikverket har tagit del av handlingar i ärendet ”Samråd enligt Miljöbalken gällande starta en
verksamhet på Bredånger 2:165 inom Köpmanholmens industriområde, Örnsköldsvik kommun”, I
samrådshandlingarna saknar Trafikverket en beskrivning om hur trafikalstringen i området kan komma aL
se ut i och med etableringen, Trafikverket behöver en kompleLering där man beskriver trafikalstringen.
 
 
Med vänlig hälsning
Maja Partapuoli
Samhällsplanerare
Region Mitt  
Maja.partapuoli@trafikverket.se
Direkt: 072-084 29 16
Trafikverket
Box 186 
871 24 Härnösand 
Besöksadress: Nattviksgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
 

http://www.trafikverket.se/
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Angående samråd, Cinis Fertilizer AB, Örnsköldsviks kommun

Ryen Pär <Par.Ryen@msb.se>
Fre 2021-06-04 10:56

Till:  Ida Pettersson <ida.pettersson@ecogain.se>

Hej Ida,
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit samrådsunderlag från Cinis
Fertilizer AB inför planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet på
fastigheten Bredånger 2:165>1 inom Köpmanholmens industriområde i Örnsköldsviks kommun.
 
MSB lämnar följande synpunkter i samrådet:
 
Av samrådsunderlaget framgår inte om verksamheten kommer att omfattas av lag (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesolagen). Det ska i den kommande ansökan framgå om och i så fall på vilket sätt den
ansökta verksamheten berörs av Sevesolagen. Om verksamheten berörs av Sevesolagen ska
de åtgärder som följer av denna lag vidtas.
 
I avsnitt 4.1 ”Miljökonsekvensbeskrivning” anges att den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen föreslås följa samma disposition som samrådshandlingen.
Således kommer det i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen att ingå ett avsnitt
rörande risk och säkerhet vid den tillståndssökta verksamheten. MSB framför att avsnittet ska
redovisa och behandla olyckor och olyckornas konsekvenser på ett sådant sätt att en samlad
bedömning kan göras av vilken påverkan och vilka risker verksamheten kan medföra.
Olycksscenarier ska presenteras på ett sådant sätt att kopplingen till planerade skyddsåtgärder
tydligt framgår.
 
Med vänlig hälsning
Pär Ryen
MSB:s dnr 2021-06841
______________________________________
Pär Ryen
Handläggare
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av industriella risker
651 81 KARLSTAD
 
Växel: 0771-240 240
010-240 54 01
 
E-post: par.ryen@msb.se
www.msb.se
 
 



 

    1 (1) 
 Datum  

 2021-06-23  
Avdelning, handläggare, tfn, e-post  

Brand- och säkerhetsavdelningen   

Victor Kvamme, 0660-787 41   
victor.kvamme@ornskoldsvik.se 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Postgiro 

Räddningstjänsten Vikingagatan 34 0660–787 50 vx 12 58 90–4 
SE–891 38 Örnsköldsvik Förvaltningens e-postadress Fax Bankgiro 

Org.nr 212000–2445 samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se 0660-787 70 188–4774 
www.ornskoldsvik.se   

  

Yttrande från Brand- och säkerhetsavdelningen beträf-

fande samrådsunderlag, Cinis Fertilizer 
 

Räddningstjänsten har tagit del av samrådshandlingar och presentat-

ion gällande etablering av miljöfarlig verksamhet på fastigheten 

Bredånger 2:165 i Köpmanholmen, och har inga invändningar mot 

att miljötillstånd ges. 

 

I samrådshandlingarna anges att företaget som en riskminimerande 

åtgärd kommer att hantera begränsat med brandfarliga vara. Rädd-

ningstjänsten vill påminna om att beroende på vilka mängder som 

kommer att hanteras så kan det erfordras tillstånd enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE). Om tillstånd erfordras ska 

giltigt tillståndsbevis och avsyningsbevis erhållas innan anläggning-

en kan tas i drift. Tillstånd söks hos Örnsköldsviks räddningstjänst 

via de ansökningsblanketter som finns att ladda ner på kommunens 

hemsida. 

 

Övriga frågor från räddningstjänstens sida bör kunna hanteras i 

bygglovsskedet. 

 

Räddningstjänsten Örnsköldsvik 

Victor Kvamme 

Brandingenjör 



 

YTTRANDE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-14 21-03377 

 Maritim samverkan och utveckling    
Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning 

Sebastian Irons, +46104786483 2021-07-09  
 

  

 

 

Besöksadress Telefon Organisationsnummer 

af Pontins väg 6 0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 

115 21 Stockholm   sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

 Ecogain AB 

 

kristina.johansson@ecogain.se 

Yttrande angående avgränsningssamråd inför ansökan gällande 

nytt verksamhetstillstånd och ny kylvattenledning för Cinis 

Fertilizer ABs anläggning i Köpmanholmen 
 

Bakgrund 

Ecogain AB har i egenskap av ombud för Cinis Fertilizer AB gett Sjöfartsverket 

möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlag inför en ansökan om uppdaterat 

verksamhetstillstånd samt anläggande en bottenförlagd kylvattenledning. 

Yttrande 

Sjöfartsverket har följande synpunkter gällande samrådsunderlaget och den 

planerade kylvattenledningen. 

 

Vad gäller sträckningen av kylvattenledningen så noterar vi att med föreslagen 

dragning så ligger den i fartygens vändplats och riskera att skadas av ankare (vid 

nödankring) eller störas av propellerströmmar. Dessutom ligger ledningen så nära 

utmärkningen att den riskerar att skadas av utmärkningens bottenförankring vid 

underhåll av utmärkningen. Vi anser därför att den istället bör dras, med marginal, 

norr om utmärkningen. Se förslag med röd sträckning i bilden nedan. 

 

 
 

Om ledningens sträckning ändå kommer att bli innanför, söder om, utmärkningen 

och därmed i vändplatsen bör ytterliga samråd med Sjöfartsverket hållas.  

 



 

 2 (2) 

Datum Vår beteckning 

2021-06-28 21-02387 

    

 

 

Besöksadress Telefon Organisationsnummer 

af Pontins väg 6 0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 

115 21 Stockholm   sjofartsverket@sjofartsverket.se 
 

Det är viktigt att ledningen viktas i tillräcklig omfattning så att den inte riskeras att 

flyta upp. Vi vill även upplysa om att en ledning som inte grävs eller spolas ner i 

botten hela dess sträckning riskerar, oavsett sträckning, att skadas av ankare.  

 

Övriga synpunkter  
Senast sex (6) veckor före arbetet påbörjas ska detta meddelas till Sjöfartsverkets  

Ufs-redaktion, ufs@sjofartsverket.se, samt till lotsområde Luleå, 

lulea@sjofartsverket.se, så att information kan delges genom sjöfartens 

informationsvägar. Informationen ska innehålla uppgifter om arbetets omfattning 

och tidsplan. 

 

Av underlaget framgår inte ledningens diameter men om den påverkar tillgängligt 

vattendjup, och dras söder om utmärkningen, ska området sjömätas enligt standard 

FSIS-44 och rapporteras till Sjöfartsverket för uppdatering av sjökort. Innan 

information med djupdata översänds ska kontakt tas med Sjöfartsverket, ufs-

redaktionen, via e-post ufs@sjofartsverket.se . 

 

Efter avslutat utläggningsarbete ska ledningens koordinater rapporteras till Ufs-

redaktionen, för införande i sjökort. Informationen ska levereras i SweRef 99TM 

med tre decimalers noggrannhet och eventuellt ritningsunderlag i dwg format eller i 

en shape-fil.  

 

Riskreducerande åtgärder kan behöva vidtas gällande anläggningsfasen, framförallt 

för att undvika olyckor med påsegling. Sådana åtgärder kan vara att arbetsområdet 

och/eller skyddslänsar/siltgardiner märks ut med tillfällig utmärkning för sjöfarten 

och att ex. arbetspråmar förses med ais-transponder, vhf-radio samt har bländfri 

belysning nattetid. Eventuell utmärkning för sjöfarten (SSA) behöver tillstånd från 

Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se/ssa). 

 

Vid nedsatt sikt bör det övervägas att avbryta anläggningsarbete i vattnet. 

 

Om det finns behov av tillfällig avlysning av vattenområde ska detta ansökas om 

hos Länsstyrelsen. 

 

Projektet ansvarar för sjösäkerheten under hela arbetstiden och säkerställer att 

riskreducerande åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning. 

 

Skyltning med sjövägmärken ska vara i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken, TSFS 2019:12. 

 

_______ 

 

Detta ärende har handlagts av lotsområdeschef Emma Hellström och 

infrastruktursamordnare Sebastian Irons. Den sistnämnde som föredragande. 

 

Sebastian Irons 
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Ämne: Sv: Inbjudan ,ll samrådsmöte

Datum: fredag 23 april 2021 kl. 09:28:13 centraleuropeisk sommar,d

Från: Bert Ulander

Till: Ida PeFersson

Bifogade filer: image001.png, image002.png, pastedImagebase640.png

Hej Ida

Tack för eF bra upplagt möte. Problemet för oss är nu aF ,den är för knapp för aF vi ska kunna
läsa av boendens åsikter i denna för orten vik,ga fråga. Vi planerar aF genomföra en enkät och
14 dagar för aF genomföra den och ge yFranden ,ll dig kräver åtminstone en månad. Rimligt
vore den sista maj.

Hör av dig och ha en bra dag.

Bert Ulander
Ordförande
Köpmanholmens Samhällsförening
070-535 19 30
bert.ulander@hotmail.com

Från: Ida PeFersson <ida.peFersson@ecogain.se>
Skickat: den 20 april 2021 13:09
Till: Bert Ulander <bert.ulander@hotmail.com>
Ämne: Re: Inbjudan ,ll samrådsmöte
 
Hej,
 
Absolut, här kommer länken igen. Jag förstår aF intresset är stort och vi är tacksamma om ni som deltar
i mötet vill vidarebefordra informa,on ,ll övriga medlemmar, men hänvisning ,ll gdpr så kan vi tyvärr
inte spela in mötet.
 
/ Ida
________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Eller ring in (endast ljud)
+46 8 502 428 23,,596350444#   Sweden, Stockholm
Telefonkonferens-ID: 596 350 444#
Hitta ett lokalt nummer | Återställ PIN-kod
Läs mer | Mötesalternativ
________________________________________________________________________________
 
 

Från: Bert Ulander <bert.ulander@hotmail.com>
Datum: ,sdag 20 april 2021 10:04
Till: Ida PeFersson <ida.peFersson@ecogain.se>
Ämne: Sv: Inbjudan ,ll samrådsmöte

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJhMTUwNTAtMzFhMS00Njg4LWE2NTktMzcwOGIxZTFjN2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4c7025f-4d4e-458f-ad58-9f43f56d5706%22%2c%22Oid%22%3a%22600cd93b-5802-4750-b628-c968c9b3019c%22%7d
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Från: Bert Ulander
Till: Ida Pe*ersson
Kopia: Västernorrland@lanstyrelsen.se, samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se, 2ps@allehanda.se,

vasternorrland@svt.se, kholmensf@gmail.com
Bifogade
filer:

Frågor 2ll CINIS Ecogain-3.pdf

Ecogain
Att: Ida Petersson
Västra Norrlandsgatan 10 D
903 27 Umeå

Formella yttrande rörande CINIS Fertilizers planerade etablering av
konstgödselfabrik i Köpmanholmen

Vi refererar till Samrådshandlingarna och samrådsmötet den 21/4 där Ecogain uttryckte
önskemål om att Köpmanholmens Samhällsförening ger sina och boendes synpunkter i
frågor rörande Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, av den planerade
konstgödselfabriken på Köpmanholmens industriområde.

Utifrån den oro och rädsla som en stor del av boende uttryckt finner vi det väsentligt att
tydliggöra frågorna som kommit oss till handa. Beroende på den korta beredningstiden
har vi svårt att hinna strukturera alla frågor, vilket vi är kritiska till. Frågorna måste bevaras
i MKB i annat fall kan det uppstå osäkerhet och öka oron.

Sammanställning av frågorna har bifogats. 

Samhällsföreningen skickar kopia av dokumentet till Örnsköldsviks kommun, Länstyrelsen
i Västernorrland, Örnsköldsviks Allehanda, SVT Västernorrland och boende i
Köpmanholmen/Nätradalen.

Samhällsföreningen är ingen intresseförening och vårt uppdrag är att vara ett språkrör för
våra medlemmar och boende på Köpmanholmen och vara transparent. Det är därför vår
förhoppning att de frågor som ställts tas på allvar och att MKB kommer att ge komplett
bild och svar på alla frågor.

Med vänlig hälsning
Bert Ulander
Ordförande
Köpmanholmens Samhällsförening

Bil. Frågor till Ecogain



    
     2021-05-13 

Frågor till Ecogain  
Utsläpp till miljö 

• Man har pratat i termer som inga utsläpp, men sanningen är väl bara att det inte kommer 
släppas ut några vätskor/flöden från fabriken till vattendrag förutom kylvattnet? Vad kan 
förväntas följa med luftströmmarna ut från fabriken? Vilka mätningar har man gjort på 
utgående luftflöden på pilot/fabrik som man utfört tester på? Vad har man täckt för något i 
dom mätningarna (vilka kemiska ämnen har man tittat på)?  

• Luftflödet som fabriken kommer hantera är rätt höga, man har hänvisat att det ut från 
fabriken maximalt kommer vara 10 ppm av vardera kaliumsulfat och natriumklorid. Med 
avseende på luftkvaliteten – hur kommer detta att påverka luftkvaliteten i området/på 
orten? Är det verkligen bara dessa ämnen som kan följa med luftflödet? 
 
Byggyta 

• Ytan som man ritat in på kartan för att ställa fabriken på är väldigt kuperad och marken är 
enbart sanerad 3 m ned. Hur har man planerat att man skall bygga på denna yta? Är ytan 
verkligen byggbar – ska man fylla på med massor för att få till en byggbar mark? Kan 
positionen komma att flyttas om man inte anser att tilltänkt yta är den bäst lämpade 
placeringen? Kommer gång- och cykelbanan bli påverkad  oavsett placering/om man ändrar 
placering av fabrik? Med avseende på industriområdets sanering till 3 meters djup. Hur 
kommer CINIS att säkerhetskälla att man inte gräver en grund för fabriken som kan komma 
att påverka den ej sanerade massan då tomten sluttar ner mot fjärden? Om man avser att 
gräva upp massor på tilltänkt byggyta, hur kommer man hantera den förorenade marken? 
Vilken påverkan kan det ha på närområdet, närmiljö osv? 

• 30 000 m2 – vad omfattar det? Planerar man att bygga ut inom det tillstånd man söker eller 
söka nytt tillstånd för större fabrik/tillägg? 
 
Elfilterstoft 

• Elfilterstoft kommer ifrån massaindustrin och således process med organiskt material - 
lukttrösklar för merkaptaner m.m. är låga och vissa elfilterstoft kan innehålla små mängder 
organiskt material: kan man verkligen försäkra sig om att elfilterstoftet som man kommer 
hantera inte innehåller organiskt material som potentiellt kan bidra till lukt? Vilka mätningar 
har man utfört på elfilterstoftet som man analyserat – kommer man analysera allt 
elfilterstoft man kommer hantera? Om det visar sig innehålla organiskt material vet man då 
idag att det inte kommer bidra till lukt vid förvaring eller under processen? Vilka bevis har 
man i sådana fall tagit fram/analyserat sig till? 

• Elfilterstoft hanteras som farlig kemikalie på massabruken idag – hur planerar man att 
hantera logistiken? – hur packas det för transport till den tilltänkta fabriken? Kommer 
elfilterstoftet  hanteras som löst pulver/bulk eller komma i säck? Oavsett: hur kommer 
lossning ske från båt? Piren är konvex för att öka avrinningen, hur ska man säkerställa att 
man kan samla upp spill? -Hur kommer man kunna försäkra sig om att inget av stoftet 
hamnar i vattnet eller på backen som man inte kan fånga upp vid lossning från båt? 
Detsamma gällande lossning från bil?  



Erfarenheter från hantering av salt är att ”noll utsläpp” som man nämnt är svårhanterligt när 
man hanterar salt.  
 
Kylvatten 

• Fiberbanken påstås vara ”lättflyktig” – strömmar har uttryckts kunna påverka och riva upp 
den (SGU rapport). Hur kommer man placera inkommande och utgående kylvatten till 
processen för att eliminera(/minimera) potentiella risker med förändrade strömmar (både 
utifrån temperaturförändringar och positionering)? Hastigheten och tryck på kylvattenflödet, 
vilken påverkan kan den ha på fiberbanken (sediment) och strömmarna? Hur tar man hänsyn 
till landhöjningen i riskbedömningen?  

• Mängden kylvatten och ökningen i temperatur på vattnet man skickar ut med 8 grader – hur 
kommer det påverka flora, fauna och vattenströmmarna i området? Kommer fisken som ska 
vandra (bl.a. lax) upp för Nätraån att minska med eventuella förändringar som denna 
temperaturförändring skapar? Kan det komma att påverka laxvandringen negativt på något 
vis?  

• Hur stor förändring i temperatur kan man förvänta sig i området där man matar ut vattnet 
avsett inom en avgränsad radie från utsläppspositionen? Kommer den ökade 
vattentemperaturen bidra till tidigare algblomning eller ökad problematik kopplat till 
algblomning som kan komma att begränsa användandet av havsbadet på andra sidan viken? 
Kommer man att stå för en ökad provtagning av vattenkvaliteten vid havsbadet för att 
försäkra att badvattnet är av godkänd kvalitet?  
 
Elnät 

• Elnätet anses vara begränsat som det är idag, EON har meddelat att nätet bara kan byggas ut 
med 7 MW – hur planerar man att hantera det behov av el som etableringen kräver? Räcker 
verkligen det nät som finns idag? Expansionen som man planerar - vad bidrar den med i 
förlängningen när det kommer till elförbrukningen? Kan all tilltänkt elförbrukning betyda att 
det finns ett behov av ett nytt ställverk? Hur påverkar ett ställverk boende i närområdet? 
Vart planerar man, om ställverk behövs, att placera detta? Vilken strålning kan man förvänta 
sig i närområdet från en sådan? Om ett ställverk inte behöver byggas vilka begränsningar kan 
detta skapa för andra möjliga satsningar på orten (ex trygghetsboende mm)? 
 
Fabriken och kringrörande utrustning 

• Som vi förstår planerar man en expansion där man skall producera vätgas – hur ser den 
processen ut? Hur kommer det påverka boende i närområdet? Vad blir säkerzonen om det 
skulle bli aktuellt?  

• Vilken säkerhetszon kan man förvänta sig runt den tilltänkta etableringen som finns 
beskriven i samrådshandlingen? Vad är det som bidrar till den säkerhetszonens radie? 
Kommer detaljplaner inom den radien att bli påverkad och i så fall vilka? 

• Vad innebär en säkerhetszon och/eller radie av någon form av restriktion för boenden i 
område? Vilka restriktioner blir det inom det området vad gäller bl.a. bygglov, allmänningar 
osv? 

• CINIS vision enligt presentationen var att fabriksbyggnader skall smälta in – är det en sanning 
eller bara en förhoppning? Om man bygger samtliga byggnader enligt det tänket – kommer 
köpare bli tvungen att upprätthålla det för att den ska smälta in och inte störa den 
natursköna bilden från havsbadet och boende, förbipasserande m.m.?  



• Kommer all processutrustning att vara inomhus – även silos m.m. Om inte, kan den 
hanteringen komma att påverka luftkvalitet m.m.? Eller avser man att nyttja filter även på 
utrustning utom byggnad för att inte påverka detta? 

• Expansionen som man planerar för framtiden vad omfattar den egentligen? Bara en utökning 
av produktionen av den befintliga processen som man nämner i samrådshandlingen? Eller är 
det den tilltänkta vätgasproduktionen som man också syftar till (som ändå verkar vara mer 
än bara ett kanske utifrån offentlig mailväxling)? Finns det andra tilltänkta processer som 
man avser involvera i konceptet och som också finns tilltänkt när fabriken fått tillstånd och är 
igång? Under samrådet sa man att man inte skall hantera explosiva ämnen/brandfarliga 
varor/flyktiga ämnen? Varför var man så tydlig med det då man redan idag planerar att 
bearbeta en av biprodukterna till att producera vätgas? Den sammantagna frågan är: vad 
kommer den tilltänkta expansionen innebära? 
 
Buller 

• Buller: Hur ska man försäkra att bullernivån inte överskrids för dygnets olika timmar? Ljudet 
upplevs studsa i hamnen – vilka mätvärden/mätenheter för buller kommer man ta hänsyn till 
för i tillståndet? Hur kommer man hantera båt- och biltrafik till och från fabriken för att 
minska buller under olika tider av dygnet? 
Hur ska man säkerställa att buller från fläktar inte påverkar boende i området negativt?  
 
Transport 

• Transport, båt: hur skall man säkerställa att hanteringen inne i hamn sker på ett så korrekt 
sätt som möjligt för att inte påverka fiberbanken? Hur kommer man hantera/kontrollera 
båtarnas kurs in och ut ur hamnen? Hur ska man säkerställa att mängden båtar inte har 
någon påverkan på pålarna i hamnen? Kan man säkerställa att bottenmaterialet runt 
pålsättningen inte slammas upp vid frekvent användning av bogpropellrar? Hur ska man 
motverka denna eventuella underminering i miljötillståndet?  
Om båthamnen inte skulle kunna brukas i framtiden pga fiberbank m.m. hur skulle transport 
lösas då och vilken ökning av tungtransport på väg skulle det motsvara? 
Miljötillståndet för fartygsanlöp, anger max 50 st per år och att lots ska användas vid såväl 
ankomst som avgång och huvudmotorer inte får användas efter angöring. Hur ska 
kommunen säkerhetskälla att tillståndet efterlevs? 

• Hur många båtar går till och från hamnen idag? Vad säger tillståndet? Följer man de 
restriktioner som finns idag för båtar som kommer till och från hamnen? Hur ska man 
säkerställa att alla båtar verkligen tar rätt kurs in och ut ur hamnen? 

• Transport, bil: Hur många bilar och under vilken tid på dygnet kommer de rulla? Vad kommer 
man göra för insatser för att minimera buller genom ortens centrum och intilliggande 
fastigheter genom samhället? Det ökade antalet tungtrafikerade fordon samt totala ökade 
antalet fordon till och från fabriken kommer bidra till en ökad säkerhetsrisk för barn och 
unga till och från skola (finns idag inga övergångsställen vid naturliga övergångar) – hur ska 
man säkerställa en trygg transportsträcka för barn och unga till och från skola?  
 
Världsarv 

• Köpmanholmen och världsarvet – hur kommer fabriken att påverka det? Får man bygga vad 
som helst inom ett världsarv? Vad kan fabriken komma att påverka när det kommer till 
världsarvet?  



• Att vara förvaltare av ett världsarv förpliktigar. Till exempel har länsstyrelsen en plan på hur 
den ska förvaltas. Hur överensstämmer planerna på en konstgödselfabrik och därmed ökad 
båttrafik med tanke på vattenflödet och fiberbankarna som vi nämnt förut? 

• Världsarvet har inneburit en allt mer ökad turism  - vilka för- respektive nackdelar ser man 
med tanke på detta? 
 
Arbetstillfällen 

• Antalet arbetstillfällen har varierat i olika forum/publikationer, vilket antal är det som gäller 
och till vilken storlek av fabrik refererar man då? De antalet arbetstillfällen som man 
definierar vad omfattar det? Hur kommer fördelningen av dessa tjänster se ut och vilken 
omfattning kommer tjänsterna ha? Vad för verksamhet som är kopplat till fabriksverksamhet 
kommer man ha behov av från entreprenörer (ex ställningsbyggare m.m.) och vad skulle det 
motsvara för antal tjänster? Vilka arbetstillfällen kan man eventuellt skada (ex. småbåtshamn 
camping/husbilsparkering)? 
 
Övrigt 

• Hur kommer man hantera dagvatten? 
• Hur ofta kommer man utföra tillsyn av fabriken? 
• För vilka områden kommer man kunna sätta restriktioner som skall efterlevas även efter 

uppstart – från allt mellan upplevda värden till faktiska värden? 
• I vilken utsträckning kan CINIS och/eller kommunen garantera att ingen negativ påverkan 

kommer att ske utifrån: 
o Buller 
o Lukt 
o Vattenflöde 
o Fiske 
o Flora och fauna 
o Fiberbankar + ökad spridning av miljöfarliga ämnen som finns i  
o Turism 
o Tillgänglighet 
o Husmarknaden 

Om det finns punkter som visar sig ha negativ påverkan – vad kommer man göra för insatser 
för att minimera och kan ev. kompensation vara tillämpningsbar? 

• (Vad är anledningen till den så tidspressade möjligheten till yttranden och synpunkter i 
ärendet? Tiden är väldigt knapp och ämnet är stort och det är tydligt att vissa saker som 
kommer vara av vikt inte ens har blivit berört under samrådsmötet. Hur skall länsstyrelsen 
kunna göra en rättvis bedömning av MKB om tiden för synpunkter är så knapp? Vad i 
tidsplaneringen gör att man inte kan ge mer än 10 dagar förlängning?) 

Köpmanholmens Samhällsförening                                                                                                                    
Bert Ulander, ordförande                                                                                                                                                                                  
bert.ulander@hotmail.com                                                                                                                                        
070-535 19 30 
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Ecogain

Att: Ida Petersson

Västra Norrlandsgatan 10 D

903 27 Umeå


Samrådsyttrande rörande MKB för CINIS Fertilizers planerade etablering av 
konstgödselfabrik i Köpmanholmen 

Vi blev vid Samrådsmötet den 21/4 uppmanade att skicka in ortsbornas frågor och 
synpunkter på den kommande MKB som Ecogain skulle genomföra för CINIS 
Fertilzers önskade etablering i Köpmanholmen.


Vi skickade in dessa frågor och synpunkter den 13/5 i ett yrkande.


Under processtiden från den 13 maj har ni från Ecogain varken begärt 
förtydligande på våra frågor och yrkande eller visat intresse för att diskutera dessa. 
Vi förväntade oss att bli behandlade som en part i processen och bli behandlade 
med respekt för de samlade intrycken från ortens boende. 


I våra kontakter med Länstyrelsen tydliggjordes våra misstankar att våra frågor och  
yrkanden inte finns med i Ecogains MKB. Är detta korrekt?


Med detta som underlag bifogar vi därför förtydligande och tillägg till tidigare 
yrkandet och kräver att detta samrådsyrkande tas med i er rubricerade MKB.


Vi i Köpmanholmens Samhällsförening känner att handläggningen av ärendet inte 
lever upp till de krav som som man kan ställa på ett dylikt ärende.


Detta dokument skickas som information till Länstyrelsen i Härnösand LST, 
Samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsvik, Örnsköldsvik Allehanda och SVT 
Västernorrland.


Vänliga hälsningar


Bert Ulander
Ordförande
Köpmanholmens Samhällsförening
070-535 19 30
bert.ulander@hotmail.com

Bil. SAMRÅDSYTTRANDE FRÅN KÖPMANHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING
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Köpmanholmens Samhällsförening    bert.ulander@hotmail.com  
Bert Ulander      Tel: 070-535 19 30   
Ordförande  

   
SAMRÅDSYTTRANDE FRÅN KÖPMANHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING  
  
Köpmanholmens samhällsförening bjöds i april 2021 in till samråd med CINIS där även fler parter deltog. 
Vi har i samband med detta erbjudits att komma in med ett yttrande. Vi vill med denna skrivelse förtydliga 
att detta är Köpmanholmens samhällsförenings yttrande. Vi väljer också att förtydliga våra farhågor i sam-
band med företagsetableringen av CINIS. Våra farhågor handlar om vilken påverkan etableringen kan ha 
på  

- Vatten: havsbottnen och åfjärden, fiskevatten, flora och fauna, vattenflöde och strömningar, 
grundvatten, havsbadet 

- Tillgängligheten till området 

- Turism: PR-värde som naturarv, skrymmande byggnad, möjlighet till utveckling 

- Buller och störningar från trafik  
- Samhällets utvecklingsmöjligheter: elförsörjning, bostadsbyggande 

- Fiberbankarna: känslighet för fartygstrafik, landhöjning, spridning av miljögifter 

Vi kräver att få svar på dessa frågor innan vi kan ta ställning i frågan kring CINIS etablering.  
  
Bakgrund  
Köpmanholmen har ett förflutet som bruksort med bl.a ett sågverk och NCB:s massafabrik som stora ar-
betsgivare. När fabriken lades ned 1982 inleddes en lång process där fabriksbyggnaderna under många år 
stod kvar som ruiner och de skadliga ämnen som förorenade marken fanns kvar. Under tidsperioden efter 
nedläggningen övergick fabriken mellan olika ägare som tömde fabriken på de tillgångar av värde som 
fanns kvar. Ingen ville därefter bära ansvar för sanering. Efter många års kamp från ortens invånare och 
med stöd av kommunens representanter genomfördes så småningom en sanering av marken. Då fick sam-
hällets invånare ett löfte om att detta inte skulle upprepas.   
  
Kvar idag finns fortfarande föroreningar som exempelvis den fiberbank och de fiberrika sedimentavlag-
ringar som täcker en stor yta av havsvikens botten och innehåller bland annat mycket stora mängder me-
tylkvicksilver, arsenik och dioxiner. För att skydda den och förhindra spridning av miljöfarliga gif-
ter, då ännu inget tillräckligt säkert tillvägagångssätt för en sanering finns tillgängligt, har restriktioner 
införts i hamntillståndet avseende antal båtar, krav på lots samt storlek på båtar. Idag klassas fiberbanken 
av SGU till 1A, den högsta riskklassningen. I skrivande stund har dessutom områden i anslutning till herr-
gårdsparken stängts av för att ytterligare provtagningar måste ske.  
   
Orten har efter saneringen utvecklats positivt och invånarna ser sig idag inte som en industriort utan ett 
vackert och idylliskt samhälle där barnfamiljer valt att bo på grund av lugnet och naturen. Vi ser hur tur-
ismen ökar och det finns många idéer om hur utveckling av denna kan ske. Havsbadet är ett av kommu-
nens mer välbesökta och skulle kunna utvecklas – men kanske inte med industrier och föroreningsrisker 
på andra sidan viken. Vi är också en del av världsarvet Höga Kusten. Med detta i åtanke finns många far-
hågor hos oss ortsbor att en etablering av ny industri åter igen ska påverka miljön i vårt samhälle på ett 
negativt sätt.  
  

  

mailto:bert.ulander@hotmail.com
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Köpmanholmens Samhällsförening    bert.ulander@hotmail.com  
Bert Ulander      Tel: 070-535 19 30   
Ordförande  

 
Utsläpp till miljö, Kylvatten  
Nätraån fick i samband med saneringen mycket omsorg för att förbättra flödet i ån, detta bl.a.  i form av 
rivning av Kubadammen, man transporterade också ut sten med hjälp av helikopter för att möjliggöra 
laxvandring. I Nätraån återfinns sällsynta arter som flodpärlmussla och nejonöga samt en utrotningshotad 
kräftart som har kunnat återhämta sig efter de insatser som utförts. Flodpärlmusslan lever i symbios med 
lax för att kunna föröka sig, och eftersom det är en viktig art att bevara har arbete lagts ned för att möj-
liggöra dess fortplantning och inte dö ut.  Kylvattnet som ska tas från Nätraån kan komma att påverka 
vattenflödet och temperaturen – och därmed det känsliga liv som finns i ån och dess ådal.   
  
Vi har också vant oss av med illaluktande industrier och är rädda för att de ska återkomma.  
   

• Man har pratat i termer som inga utsläpp, men sanningen är väl att det inte kommer släppas ut 
några vätskor/flöden från fabriken till vattendrag förutom kylvattnet.  Vi känner oro för vad som kan 
förväntas följa med luftströmmarna ut från fabriken och skulle vilja veta vilka mätningar man har gjort 
på utgående luftflöden på pilot/fabrik som man utfört tester på och undrar vad man har täckt för nå-
got i dom mätningarna: vilka kemiska ämnen är det man har tittat på.    
• Luftflödet som fabriken kommer hantera är rätt höga, man har hänvisat att det ut från fabriken 
maximalt kommer vara 10 ppm av vardera kaliumsulfat och natriumklorid. Med avseende på luftkvali-
teten ställer vi oss frågande till hur detta kommer att påverka luftkvaliteten i området/på orten. Vi 
känner oss tveksamma till att man kan säkerställa att endast dessa ämnen kan följa med luftflödet.  
• Med tanke på fiberbankens giftiga innehåll och dess känslighet för strömmar, propellrar och båt-
trafik bl.a undrar vi hur CINIS kommer att placera inkommande och utgående kylvatten till processen 
för att eliminera(/minimera) potentiella risker med förändrade strömmar (både utifrån temperatur-
förändringar och positionering). Vi är mycket oroliga för hur hastigheten och tryck på kylvattenflö-
det kan påverka fiberbanken (och sedimenten) samt strömmarna. Vi undrar också om man tar man 
hänsyn till landhöjningen i riskbedömningen i med tanke på att vi har mycket stor landhöjning i höga 
kusten, och att fiberbankarna därmed kommer allt närmare vattenytan.  
• Vi känner också oro för mängden kylvatten och ökningen i temperatur på vattnet man skickar ut 
med 8 grader – hur kommer det påverka flora, fauna och vattenströmmarna i området? Kommer fisken 
som ska vandra (bl.a. lax) upp för Nätraån att minska med eventuella förändringar som denna tempe-
raturförändring skapar? Vet man om det komma att påverka laxvandringen negativt på något vis?    
• Hur stor förändring i temperatur kan man förvänta sig i området där man matar ut vattnet avsett 
inom en avgränsad radie från utsläppspositionen?   
• Kommer den ökade vattentemperaturen bidra till tidigare algblomning eller ökad problematik 
kopplat till algblomning som kan komma att begränsa användandet av havsbadet på andra sidan vi-
ken? Kommer man att stå för en ökad provtagning av vattenkvaliteten vid havsbadet för att försäkra 
att badvattnet är av godkänd kvalitet?    
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Byggyta   
Området där CINIS planerar att bygga industrin är också det område där den gamla massaindustrin stod, 
med skorstenar och andra fabriksbyggnader. Enligt boende på orten som deltog i saneringsarbetet har 
industrimarken fyllts ut med restprodukter från rivningen, som till exempel betong, tegel och även asbest 
som använts som isolering kring rör.    
  
Området ligger relativt centralt i vårt lilla samhälle. Idag finns nästan inga höga byggnader och man har 
kunnat öppna upp vägen för trafik samt byggt en gång och cykelbana genom området. Detta gör det till 
en fin skolväg för en del av ortens barn, det är också en promenadväg för allt från flanörer,  hundägare till 
de vandrare som följer höga-kusten-leden. En grupp konstnärer har lagt ned stort arbete på att skapa en 
”arbetarnas park” och på så sätt förskönat miljön.  
  

• Ytan som man ritat in på kartan för att ställa fabriken på är väldigt kuperad och marken är enbart 
sanerad 3 m ned. Vi undrar hur man har planerat att bygga på denna yta då vi funderar på om ytan 
verkligen är byggbar – ska man fylla på med massor för att få till en byggbar mark? Vi undrar också 
om positionen kan komma att flyttas om man inte anser att tilltänkt yta är den bäst lämpade place-
ringen. Vi känner också oro för att gång- och cykelbanan kan komma att bli påverkad oavsett place-

ring av fabrik.   
• med avseende på industriområdets sanering till 3 meters djup undrar vi hur CINIS kommer att 
säkerställa att man inte gräver en grund för fabriken som kan komma att påverka den ej sanerade mas-
san då tomten sluttar ner mot fjärden. Om man avser att gräva upp massor på tilltänkt byggyta undrar 
vi hur man kommer att hantera den förorenade marken och vi känner oss oroliga för vilken påverkan 

det kan ha på närområdet, närmiljö osv.  
• Vi vill också veta vad de planerade 30 000 m2 omfattar. Planerar man att bygga ut inom det till-
stånd man söker eller söka nytt tillstånd för större fabrik/tillägg? Efter att ha tagit del av mailväxling 
mellan CINIS och kommunens näringslivsrepresentant ser vi att det finns planer på att utöka verksam-
heten med en vätgasfabrik och känner förstås oro för hur den eventuella fabriken kommer att påverka 
allt det ovan nämnda samt hur transporter av detta kommer att ske; med trafik eller båt – och båda 
dessa alternativ känner vi oro för, av anledningar som tex buller, säkerhet och den påverkan ökad båt-
trafik kan ha på fiberbankarna. Ett av skälen till att CINIS vill förlägga sin industri i Köpmanholmen var 

ju möjligheten till en utökning.  
• Vi känner också oro för vilken höjd den planerade industribyggnaden/byggnaderna kommer att 
få. Vid den presentation som CINIS höll på samrådet hade man gjort en jämförelse mot en byggnad vid 
småbåtshamnen. Denna byggnad ligger mycket lägre än den planerade industrin och det gav ett intryck 
av att inte påverka särskilt mycket, men om man gjort samma jämförelse på ett foto från den tilltänkta 
marken skulle landskapsbilden bli en annan, och mycket mer störande.    
 

 

  

mailto:bert.ulander@hotmail.com


 
Sida 4 av 10 

SAMRÅDSYTTRANDE FRÅN KÖPMANHOLMENS SAM-
HÄLLSFÖRENING 

 
 
 

Köpmanholmens Samhällsförening    bert.ulander@hotmail.com  
Bert Ulander      Tel: 070-535 19 30   
Ordförande  

Elfilterstoft   
Nämnas bör att den kaj som finns idag vid hamnen i Köpmanholmen är konvex till sin konstruktion vilket 
innebär att allt material som spills rinner av kajen och ned i vattnet. Inga avrinningszoner finns.  Hantering 
av elfilterstoft innebär att det troligen kommer som ett sorts salt och vi ser risker vid lossning och lastning 
då sådan hantering inte är helt riskfri. Vi känner oro för havsbadet, ett dragplåster som vi värnar väldigt 
starkt om i området och undrar därför vilka konsekvenser för havsbadet det kan ha.  Vidare är fiske något 
som engagerar många, både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Vi känner oro för att salthanteringen kan på-
verka fisket såväl i havsviken som i åfjärden. 
  

• Elfilterstoft kommer ifrån massaindustrin och således process med organiskt material - lukt-
trösklar för merkaptaner m.m. är låga och vissa elfilterstoft kan innehålla små mängder organiskt 
material. Vi känner oss tveksamma till om man verkligen kan försäkra sig om att elfilterstoftet som 
man kommer hantera inte innehåller organiskt material som potentiellt kan bidra till lukt. Vilka mät-
ningar har man utfört på elfilterstoftet som man analyserat – kommer man att analysera allt elfilter-
stoft man kommer hantera? Om det visar sig innehålla organiskt material - vet man då idag att det inte 
kommer bidra till lukt vid förvaring eller under processen? Vi vill veta vilka bevis, till frågeställningen 
angående potentiell luktproblematik, man har tagit fram/analyserat sig till.   
• Elfilterstoft hanteras som farlig kemikalie på massabruken idag. Vi undrar hur CINIS kommer att 
hantera logistiken– hur packas det för transport till den tilltänkta fabriken? Kommer elfilterstof-
tet att hanteras som löst pulver/bulk eller komma i säck? Oavsett: hur kommer lossning ske från 
båt? Piren är konvex för att öka avrinningen, hur ska man då säkerställa att man kan samla upp spill? -
Hur kommer man kunna försäkra sig om att inget av stoftet hamnar i vattnet eller på backen som man 
inte kan fånga upp vid lossning från båt? Detsamma gällande lossning från bil. Erfare nheter från han-
tering av salt är att ”noll utsläpp” som man nämnt är svårhanterligt när man hanterar salt.  
   

Fabrikens säkerhetszons påverkan på bostadsbyggandet 
De fabriker som klassats som miljöfarlig verksamhet i Köpmanholmen, som Bjästa Plast och Kuusakoski, 
har haft en säkerhetszon i form av en cirkel med radie på 500 från fabrikerna. Inom dessa områden har 
inga bostäder tillåtits byggas. CINIS Fertilizer är en avsevärt större fabrik och ska bedriva miljöfarlig verk-
samhet som är A-klassad. Den säkerhetszon som det blir frågan om i det fallet, blir med stor sannolikhet 
större än 500 m. Detta kommer att påverka bostadsbyggande negativt i större utsträckning än tidigare 
och blir förödande för ortens utveckling. Den oro som ortsbor uttrycker är mycket påtaglig och därför 
kräver vi  

• information om att zonens storlek ska tydliggöras och vilka ämnen som ligger till grund för säker-
hetszonen 

• information om hur detta kan påverka framtida bostadsbyggande och andra intressen 
 
Elnät   
Vi har vetskap om att nätet är begränsat redan idag. Detta utifrån att EON har meddelat att nätet bara 
kan byggas ut till 7 MW. Samhällsföreningen känner ett starkt engagemang för en utveckling av samhället 
och driver bland annat frågan om byggande av ett trygghetsboende. Vi ser också hur allt fler människor 
börjar använda sig av elbilar. Redan idag upplever många hushåll begränsad matning, en begränsning som 
kan bli en intressekonflikt vid etablering av CINIS verksamhet i förhållande till andra satsningar på orten 
samt privatpersoners behov för framtiden. Vi efterfrågar därför en tydligare analys av den potentiella 
risken för en begränsning av elnätet för ortsborna samt en utredning kring påverkan för lokalbefolkningen 
om ett nytt ställverk kommer att bli aktuellt. Därför undrar vi: 
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• Hur planerar man att hantera det behov av el som etableringen kräver? Räcker verkligen det nät 
som finns idag? Expansionen som man planerar - vad bidrar den med i förlängningen när det kommer 
till elförbrukningen? Kan all tilltänkt elförbrukning betyda att det finns ett behov av ett nytt ställverk? 
Hur påverkar ett ställverk boende i närområdet? Vart planerar man, om ställverk behövs, att placera 
detta? Vilken strålning kan man förvänta sig i närområdet från en sådan? Vi undrar också: om ett ställ-
verk inte behöver byggas, har man funderat över vilka begränsningar detta kan skapa för andra möjliga 
satsningar på orten (ex trygghetsboende mm)?   

 
Fabriken och kringrörande utrustning    

• Som vi förstår planerar man en expansion där man skall producera vätgas – hur ser den processen 

ut? Hur kommer det påverka boende i närområdet? Vad blir säkerzonen om det skulle bli aktuellt?    
• Vilken säkerhetszon kan man förvänta sig runt den tilltänkta etableringen som finns beskriven i 
samrådshandlingen? Vad är det som bidrar till den säkerhetszonens radie? Kommer detaljplaner inom 

den radien att bli påverkad och i så fall vilka?   
• Vad innebär en säkerhetszon och/eller radie av någon form av restriktion för boenden i om-
råde? Vilka restriktioner blir det inom det området vad gäller bl.a. bygglov, allmänningar osv?   
• CINIS vision enligt presentationen var att fabriksbyggnader skall smälta in – är det en sanning eller 
bara en förhoppning? Om man bygger samtliga byggnader enligt det tänket – kommer köpare bli 
tvungen att upprätthålla det för att den ska smälta in och inte störa den natursköna bilden från havs-

badet och boende, förbipasserande m.m.?    
• Kommer all processutrustning att vara inomhus – även silos m.m? Om inte, kan den hanteringen 
komma att påverka luftkvalitet m.m.? Eller avser man att nyttja filter även på utrustning utom byggnad 

för att inte påverka detta?   
• Expansionen som man planerar för framtiden vad omfattar den egentligen? Bara en utökning av 
produktionen av den befintliga processen som man nämner i samrådshandlingen? Eller är det den till-
tänkta vätgasproduktionen som man också syftar till (som ändå verkar vara mer än bara ett kanske 
utifrån offentlig mailväxling)? Finns det andra tilltänkta processer som man avser involvera i konceptet 
och som också finns tilltänkt när fabriken fått tillstånd och är igång? Under samrådet sa man att man 
inte skall hantera explosiva ämnen/brandfarliga varor/flyktiga ämnen? Varför var man så tydlig med 
det då man redan idag planerar att bearbeta en av biprodukterna till att producera vätgas? Den sam-

mantagna frågan är: vad kommer den tilltänkta expansionen att innebära?   
 
Buller   
Redan idag upplever boende en hög bullernivå från båttrafik och det arbete som sker vid hamnen. Trafik 
till och från kommer att öka, och transportvägen går rakt genom samhället.  Buller är svårbedömt då upp-
levelser mellan olika individer har en stor variation. Utifrån att ortsbor redan innan diskuterat det av och 
till, utifrån den sporadiska verksamheten vid hamnen idag, så har de som upplevt störst problematik av-
vaktat att uttrycka sig/lämna in klagomål i ärendet. Samhällsföreningen vill se att en bättre kartläggning 
av bullernivån utförs då vi utifrån kontakt med tillsynsmyndigheten för hamnverksamheten, som ansvarar 
för mätning idag, inte avser att utföra specifika mätningar utifrån inkomna klagomål. 
  
  

mailto:bert.ulander@hotmail.com


 
Sida 6 av 10 

SAMRÅDSYTTRANDE FRÅN KÖPMANHOLMENS SAM-
HÄLLSFÖRENING 

 
 
 

Köpmanholmens Samhällsförening    bert.ulander@hotmail.com  
Bert Ulander      Tel: 070-535 19 30   
Ordförande  

 
•  Hur ska man försäkra att bullernivån inte överskrids för dygnets olika timmar? Ljudet upplevs 
studsa i hamnen – vilka mätvärden/mätenheter för buller kommer man ta hänsyn till i tillståndet? Hur 
kommer man hantera båt- och biltrafik till och från fabriken för att minska buller under olika tider av 

dygnet?   
• Hur ska man säkerställa att buller från fläktar inte påverkar boende i området negativt? Idag har 
vi lärt oss, efter telefonsamtal med kommunens miljökontor, att ingen kontroll sker av att fattade be-
slut efterlevs. Det finns inga planer på att kontrollera heller utan enligt tjänstemannen på kommunen 
förutsätter man att besluten efterlevs. Hur tänker CINIS kring detta då det troligen kommer att påverka 
de närboende som redan idag känner av störningar och upplever maktlöshet inför möjligheten att på-

verka?     
 

Transport    
Som tidigare nämnts utgör Bruksvägen (vägen genom gamla fabriksområdet) idag en säker transportväg 
för barn som går och cyklar till och från skolan. Det är tack vare sitt lugn en säker och attraktiv väg för våra 
barn och för andra som promenerar eller motionerar på olika sätt. Den enda naturliga genomfartstrafiken 
idag är resande till och från färjetrafiken, huvudsakligen under sommarmånaderna.  

  
På grund av fiberbanken och de fibersediment som finns på havsbottnen finns restriktioner i hamntillstån-
det som idag säger att 50 fartygsanlöp per år får göras. Man har uppmätt höga halter av olika miljöfarliga 
ämnen både i bottenprov och i fisk.  Ingen säker metod finns idag för att sanera.   
På andra sidan viken, ca 350 meter fågelvägen, ligger Köpmanholmens havsbad. En välbesökt havsstrand 
med långgrund botten och nyligen anlagda grillplatser bland annat. Längre in mot Hålviken finns ett stort 
antal fritidshus, men allt fler året-runt-boenden har byggts på senare år. Denna väg utgör en del av Höga-
Kusten-leden. Vi är rädda att allt detta kan komma att påverkas av transporter. 
  
Transport via båt:   

• Vi vill veta hur säker transport över fiberbanken ska ske med tanke på senaste årens oroande 
rapporter gällande fiberbankens tillstånd och utbredning med bl.a kavitationsspår och skred. Vi känner 
oro för att en ökad fartygstrafik orsakar ökad spridning av de farliga ämnen som finns i fiberbankarna.   
• vi känner oro för hur man ska säkerställa att hanteringen inne i hamnen sker på ett så korrekt sätt 
som möjligt, inte minst med tanke på spill vid lastning/lossning och förvaring.   
• Hur kommer man hantera/kontrollera båtarnas kurs in och ut ur hamnen?   
• Hur ska man säkerställa att mängden båtar inte har någon påverkan på pålarna i hamnen? Kan 
man säkerställa att bottenmaterialet runt pålsättningen inte slammas upp vid frekvent användning av 
bogpropellrar? Hur ska man motverka denna eventuella underminering i miljötillståndet?    
• Hamntillståndet anger bl.a max 50 fartygsanlöp per år och att lots ska användas vid såväl ankomst 
som avgång och bogpropellrar ska ersättas med bogserbåtar, vidare att landström ska erbjudas .  
• Om båthamnen inte skulle kunna brukas i framtiden pga fiberbank m.m. hur skulle transport lösas 
då och vilken ökning av tungtransport på väg skulle det motsvara?   
• Allt detta sammantaget gör att vi känner oro för hur fartygstransporter kan påverka fiberbanken 
samt även hur eventuella läckage eller spill från fartyg kan påverka vatten, natur och närmiljön, havs-
badet och vattenkvaliteten, fritidshusägare såväl som fast boende  
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Transport via bil:  

• Vi känner oro kring hur många bilar och under vilken tid på dygnet de kommer att rulla. Fabriken 
ska vara igång 24 timmar/dygn, innebär det att transporter kommer att ske dygnet runt också?   
• Vad kommer man göra för insatser för att minimera buller genom ortens centrum och intillig-
gande fastigheter genom samhället?   
• Det ökade antalet tungtrafikerade fordon samt totala ökade antalet fordon till och från fabriken 
kommer bidra till en ökad säkerhetsrisk för barn och unga till och från skola (det finns idag inga över-
gångsställen vid naturliga övergångar) – hur ska man säkerställa en trygg transportsträcka för barn och 
unga till och från skola?    

 

Världsarv   

• Köpmanholmen och världsarvet – hur kommer konstgödselfabriken att påverka det? Får man 
bygga vad som helst inom ett världsarv? Vad kan fabriken komma att påverka när det kommer till 

världsarvet?    
• Att vara förvaltare av ett världsarv förpliktigar. Till exempel har länsstyrelsen en plan på hur den 
ska förvaltas. Hur överensstämmer planerna på en konstgödselfabrik och därmed ökad båttrafik med 
tanke på vattenflödet och fiberbankarna som vi nämnt förut?   
• Världsarvet har inneburit en allt mer ökad turism - vilka för- respektive nackdelar ser man med 

tanke på detta?   

   
Arbetstillfällen   
Många av de arbetstillfällen som erbjuds på orten idag baseras på ortsbors basala behov men också 
utifrån utvecklingen inom kultur och fritid som blomstrat under de senaste åren. Många arbetstillfällen 
som skapats på orten under senare tid är utifrån det ökade intresset för vår natur här i världsarvet och 
satsningarna som blivit genomförda i Köpmanholmen inom kultur och fritid.   

Informationen i samrådshandlingen, under samrådsmötet och i olika publikationer angående antalet 
arbetstillfällen som kommer till att erbjudas har varierat och vi efterfrågar ett förtydligande i frågan. 
Utifrån att fabriken kommer att placeras nära intill flera av dragplåstren som idag erbjuder arbetstill-
fällen så vill vi att ni gör en bedömning för hur CINIS verksamhet kan komma att påverka dessa arbets-
tillfällen/inkomstkällor som erbjuds idag. 

Vi önskar även att ni förtydligar och svarar på följande frågor gällande arbetstillfällen:  

• Antalet arbetstillfällen har varierat i olika forum/publikationer. Vilket är det korrekta antalet och 
till vilken storlek av fabrik refererar man då?  

• Det antal arbetstillfällen som man definierar - vad omfattar det? Hur kommer fördelningen av 
dessa tjänster se ut och vilken omfattning kommer tjänsterna ha?  

• Vilken verksamhet kopplad till fabriksverksamheten kommer man ha behov av från entreprenö-
rer (ex ställningsbyggare m.m.) och vad skulle det motsvara för antal tjänster?  

• Vilka arbetstillfällen kan man eventuellt skada (ex. småbåtshamn camping/husbilsparkering)?  
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Grundvattennivå  
En av medlemmarna i samhällsföreningen stötte en dag i juni nu i år ihop med SGU på sina ägor. SGU var 
ute för att göra mätningar kring sura jordar. Vid det samtal som då utspann sig och som kom 
att bl.a. handla om CINIS planerade etablering och påverkan på miljön, fick vi veta att det fanns risker för 
grundvattennivån. Vattenflödet i Nätraån – under lågsäsong – ligger för nära den mängd kylvatten som 
CINIS behöver. Det kommer enligt SGU:s erfarenhet att påverka grundvattennivån på den halvö som Köp-
manholmen utgör. Detta kan orsaka inträngning av havsvatten i grundvattnet, vilket också påverkar för-
surning av jordarna. Förutom det låga vattenflödet som under de sista 50 åren under torra perioder har 
legat runt 10 000 m3/timme så har det anlagts en ny damm/vattentäkt i Gärdal (Örnsköldsviks nya vat-
tentäkt) som riskerar att strypa vattenflödet ytterligare under torra perioder.  Om kylvattnet skulle sänka 
flödet så lågt att havsvatten tränger in i grundvattnet måste boende hämta vatten i Bjästa och på längre 
sikt bygga pipelines mellan orterna.  
  
Detta oroar oss ortsbor och vi undrar hur CINIS kan försäkra oss om noll påverkan på grundvattnet  
 
Övrigt   
 

• Hur kommer man hantera dagvatten?   

• Hur ofta kommer man utföra tillsyn av fabriken?   
• För vilka områden kommer man kunna sätta restriktioner som skall efterlevas även efter uppstart 

– från allt mellan upplevda värden till faktiska värden?   
• I vilken utsträckning kan CINIS och/eller kommunen garantera att ingen negativ påverkan kom-

mer att ske utifrån:   

• Buller   

• Lukt   
• Vattenflöde   

• Fiske   

• Flora och fauna   

• Fiberbankar + ökad spridning av miljöfarliga ämnen som finns i    

• Turism   

• Tillgänglighet   

• Husmarknaden   
• Om det finns punkter som visar sig ha negativ påverkan – vad kommer man göra för insatser för 
att minimera och kan ev. kompensation vara tillämpningsbar?   
• Vad är anledningen till den så tidspressade möjligheten till yttranden och synpunkter i ärendet? 
Tiden är väldigt knapp och ämnet är stort och det är tydligt att vissa saker som kommer vara av vikt 
inte ens har blivit berört under samrådsmötet. Hur skall länsstyrelsen kunna göra en rättvis bedömning 
av MKB om tiden för synpunkter är så knapp? Vad i tidsplaneringen gör att man inte kan ge mer än 10 
dagar förlängning?  

 
 
För Köpmanholmens samhällsförening 
 
       
Bert Ulander      
Ordförande 

 

mailto:bert.ulander@hotmail.com
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Källhänvisningar 

 

[1] Länsstyrelsen Västernorrland, Publikation nr 2019:11, ”Riskklassning av fiberhaltiga sediment i Väster-
norrlands län”  
 
[2] Fiberbanksprojektet, SGU-rapport 2014:16 ”Kartläggning av fiberhaltiga sediment längs Västernorr-
lands kust” (där sidorna s 151-158 belyser Köpmanholmens fiberbank närmare) 

 

[3] Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2017:16 Fiskfaunan i Västernorrlands sötvatten Arter, för-
ändringar och status 
 
[4] Nyhetsinslag, SVT Nyheter, ”Båttrafik hotar att sprida gifter vid Köpmanholmen” Publicerad 29 Januari 
2020. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/battrafik-hotar-att-sprida-gifter-vid-kopman-
holmen Hämtad: 2021-05-03  
 
[5] Hamntillstånd 2007-06-29 Dnr 551-14484-03, 551-9875-03, 2284-190 
 
[6] Sjökort, https://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/ Hämtad: 2021-05-03 
 
[7] Emma Hellström, Sjöfartsverket, Restriktion, 2020-12-02, ”Restriktion avseende fartygsanlöp Köpman-
holmen 
 
[8] Mailväxling mellan CINIS och Örnsköldsviks kommun, bifogade filer, utdrag ur dessa nedan där det framgår 

att det finns planer på en expansion i form av vätgasframställning, samt att nuvarande elnät beräknas vara alltför litet  
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Bild av fiberbankens och sedimentlagrets utbredning, utdrag ur SGU-rapport 2014:16 
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Ämne: Sv: Inbjudan ,ll samråd
Datum: ,sdag 27 april 2021 kl. 21:40:44 centraleuropeisk sommar,d
Från: Vilhelmina södra sameby
Till: Ida PeEersson
Bifogade filer: 1BC05CAAB0EB4263A7833D4C601D5482.png

Vilhelmina södra sameby har inget aE erinra.
 
Laila Daerga e.u.
Vilhelmina södra sameby
 
 
Skickades från E-post för Windows 10
 
Från: Ida PeEersson
Skickat: den 12 april 2021 15:54
Till: info@s,hken.se
Ämne: Inbjudan ,ll samråd
 

Till Vilhelmina Södra sameby,

Företaget Cinis Fertilizer AB planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för att starta en
verksamhet på fastigheten Bredånger 2:165 inom Köpmanholmens industriområde. Cinis har
utvecklat och patenterat en process för att tillverka kaliumsulfat (mineralgödsel) ur elfilterstoft som är
en restprodukt från pappersmassaindustrin. Med denna process blir elfilterstoftet en resurs istället för
ett avfall. Cinis kommer att erbjuda cirka 50 permanenta arbetstillfällen vid verksamheten.

CINIS bjuder som en del av ett pågående samråd enligt 6 kap. 31 § Miljöbalken in Vilhelmina
Södra sameby till att ta del av en samrådshandling och komma med frågor och synpunkter på den
verksamhet som planeras. 

Ni kan läsa och ladda ner samrådshandlingen här på CINIS hemsida: http://www.cinis-
fertilizer.com/Homepage/Download-
File/f/1287699/h/0df7e93eb9d3eba264fc9e19c2513e72/Samrådshandling+Cinis+210412

Vänligen inkom med skriftliga yttranden innan den 7 maj. Ni kan maila
till ida.pettersson@ecogain.se eller skicka brev till Ecogain, att. Ida Pettersson, Västra
Norrlandsgatan 10D, 903 27 Umeå.

Har ni frågor om verksamheten som ni inte hittar svar på i samrådshandlingen? Kontakta
undertecknad eller Cinis projektledare Jakob Liedberg (jl@aprotech.se, +46 768 581 286.

Med vänlig hälsning,

Ida Pettersson, Ecogain på uppdrag av Cinis fertilizer

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:ida.pettersson@ecogain.se
mailto:info@stihken.se
http://www.cinis-fertilizer.com/Homepage/Download-File/f/1287699/h/0df7e93eb9d3eba264fc9e19c2513e72/Samr%C3%A5dshandling+Cinis+210412
mailto:kristina.johansson@ecogain.se
mailto:jl@aprotech.se
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Ämne: Re: Inbjudan ,ll samrådsmöte
Datum: ,sdag 4 maj 2021 kl. 14:49:38 centraleuropeisk sommar,d
Från: magnus@natrahembygd.se
Till: Ida PeFersson
Bifogade filer: image001.png

Hej!

Vi tänkte lämna eF skriKligt yFrande från Nätra Hembygdsförening.

Önskar dock lite längre ,d än 7 maj för aF skriva ihop det. 

Går det bra?

Vänliga hälsningar

Magnus Näslund
Nätra Hembygdsförening
www.natrahembygd.se

19 april 2021 11:58:17 +02:00, skrev Ida PeFersson <ida.peFersson@ecogain.se>:

Tack för diF svar, då ses vi på onsdag!

/ Ida

 

Från: "magnus@natrahembygd.se" <magnus@natrahembygd.se>
Svara Gll: "magnus@natrahembygd.se" <magnus@natrahembygd.se>
Datum: måndag 19 april 2021 11:57
Till: Ida PeFersson <ida.peFersson@ecogain.se>
Ämne: Re: Inbjudan ,ll samrådsmöte

 

 

 

Hej!

 

Ja åtminstone en person förutom jag kommer aF delta från Nätra Hembygdsförening.

 

Jag deltar även via Köpmanholmens Samhällsförening (är med i båda föreningarna).

http://www.natrahembygd.se/
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Ångermanlands Ornitologiska Förening 2021-05-04
c/o Mikael Nordendahl
Västby 164
882 93 HELGUM

Ecogain
Västra Norrlandsgatan 10 D
902 37  UMEÅ
Att. Ida Pettersson
ida.pettersson@ecogain.se

Synpunkter angående Cinis Fertilizer AB planerade verksamhet på fastigheten
Bredånger 2:165 inom Köpmanholmens industriområde, Örnsköldsviks
kommun

Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) har läst igenom samrådshandlingen på internet
angående rubricerad verksamhet. Vi är en fågelförening och som sådan beaktar vi de aspekter på
verksamhet som kan tänkas påverka fåglar direkt eller indirekt. Vad gäller markanvändningsanspråket
för etableringen som är avsedd för miljöfarlig verksamhet har vi för närvarande inga synpunkter på.

Etableringen berör en miljöfarlig verksamhet och ÅOF förutsätter att utsläppshalter till luft och vatten,
buller, transporter etcetera presenteras utförligare i den MKB som ska göras för den tänkta
verksamheten. Själva idén med att återanvända stoft inom pappersmassaindustrin och det överskott
(cirka 80 000 ton per år) som bildas vid massabruken istället för att släppa ut det i sjöar och hav är
god. Själva slutprodukterna Natriumklorid (eller koksalt) och Kaliumsulfat är i sig inte farliga.
Kaliumsulfat är godkänt som livsmedelstillsats.

De frågor som ÅOF vill ha belysta i en MKB gäller utsläppen från verksamheten till luft och vatten.
Eftersom elfilterstoftet innehåller en liten mängd tungmetaller, bland annat kadmium, samt ämnen som
bidrar till övergödningen av våra hav så vill vi att dessa frågor besvaras i en MKB.

- Vilka fler tungmetaller förutom kadmium ingår i filtermassorna? Kvicksilver, bly, arsenik, zink?

- I ansökan står att tungmetallerna ska separeras i saltlösning och sedan koncentreras och
deponeras. Var och hur deponeras dessa massor och vilka kvantiteter rör det sig om? Frågan
gäller både mellanförvaring och slutförvaring.

- Kommer kadmium och andra tungmetaller att gå ut som luft- eller vattenförorening från den
planerade industrin? I så fall i vilka mängder?

- Vilka kvantiteter av kväve, fosfor och andra ämnen som bidrar till övergödning kommer att gå
ut till recipienten.

- Hur kommer själva råvaran d.v.s. elfilterstoftet att förvaras före processen. Vi förutsätter att det
sker på ett sådant sätt att det inte är tillgängligt för fåglar att komma i kontakt med d.v.s. att det
förvaras inomhus.

5000 m3 kylvatten per timme kommer enligt uppgifter att användas. Detta vatten kommer att tas och
återföras från Bottenviken. Ökning av kylvattentemperatur efter brukande är cirka 8 grader Celsius.
Detta tycker ÅOF är en aning oroande. ÅOF önskar därför att bolaget i MKB utreder

- Vilken temperaturhöjning som recipienten Nätrafjärden kommer att påverkas av?

- Vilken ökad risk finns det för övergödning och algblomning i Nätrafjärden?

mailto:kristina.johansson@ecogain.se
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- Vilken risk finns det att kylvattnet och även processvatten rör om i befintliga fiberbankar från
massaindustrin? En ormröring och temperaturhöjning i bottensediment i fjärden kan innebära
att det frigörs kvicksilver, dioxin, DDT, PCB m.m. från bottensedimentet i Nätrafjärden. Alla
dessa ämnen riskera i så fall att ackumuleras i näringskedjan i Nätrafjärden och ytterst slå mot
arter som havsörn, pilgrimsfalk, utter m.fl. toppkonsumenter.

Sammanfattningsvis

ÅOF har inga synpunkter på det markanspråk som denna etablering berör. Det frågor som vi tar upp
berör utsläppen till luft och vatten från verksamheten samt förvaring och lagring av både råvaran
(elfilterslammet) och restprodukten i form av det metallslam som ska deponeras.

Ångermanlands Ornitologiska Förening

Mikael Nordendahl
Ordförande
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Ämne: Samrådssynpunkter Företagsetablering i Köpmanholmen
Datum: torsdag 6 maj 2021 kl. 19:03:50 centraleuropeisk sommarDd
Från: Siv Sandberg
Till: sales, Ida PeIersson

Hej Ida
Bygdsam Nätradalen har för avsikt aI inkomma med synpunkter angående Cinis FerDlizers etablering i
Köpmanholmen. Vi vill få förlängd Dd Dll 16 maj,
 
Vänliga hälsningar,
Siv Sandberg
Styrelseledamot Bygdsam Nätradalen

 



                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Till  
ida.pettersson@ecogain.se 
 
 
 
BYGDSAM NÄTRADALENS SYNPUNKTER PÅ CINIS FERTILIZERS PLANER PÅ ETABLERING I 
KÖPMANHOLMEN 
 
Bakgrund 
Bygdsam Nätradalen var inbjuden till digitalt samrådsmöte 21.04.21, där vi representerades 
med fyra personer. Vid vårt styrelsesammanträde 21.04.30 förde vi en längre diskussion och 
beslöt att sända denna skrivelse till kommunen. 
 
Inledning 
Bygdsam Nätradalen beklagar att information inte har lämnats till oss i ett tidigt skede av 
processen, även om delar av arbetet behöver ”hemlighållas” Bygdsam är en 
utvecklingsorganisation för landsbygden och i detta fall för Nätradalen och Örnsköldsviks 
kommun är en av tre parter; företag, föreningar och kommunen tillsammans. 
 
Att marken endast kan användas till industrietablering är väl känt. 
Finansiering för genomförande av detta projekt anser vi behöver säkerställas, samt att den 
utlovade tillgången på el säkras utan att det övriga närområdet blir ”lidande”. 
 
Om en etablering kommer tillstånd utgår vi från: 
att  samtliga miljökrav som krävs för en etablering uppfylls 
att   villkor för eventuell utbyggnad/utökning eller förändring av verksamheten 

beslutas i de inledande villkoren 
att   synpunkter från de närboende i Köpmanholmen beaktas och tillgodoses där 

det är möjligt. 
att  den framväxande turismen i Nätradalen ej hämmas 
att  övriga delar av industriområdet städas och ”snyggas” upp. 
Det är viktigt för bygden att projektet kan uppfylla alla löften och klara alla miljökrav. 
 
 
 
 
 



Kommunens översiktsplan 
Arbetet med en ny översiktsplan pågår för närvarande. 
Kommunens tillväxtavdelning presenterade för en tid sedan en vision om Köpmanholmens 
utveckling med inriktning på bl.a turismen. Hur ser den visionen ut i förhållande till tilltänkta 
etableringen, där en ej byggbar zon har markerats? 
Var kommer byggbara tomter att finnas framöver i Köpmanholmen? 
 
Trafik, väg och vatten. 
En industri behöver transportlogistik i sin verksamhet. 
Är Trafikverket kontaktad för transportväg in och ut från Köpmanholmen? 
Huvudvägen har övergångar som dagligen används av skolbarn både vid Nätragatan i Bjästa 
och vid Hummelviksvägen vid Coop i Köpmanholmen. 
Finns beräkning på ökat trafikbuller och kommer miljökrav att ställas på transportfordonen ? 
 
Den ökande båttrafikens eventuella påverkan på havsbotten och dess sediment behöver 
klarläggas. Antal lastbilstransporter/dag kommer per dag? Båttransporter hur ofta och hur 
stora båtar ? Som transportsätt ser vi dock sjötrafik som miljövänligare än landtransport 
 
Miljöpåverkan 
Inkommande material, elektrofilterdamm som är mycket finkornigt (dammar). 
Kommer det att vara förpackat, eller kommer det i lösvikt ? 
Den temperaturhöjning på kylvattnet som anges bör användas för annat ändamål än att 
”bara” skickas ut i havet med okända konsekvenser 
 
Turismen 
Industriområdet med en ev etablering av Cinis Fertilizer nära den av kommunen 
restaurerade Herrgårdsparken och närheten till skärgården med Ulvön och Trysunda måste 
beaktas. Högakustenleden går idag via Köpmanholmen och nyttjas frekvent av vandrare från 
när och fjärran. Nationalparken har blivit en stark besöksanledning till Höga kusten och med 
ett världsarv in på knuten har Köpmanholmen blivit ett intressant utvecklingsområde för 
besöksnäring. 
 
Nätradalen med Köpmanholmen är en mycket intressant deldestination av Höga Kusten som 
idag är en av landets ledande turismdestinationer. I Sverige och i världen rankas turismen 
som den snabbast växande näringen.  
 
Några reflexioner i övrigt: 
Vilka muskler har företaget.  Resultatet 2020 var negativt?  Har en liten organisation. Kan 
inte hitta att de gjort pengar i tidigare projekt. Tidplan o finansiering? 
 
Hur ser bolaget/verksamheten ut om 5 och 10 år? Vilka referenser har de. Erfarenhet från 
liknande projekt.?  Har de pengar i madrassen? 
 
Råvaran Elektrofilterstoft, hur hanteras den, kommer den i bulk eller i säck?  
Finns det risk att den kan vara förorenad eller av olika kvalitet beroende på leverantör. 
Lagringen; Torde vara väldigt små partiklar  
Dammrisk?`?. Risk för dammexplosioner? 



 
Vilka konkurrenter finns?  Hur stor är marknaden?  Har de gjort marknadsanalys? 
Vilka är kunder? Hur ser kundernas behov ut? 
 
Har de referenser från annan eller liknande verksamhet? Man blir ju inte så imponerad om 
man kollar bolagen via "Alla Bolag" 
Investeringskostnaden?  Har de ”muskler” ?  Varför Köpmanholmen?  
Elmatning. 10kV matningen från brukets tid, togs ju bort.  Eon har i tidigare projekt inte varit 
så het på att dra fram mera el till Köpmanholmen.  
 
Som ni märker har vi många frågor. Det är viktigt med nya företagsetableringar runt om i 
Örnsköldsviks kommun. Men vi måste skapa förståelse i bygden och dess befolkning. 
 
Med vänliga hälsningar 
Bygdsam Nätradalen 
 
 
 
Olle Häggström Ronny Sjögren  Siv Sandberg 
Ordförande  Ledamot   Ledamot 
olle.haggstrom@iogt.se ronny.sjogren@gmail.com  siv@stranoservice.se 
070-284 88 21 070-201 30 14  070-346 87 20 
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Ämne: Y"rande på Bredånger 2:165 - Tillstånd enligt miljöbalken Köpmanholmens
industriområde.

Datum: fredag 7 maj 2021 kl. 13:42:38 centraleuropeisk sommarId

Från: Eriksson, Peter

Till: Ida Pe"ersson

Bifogade
filer:

image004.jpg, image002.png

 
Datum                                                                                                                 Arkiv nr
2021-05-07                                                                           202100975
 
Bredånger 2:165 – Tillstånd enligt miljöbalken – Köpmanholmens industriområde.
Örnsköldsviks kommun.
 
E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har följande synpunkt.
 
E.ON har inget att erinra i detta ärende, vi vill däremot att om detta projekt blir av så önskar vi tidig kontakt vad
gäller anslutning.
 
 
 
Vänliga hälsningar
Peter Eriksson 
Tillstånd&Rättigheter

peter.eriksson@eon.seV
+46 70 68 840 14nätstation placeras på lämplig plats

 
E.ON Energidistribution AB
Box 1422
701 14 Örebro,
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube

Besöksadress:
Idrottsvägen 37
Örebro

 
 
 
 

mailto:peter.eriksson@eon.se
http://www.eon.se/
https://www.facebook.com/eonsverige/
https://twitter.com/EON_Nordic
https://www.linkedin.com/company/e-on-sverige
https://www.instagram.com/eon_sverige/
https://www.youtube.com/user/eonsverige


Fiberbankar Köpmanholmen

Jan Magnusson <teryalba@gmail.com>
Mån 2021-05-17 10>33
Till:  Ida Pettersson <ida.pettersson@ecogain.se>

Ett av Västernorrlands mest förorenade havsområden är i Nätrafjärden.
Båttrafik har förbjudits i vissa områden i Köpmanholmen men
restriktionerna kan komma att utökas.
– Vi behöver se över detta, säger Sören Thor på länsstyrelsen.

Satsningar på att få bättre kunskap för att kunna hantera förorenade sedimentområden
har inletts.

– I och med att vi har tagit tag i, kartlagt och riskklassat länets fiberhaltiga sediment så
har vi fått en bättre bild över situationen för att kunna fortsätta arbetet, säger Sören Thor.

Enligt länsstyrelsens riskklassning av fiberbankar i Västernorrland är havsområdet vid
Köpmanholmen ett av de tio områden som återfinns i den högsta riskklassen. Dessa tio
områden måste prioriteras i första hand.

Mest kvicksilver utanför förbudsområdet
I Köpmanholmen finns de högsta riskerna när det gäller kvicksilver, metylkvicksilver och
dioxin och stor spridningsrisk. Djuphamnen är dessutom trafikerad av stora fartyg.

Ett förbudsområde för båttrafiken finns i anslutning till hamnen – men de högsta halterna
av kvicksilver har uppmätts utanför området, på 18 meters djup.

- En del av området är avlyst för båttrafik men vi ser ett behov av att se över detta
eftersom de fiberhaltiga sedimenten har fått en annan utbredning enligt de senaste
undersökningarna. Vi har möjlighet att utvidga restriktioner för båttrafik, säger Thor.

På land är sanering något som sker i dag och sakta förbättrar föroreningssituationen. I
vattnet går det långsammare.

Satsning genomförs för ökad kunskap
Men satsningar har gjorts för att kunna trappa upp åtgärdsarbetet. Bland annat har ett
regeringsuppdrag initierats som ska ge bättre kunskap för att kunna hantera förorenade
sedimentområden.

Uppdraget startade hösten 2019 och ska pågå under tre år i ett samarbete mellan
Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelserna och Statens
geotekniska institut.

– I uppdraget ingår bland annat att ta fram vägledningar för riskbedömning av sediment,



utföra ett pilotprojekt för olika saneringstekniker och utvärdera kostnadseffektiva
behandlingsmetoder nationellt och internationellt, säger Sören Thor.

Hej! Som jag ser det så är Båttrafik i Nätrafjärden ren katastrof för miljön! Bör beaktas
med hänsyn till etableringen av den nya industrin som planeras i Köpmanholmen! 

Mvh Jan Magnusson

Nedre Nätraälvens Fiskevårdsförening. 

R
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Ämne: Fiberbankar Köpmanholmen
Datum: måndag 17 maj 2021 kl. 10:37:12 centraleuropeisk sommar@d
Från: Jan Magnusson
Till: Ida PeEersson

Köpmanholmen fiberbank har höga uppmätta halter av både kvicksilver,
metylkvicksilver och dioxin. För kvicksilver överstiger den uppmätta halten
riktvärdet 312 gånger, dioxiner överskrider riktvärdet 1442 gånger och
metylkvicksilver 3860 gånger. 29 jan. 2020
Hej!
Mer info om fiberbankarna
Janne.... 
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Skickat: 2021-05-17 08:05
Till: kontaktcenter@ornskoldsvik.se <kontaktcenter@ornskoldsvik.se>
Ämne: Industri etablering.
 
YLrande angående CINIS FerGlizers  planerade etablering av en kemisk
Processindustri.
En stor del av PROs medlemmar känner stor oro och rädsla inför CINIS FerGlizers
Planerade etablering i Köpmanholmen. Det är medlemmar som  Gll och med
gråter över aL få Gllbaka en kemisk processindustri. Det är minnen som inte känns bra.
Vi stödjer därför Köpmanholmens Samhällsförenings frågor Gll Ecogain”
Med vänliga hälsningar
Åke Höglund
 Ordförande
 Köpmanholmens PRO avdelning?
 
Skickades från E-post för Windows 10
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