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Cinis Fertilizer AB (Bolaget) kompletterar härmed sin ansökan om tillstånd i enlighet med 
domstolens föreläggande i mål nr. M 2029-21, daterat den 28 februari 2022, Aktbilaga 47. 
Målet gäller ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggning 
för produktion av kaliumsulfat och natriumklorid, på fastigheten Bredånger 2:165, 
Örnsköldsviks kommun. Som en del av denna komplettering ändrar Bolaget sin ansökan på 
så vis att de yrkanden och de villkor som rör vattenverksamhet helt utgår. 
 

Allmän inledning 

Cinis Fertilizer är ett Cleantechbolag som bygger sin verksamhet på att bidra till en minskning av CO2 

utsläppen i jordbruket, som globalt står för cirka 25 % av all världens CO2 utsläpp. Vid den ansökta 

verksamheten i Köpmanholmen ämnar Bolaget göra detta genom att ta hand om restprodukter 

(natriumsulfat) från massabruk och fossilfritt omvandla detta till ett mineralgödsel, kaliumsulfat. 

Kaliumsulfat tillverkas idag primärt via den så kallade Mannheimprocessen som använder enorma 

mängder fossila bränslen, både vid själva tillverkningen samt för avsvavling av råolja i samband med 

produktion av den ingående råvaran, svavelsyra.  

Cinis vill verka för en ökad industriell symbios och nyttja ännu mer restprodukter från svensk industri 
som insatsvara för tillverkning av mineralgödsel, salt och andra produkter. En etablering i 
Köpmanholmen kommer att ge bolaget mycket goda möjligheter att utöka detta arbete och bidra till 
ett än mer hållbart och cirkulärt samhälle.    

 
Denna substantiella globala miljöförbättring som Bolaget kommer att bidra till beaktas inte inom 

ramen för gällande miljölagstiftning i Sverige, men Bolaget vill att alla berörda skall känna till detta 

samband. 

 

Ändring av ansökan 

Bolaget ändrar sin ansökan om tillstånd på så vis att ansökan enbart avser tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet, inte vattenverksamhet. Något bortledande av vatten från Nätrafjärden kommer inte att 

ske då Bolaget väljer en alternativ metod för att kyla processen, se närmare beskrivning och 

miljöbedömning för denna process nedan. 

Skälet till denna ändring är att Bolaget är angeläget om att processen går framåt. Det är inte 

uteslutet att Bolaget fortsätter utreda förutsättningarna för att nyttja vatten från närområdet som 

kylmedel i framtiden. I dagsläget bedömer Bolaget dock att det kommer att ta lång tid och stora 

resurser i anspråk att utreda, besvara och bemöta det stora antal frågor som går att hänföra till 

vattenverksamheten.  

Mot bakgrund av detta utgår således de yrkanden i tillståndsansökan som avser vattenverksamhet 

och därtill kopplade förslag på villkor, dvs. villkor 4, 5, och 10. Av samma skäl kommer de delar av 

föreläggandet som avser frågor härrörandes till ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inte att 

bemötas i sak. 
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Nu ansökt kylmetod 

Den nu ansökta kylmetod som ersätter bortledande av ytvatten och utsläpp av kylvatten till och från 

Nätrafjärden, kommer att utföras efter en vedertagen metod som beskrivs i efterföljande text.  

Kylning av anläggningen kommer att utföras av kylmedelskylare (figur 16). Denna anordning är ett 

värmebatteri försett med fläktar för genomströmning av uteluft. Uteluften står således för 

bortkylningen av överskottsvärmen. Processen kyls av via en mellankrets med vatten och 

propylenglykol. Propylenglykol tillsätts i vattnet för att förhindra frysning vintertid. Propylenglykol 

hanteras i en separat lagertank dit även allt dränage dras. I kylmedelskylare kommer ca 30 m3 

propylenglykollösning och vatten att finnas i en sluten krets. Vintertid kommer värmen i första hand 

att användas för att värma de egna lokalerna och när det inte är möjligt kommer den att kylas med 

hjälp av uteluften. Då reaktionstemperaturerna är relativt låga, ca 30 grader Celsius, är det inte 

lönsamt att nyttja denna kylning för exempelvis fjärrvärme. 

 

Miljöbedömning 

Den valda metoden för kylning innebär att kylprocessen sker i en sluten krets, där 

propylenglykollösning och vatten cirkulerar. Eftersom kretsen är sluten kommer inga utsläpp av 

propylenglykol eller andra ämnen att ske till vare sig mark, luft eller vatten. 

Den valda metoden innebär vidare att vatten från Nätrafjärden inte kommer att användas i 

kylprocessen. Inget vatten kommer således att tas upp eller återföras till Nätrafjärden. Det innebär 

att påverkan på Nätrafjärden, inklusive fiberbankar, uteblir. Inte heller några andra grund- eller 

ytvattenförekomster kommer att påverkas. 

Kylanordningens fläktar kommer att medföra buller. Fläktarna kommer, liksom övriga fläktar i 

verksamheten, att byggas in och ljudisoleras vid behov för att minimera bullerpåverkan. 
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Kylanordningens fläktar medför därför ingen risk för att riktvärden avseende buller ska överskridas. 

Bolaget har redan kontrollerat detta och kommer att välja en lösning som långt understiger 

riktvärden genom att låta ljudkravet nattetid som är det lägsta riktvärdet för buller vara vägledande 

och gällande för utformningen, se Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller (ISBN 978-91-620-6538-6). 

Den energiåtgång som kylmetoden kräver uppgår till 1 200 MWh per år, vilket motsvarar 3 procent 
av anläggningens totala energibehov. Eftersom energiåtgången för kylningen endast motsvarar en så 
liten del av anläggningens totala energibehov och då hela energibehovet kommer att tillgodoses 
med fossilfri energi, bedöms det marginellt ökade energibehov som kylanläggningen medför inte 
förändra bedömningen av klimatpåverkan i MKB. Bedömningen är fortsatt att verksamhetens 
energiförbrukning medför små negativa konsekvenser på klimatet.  
 
Sammanfattningsvis medför kylsystemet inga betydande miljökonsekvenser. 

 

Yttranden enligt Aktbilaga 43 

Allmänt om lokalisering 

Nämnden skulle gärna se hur mycket elfilterstoft som bolaget redan säkerställt tillgång till, som är 

motiv till den valda etableringen.  

Det är känt att massabruken idag tyvärr tvingas dumpa stora mängder aska i haven eftersom deras 

strävan mot ökad recirkulation och minskade utsläpp leder till ackumulering av vissa oönskade 

ämnen, som tex kalium och klorider. När halterna av kalium och klorid blir för höga i massabrukens 

lutstock tvingas de idag släppa ut elfilterstoft (aska) i havet. Detta för att sänka halterna av kalium 

och klorider i massabrukets kokvätskor som används i processen för att tillverka massa. Cinis vill 

bidra till att dessa, relativt omfattande utsläpp i Bottenhavet kan användas som insatsvara och 

producera ett nyttigt, cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel och bordssalt. 

Med de olika företag och partners Bolaget arbetar med vilar samarbetet på ömsesidig respekt och 

som brukligt är gäller sekretessavtal. Med anledning av detta är Bolaget tyvärr förhindrad att avslöja 

vilka dessa parter är och hur tillgången säkrats. Att flera stora svenska massabruk är lokaliserade 

längs Norrlandskusten är allmänt känt och Cinis för löpande dialog med flera av dessa. 

Samtliga parter Bolaget för diskussioner med är överens om att det vore bättre att minska de 

utsläpp som sker och istället nyttja de ämnen och salter de innehåller, för att till exempel producera 

Cinis mineralgödsel och bordssalt. Med detta vill Cinis bidra till och öka ett cirkulärt beteende och 

arbetssätt i industrin. 

 

Utsläpp till luft  

Förtydligande hur förväntade uppsläppsmängdema har beräknats till: d.v.s. 0,55 kg/timme och 4 400 

kg/år för kaliumsulfat respektive 0,36 kg/timme och 2 880 kg/år för natriumklorid. Möjligheten att 

tillsätta medel i produkten som motverkar damning bör beskrivas.  
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SVAR: 

Varmluft kommer att användas för att torka slutprodukterna kaliumsulfat (K2SO4) och natriumklorid 

(NaCl) i två separata torkar. Totalt kommer luftflödet från torken för K2SO4 och NaCl vara ca 26 000 

Nm3/h respektive ca 18 000 Nm3/h per timme. Luften värms indirekt med ånga och när varmluften 

lämnar torken kommer den hålla en temperatur på 55 – 65 °C. I Figur 1 - Flödesprocess för utgående 

luft (se nedan), visas en schematisk bild av reningsprocessen för avgående luft från torkprocessen. 

Luften leds till en cyklon kopplat till ett textilfilter vilket innebär att största delen av partiklarna (> 99 

%) kan fångas upp.  

Funktionen av en kombination med cyklon och textilfilter innebär att utgående halt från detta steg 

maximalt blir 10 ppm eller 10,6 mg/Nm3 vilket är normala värden för textila spärrfilter i utgående 

luft. Det ger en beräknad mängd av 0,28 kg/h (eller 2 240 kg/år) för K2SO4 samt 0,19 kg/h (eller 1 520 

kg/år) av NaCl.   

Detta flöde kommer sedan tillsammans med all evakueringsluft från lokalerna att ledas till ett 

högeffektivt filtreringssystem. Separationsgraden i filtreringssystemet är mycket hög och renar bort 

partiklar större än PM 2,5. Partikelstorleksfördelningen för partiklarna i den avgående luften är i 

dagsläget okänd vilket innebär att effektiviteten för HEPA-filtren kommer att behöva verifieras med 

kompletterande provtagningar då anläggningen är i gång. Dessa provtagningar kommer därefter ske 

på årlig basis (eller vid behov) och redovisas i den årliga miljörapporten. 

En modellering för partikelutsläppen till omgivningen är utförd (se bilaga 4). Här har man gjort ett 

konservativt antagande och inte räknat med HEPA-filtrets effekt och därför räknat med de utgående 

halterna textilfiltret. Koncentrationen av saltpartiklar i utsläppspunkten kommer att vara mycket 

liten/väsentligt lägre. 

 

Figur 1 - Flödesprocess för utgående luft 
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Uppfångat material återförs till processen i den mån det är möjligt att utföra utan att kvalitén på 

produkten försämras.   

Att tillsätta medel som begränsar damning är inte möjligt eftersom det skulle påverka 

slutprodukternas kvalitet negativt. Tack vare det extra högeffektiva filtreringsstegen är detta heller 

inte nödvändigt. 

 

Statusrapporten  

Nämnden bedömer att de redovisade provtagningarna inte helt uppfyller syftet med en 

statusrapport. Dels bedöms proven vara tagna på för stor volym massor, prover bör representera 

max 0,5 m i djupled och dessa prover verkar representera 4 m i djupled. Det innebär risk för 

sammanblandning och utspädning av föroreningar. Analysparametrarna överensstämmer inte helt 

med de ämnen som kommer användas av fabriken, tex saknas analyser för silver och aluminium. Om 

dessa ämnen har bedömts av bolaget som ämnen som inte behöver provtas behöver motiveringen till 

detta framgå av statusrapporten. Den västra delen av fastigheten är inte provtagen alls vilket gör att 

det inte kommer vara möjligt att bedöma om verksamheten kommer påverka marken där eller inte. 

Nämnden bedömer att denna del också behöver omfattas av provtagning. 

Det saknas en sammanställning av grundvatten- och lakvattenanalyserna. Analysrapporterna från 

labbet bör också vara bifogade med rapporten. 

SVAR: 

En provtagningsplan har upprättats avseende kompletterande miljöteknisk markundersökning, se 

bilaga 1. Provtagningen kommer att utföras så snart tjälen släpper, förmodligen under april månad. 

Efter utförd kompletterande miljöteknisk markundersökning revideras tidigare inkommen 

statusrapport med resultat från den aktuella undersökningen. Statusrapporten kommer även att 

revideras med avseende på grund- och lakvatten. Tidigare analysprotokoll kommer att biläggas 

Statusrapporten. Bolaget accepterar och ställer sig positivt till att domstolen eventuellt anser det 

nödvändigt att skjuta upp denna fråga under en prövotid medan tillstånd till verksamheten i övrigt 

meddelas. 

 

Dagvatten  

Nämnden delar inte bolagets bedömning om att dagvattnet inte behöver någon rening. Nämnden 

hänvisar till Örnsköldsviks kommuns dagvattenstrategi som ställer krav på rening/viss rening innan 

bortledande till recipient eller mark på ett industriområde (som klassas som klass 4 (höga halter 

förorening) eller eventuellt klass 3 (måttliga halter) om det inte sker några nämnvärda trafikflöden 

eller lagerhållning utomhus). Det framgår inte om någon parkering ska anläggas. Det är viktigt att 

även dagvattnet från parkering omhändertas på ett bra sätt.  
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SVAR: 

Utlastning sker under tak och parkeringsytorna omfattar ca 50 parkeringsplatser. Därmed bedöms 

dagvattnet innehålla måttliga föroreningshalter (klass 3). För att rena dagvattnet höjdsätts 

parkeringsytorna så att dagvattnet rinner över vegetationsbeklädda slänter, i enlighet med 

kommunens dagvattenstrategi1, innan uppsamling och avledning via vägdike. Dagvattnet rinner 

därefter via trumma och dike ut till recipient, se Bilaga 5. Ingen fördröjning planeras då recipienten 

inte är flödeskänslig.  

 

Avfall  

Avfall som förväntas uppkomma vid verksamheten ska klassificeras enligt avfallsförordningens bilaga 

3. Bolaget bör inkomma med en sådan klassificering. 

SVAR: 

Om Cinis använder 100 % elfilterstoft som råvara bildas maximalt ca 5 ton slam per dygn som i 

huvudsak består av: kisel, kalcium, zink, mangan och magnesium enligt Tabell 3 i MKB. 

Detta slam transporteras bort från anläggningen varje vecka och uppgår till ca 30 ton per vecka. 

Slammet innehåller 70 % vatten, resten fast material. 

Restsalt som bildas i processen: ca 9 ton per dygn som består av 50 % NaCl, 40 % KCl och 10 % 

Na2SO4. Cinis kommer att verka för att detta salt omhändertas, separeras och delvis kan återföras till 

Cinis process. 

Avfallet som uppkommer i verksamheten omfattas av kapitel 06 i Bilaga 3 till avfallsförordningen 

(SFS 2020:614): ”avfall från oorganisk-kemiska processer”. Delkapitlen 06 03 ”Avfall från tillverkning, 

formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider”, samt 06 06 

”Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt 

från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser” kan förekomma. 

Exakt EWC-kod kan bestämmas tidigast efter att avfallet har uppkommit och analyserats avseende 

totalhalter metaller samt pH. Först då kan avfallet klassificeras som farligt avfall eller icke-farligt 

avfall och rätt sexsiffrig kod kan då väljas i enlighet med EU-kommissionens tillkännagivande om 

teknisk vägledning om klassificering av avfall (2018/C124/01). I planeringen av verksamheten har 

Bolaget utgått från att halterna kommer uppnå gränsen för farligt avfall för att säkerställa att 

planerade lagringsutrymmen etcetera är anpassade efter kraven för farligt avfall  

Eventuella EWC-koder inkluderar: 

06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och 

metalloxider: 

 
1 
https://www.ornskoldsvik.se/download/18.5466f5217876bbdb7ec086/1617281964529/Dagvattenstrategi.pdf 
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• 06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller och som enligt 2 

kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 

• 06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 

03 13. 

• 06 03 99 Annat avfall än det som anges i 06 03 11-06 03 16. 

06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, 

samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser: 

• 06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt 

avfall. 

• 06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02. 

• 06 06 99 Annat avfall än det som anges i 06 06 02 och 06 06 03. 

Yttranden enligt Aktbilaga 44: 

Råvarorna 

Bolaget behöver ange koncentrationerna för svavelsyran och natriumhydroxiden i beskrivningen av 

råvarorna.  

SVAR: 

Svavelsyrakoncentration = 96 %. Vid spädning kommer det säkerställas att syran löses i vatten och 

det lilla reaktionsvärmet kommer att kylas i för ändamålet avsedd spädning och kyllösning. 

Koncentration för natriumhydroxid = 50 %. 

 

Elfilteraska 

Idag finns det risk att elfilteraska innehåller radioaktivt material med höga becquerelvärden. Bolaget 

behöver beskriva hur det kommer att hanteras och hur det kan komma att påverka arbetsmiljön då 

det är stora mängder elfilteraska som dagligen kommer att hanteras via lossning till lastbil och 

tippning till processen (cirka 225 ton/dag) och att det då kan finnas risk för damning av elfilteraska 

som dessutom kan vara kontaminerat med radioaktiva ämnen.  

SVAR: 

Bolaget välkomnar att frågan lyfts och har därför samrått med SCA i Timrå som tidigare utrett denna 

fråga ingående. Med hänvisning till Mätning av dosraten Cesium-137 i maj 2016 på landbyggnad vid 

SCA Östrand, bilaga 2, vill bolaget särskilt belysa den slutsats som drogs i den studie SCA lät utföra. 

Slutsatsen var att den strålning som gick att påvisa inte översteg bakgrundsstrålningen. Bolaget 

menar att denna studie visar att det inte föreligger någon risk för att elfilteraskan innehåller 

radioaktivt material. Tilläggas kan att Bolaget i flera år haft regelbundna samtal med majoriteten av 

de svenska massabruken och under dessa samtal har risk för höga becquerelvärden i elfilteraska 

aldrig varit på tal, vilket det med all sannolikhet hade varit om det förelåg en reell risk. 
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Risken för damning kommer hanteras genom att askan levereras i granuler eller i kristallin form utan 

små dammande partiklar. God ventilation och tippfickor med damningsskydd kommer att säkerställa 

en god och riskfri arbetsmiljö. 

Avslutningsvis vill Bolaget framhålla att de tar sitt ansvar för arbetsmiljön på mycket stort allvar och 

hade aldrig övervägt att använda sig av elfilteraska om det innebar minsta risk för skadlig strålning. 

 

Avfall  

Bolaget behöver redovisa mängden avfall och under hur lång tid avfallet kommer förvaras innan det 

hämtas. Maximal tidsgräns och mängd för mellanlagring av avfall innan det når auktoriserat bolag 

för slutbehandling bör finnas med som villkor.  

SVAR: 

Förväntad mängd produktionsavfall från verksamheten presenteras i Tabell 1. Avfallsfraktioner 

inkluderar produktionsslam som bildas under separeringen av metaller och salter från elfilterstoftet 

och restsalt från ZLD- enheten (zero liquid discharge). Mindre avfallsfraktioner såsom 

förpackningsmaterial, emballage, samt smörjoljor kommer också samlas upp och omhändertas. 

Tabell 1. Maximal förväntade mängd produktionsavfall 

Avfallsfraktion Uppkommen mängd  
(ton per år) 

Produktionsslam 1 600 

Restsalt 3 200 

 

Bolaget kommer enbart att lagra sitt eget avfall på den plats där avfallet uppstår och enbart i väntan 

på borttransport av avfallet. Hämtningsfrekvens av avfallet kommer att regleras efter uppkomna 

volymer, dock kommer avfallet hämtas regelbundet och ej lagras mer än ett år. Maximalt kommer 

100 ton produktionsslam och 100 ton restsalt lagras innan det transporteras till auktoriserat bolag 

för slutbehandling.  

 

BAT  

Bolaget ska redovisa om det finns BAT-slutsatser som kommer att påverka bolaget och hur de i så fall 

tagit höjd för det.  

SVAR: 

”Produktion av oorganiska högvolymkemikalier” kan anses vara verksamhetens huvudverksamhet. 

Gällande BAT-Referens (BREF) dokument finns tillgängliga och arbetet med uppdatering av dessa 

BAT-slutsatser har påbörjats under början av 2021. Beslut i frågan väntas sommaren 2026. 
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Men även andra BAT-slutsatser finns att ta hänsyn till. I bilaga 3 bifogas en beskrivning av de BAT-

slutsatser (samt BREF) som kan antas gälla för den planerade verksamheten samt hur kraven i dessa 

efterlevs. 

Bolaget kommer under projekteringen i detalj säkerställa att samtliga relevanta krav från BAT-

slutsatserna efterlevs. 

 

Buller  

Det är stora volymer luft som kommer att användas vid torkning av kaliumsalfat och natriumklorid. 

Bolaget ska beskriva hur de säkerhetsställer att buller från fläktarna med de stora volymflöden som 

torkningen innebär inte orsakar för höga bullervärden.  

SVAR: 

Fläktarna och luftkanaler kommer att dimensioneras med utgångspunkt i att minska buller och 

utöver detta förses med bullerdämpande åtgärder för att säkerställa god arbetsmiljö och 

bullernivåer i enlighet med rådande lagar och regelverk. Se ingiven Bilaga 5 till Komplettering i Mål 

nr M2029-21, daterad 2021-10-28. 

 

Kompensation  

Bolaget ska utreda och redovisa behovet av kompensationsåtgärder i tillståndsansökan. Vid 

exploatering ska skador i första hand undvikas genom en bra planering och lokalisering av den 

tänkta verksamheten. I andra hand ska det tas hänsyn till utformningen av verksamheten så att 

skadan av exploateringen begränsas så mycket som möjligt. Om en skada eller olägenhet förväntas 

återstå efter ovanstående åtgärder vidtagits kan ekologisk kompensation bli aktuellt som en sista 

åtgärd.  

En utredning om ekologisk kompensation bör innehålla:  

- redogörelse för hur skadelindringshierarkin har följts (Naturvårdsverket har definierat 

skadelindringshierarkin som "ett hierarkiskt synsätt där skador i första hand ska undvikas, i andra 

hand, så långt det är praktiskt möjligt och rimligt minimeras och avhjälpas på plats och endast i sista 

hand kompenseras".)  

- behov av uppföljning  

- uppskattning av återstående skada  

- förslag på kompensationsåtgärder och alternativa kompensationsåtgärder  

- tidplan för genomförandet  

- markåtkomst/rådighet  

- behov av ytterligare prövning för själva kompensationsåtgärderna  
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SVAR: 

Skadelindringshierarkin har varit en utgångspunkt för Cinis i planeringen av verksamheten. Följande 

undvikande och minimerande åtgärder har vidtagits:  

 
Undvikande  
Det viktigaste steget för att lindra verksamhetens påverkan på naturvärden är att helt undvika 
påverkan. Genom lokaliseringsutredningen har Cinis kommit fram till att Köpmanholmen är det 
bästa alternativet för lokaliseringen. En viktig anledning är att platsen utgörs av industrimark, det vill 
säga mark som tidigare exploaterats. Eftersom det handlar om industrimark har marken inga höga 
naturvärden, och konsekvenserna för naturmiljöer på mark bedöms som obetydliga (se MKB avsnitt 
4.3). Genom lokaliseringen undviks betydande påverkan på naturmiljöer på land.   
 
Genom att inte använda kylvatten från Nätrafjärden, undviks eventuell påverkan på vattenmiljöer. I 
stället kommer kylning att utföras med hjälp av ett kylmedium i tillverkningsprocessens (se Figur 16 i 
detta dokument).   
Indirekt påverkan på naturmiljöer, både i land och på vatten, undviks genom att verksamheten inte 
medför några utsläpp av miljöskadliga ämnen till vare sig luft, mark eller vatten (se MKB avsnitt 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 och figur 16 i detta dokument).   
 
Minimerande  
Verksamhetens utsläpp till luft begränsas till kaliumsulfat och natriumklorid, vilka inte klassas som 
skadliga för människa eller miljö. Utsläppens påverkan på naturmiljöer minimeras genom att 
utgående luftflöden filtreras till en partikelhalt på max 10 ppm för både kaliumsulfat och 
natriumklorid (se MKB avsnitt 2.2.8). Modellering är utförd med utsläppsvärden utan användning av 
Hepa filter och miljökvalitetsnormer för luft underskrids ändå. Utsläppen sker på en höjd av 10 
meter vilket innebär att luftflödet snabbt omblandas och spridningen av de låga halterna 
kaliumsulfat och natriumklorid blir stor.  
 

Behov av kompensation  
Tillståndsmyndigheten har enligt 16 kap. 9 § 3 p. miljöbalken möjligheten att förena ett tillstånd eller 
en dispens med villkor om att den som gynnas av beslutet ska vidta vissa åtgärder för att 
kompensera den skada eller det intrång som verksamheten kan innebära för miljön. Den tredje 
punkten avser särskilda åtgärder för kompensation av förlorade miljövärden och annat intrång i 
allmänna intressen. Tillståndsmyndigheten ska vid bedömningen ta hänsyn till hur allvarligt intrång 
som verksamheten medför och vilken nytta verksamhetsutövaren kan väntas få ut av 
verksamheten (prop. 1997/98:45, del 2, s. 845.) 
 
För att det ska vara befogat med ett villkor om kompensation enligt 16 kap. 9 § 3 p. MB krävs att 
fördelarna med ett sådant villkor står i proportion till de konsekvenser villkoret medför för 
verksamhetsutövaren. En rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § MB ska då göras. Vid bedömningen 
av hur angeläget det är att förebygga eller begränsa miljöpåverkan har olägenhetens karaktär, 
såsom farlighet och omfattning betydelse. Även graden av känslighet i det område där påverkan sker 
har betydelse.  
 
I det aktuella fallet kan negativ påverkan på naturmiljöer begränsas i mycket stor utsträckning tack 
vare de undvikande och minimerande åtgärderna som vidtas. Sammanfattningsvis bedöms 
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verksamheten inte medföra någon betydande återstående skada på naturmiljö, varken direkt eller 
indirekt, och varken på kort eller lång sikt. Cinis bedömer därför att verksamheten inte innebär ett 
sådant intrång i naturvårdsintressen eller allmänna intressen att ett tillstånd måste förenas med ett 
särskilt villkor om kompensation.  
 

 

Utsläpp till luft  

Utsläppsmängd  

Bolaget ska motivera hur dem kommit fram till de föreslagna utsläppsvärdena i villkor 2 och 3, samt 

varför mängderna kan anses rimliga.  

Dessutom behöver bolaget tydliggöra vilka utsläppsvärden som gäller för ansökan. Värden som 

redovisas i tekniska beskrivningens avsnitt 5.4 stämmer inte överens med vad som redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 2.2.8 eller i ansökans avsnitt 3.3.3. 

SVAR: 

Bolaget beklagar att det förekommit olika uppgifter i ansökningshandlingarna.  

Den beräknade mängden är gjord för ett utsläpp som sker utan installerade HEPA-filter och ger en 

beräknad mängd av 0,28kg/h (eller 2 240 kg/år) för K2SO4 samt 0,19 kg/h (eller 1 520 kg/år) av NaCl.  

Eftersom HEPA-filter kommer installeras blir den faktiska mängden betydligt mindre. Exakta halter 

kan dock först verifieras efter att kompletterande provtagning gjorts (efter påbörjad drift). 

För mer detaljerad beskrivning, se också svar ovan, ”Yttranden enligt Aktbilaga 43 – Utsläpp till luft”. 

  

Rening  

Bolaget har inte tillräckligt beskrivit hur de säkerhetsställer högvacuumsystemets robusthet så att 

det alltid är i drift med hög verkningsgrad vid produktion. Det kan vara vid exempelvis filterbyten 

eller andra driftproblem. Planerar bolaget att stoppa processen vid filterbyten eller kommer dubbla 

system att finnas.  

SVAR: 

Uppskattad livslängd för de filter som kommer att användas är 2 år. Bolaget kommer vid det 

planerade årliga driftstoppet att byta dessa till nya filter för att säkerställa hög tillgänglighet. Filtren 

renas automatisk under drift och utöver detta kommer det att vara möjligt att inspektera och 

manuellt rengöra samt underhålla filter under drift genom att stoppa produktionen korta stunder. 

 

Spridning 

Komplettera med en spridningsberäkning för luftutsläpp och hur omkringliggande närområde 

kommer att påverkas, både mark- och vattenområden. 
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SVAR: 

En spridningsberäkning är gjord för beräknad partikelspridning av salter från området. Eftersom 

effektiviteten på de HEPA-filter som ska installeras inte går att verifiera förrän provtagningar kan 

utföras (efter påbörjad drift) har ett konservativt antagande gjorts och spridningsberäkningarna har 

gjorts utan att effekten av HEPA-filtren räknats med, som ett slags ”worst-case”.  

I spridningsberäkningen har den totala halten partiklar (K2SO4 + NaCl) som sprids från området 

redovisats i bilaga 3. Dygns- och årsmedelvärden redovisas i spridningsberäkningen. 

Vad gäller årsmedelvärdena visar spridningsberäkningarna att de högsta halterna vid bebyggelsen 

ligger på ca 0,5 µg/m3. Bakgrundshalten uppskattas till max ca 4 µg/m3. Miljökvalitetsnormens värde 

ligger på 25 µg/m3 och miljökvalitetsmålets värde ligger på 10 µg/m3. Bedömningen är att halterna 

vid bebyggelsen underskrider både miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet inklusive 

bakgrundshalterna.  

Resultaten från spridningsberäkningarna för dygnsmedelvärden visar att de högsta halterna vid 

bebyggelsen ligger på ca 5 µg/m3. Bakgrundshalten uppskattas till ca 4 µg/m3. Miljökvalitetsnorm 

saknas för dygnsmedelvärden, miljökvalitetsmålets värde ligger på 25 µg/m3. Bedömningen är att 

halterna vid bebyggelsen underskrider miljökvalitetsmålets värde inklusive bakgrundshalterna.  

Dagvattenhantering  

Redogör för dagvattenhanteringen. I miljökonsekvensbeskrivningen anges att hanteringen av 

dagvatten närmare kommer att beskrivas i projekteringsskedet. Detta behöver beskrivas närmare 

inför prövningen. Både för hur bolaget kan hantera normala nederbördsmängder, skyfall och en 

eventuell olyckshändelse med brand och påföring av stora mängder släckvatten. Det som är av 

intresse är både olycksrisken kopplat till detta och om det riskerar att ge utsläpp av kemikalier till 

Nätrafjärden, samt hur man tänker förhindra detta.  

SVAR: 

Utlastning sker under tak och parkeringsytorna omfattar ca 50 parkeringsplatser. Därmed bedöms 

dagvattnet innehålla måttliga föroreningshalter. För att rena dagvattnet höjdsätts parkeringsytorna 

så att dagvattnet rinner över vegetationsbeklädda slänter, i enlighet med kommunens 

dagvattenstrategi, innan uppsamling och avledning via vägdike. Dagvattnet rinner därefter via 

trumma och dike ut till recipient. Ingen fördröjning planeras då recipienten inte är flödeskänslig. Vid 

skyfall rinner dagvattnet via diken och trummor samt över den asfalterade hamnplanen.  

Lagerbyggnaden har låg brandbelastning och den värsta brandhändelsen bedöms vara en brand i 

hjullastare inne i lagerbyggnaden. Uppsamling av släckvatten planeras invändigt för både 

lagerbyggnaden och processbyggnaden. Vid händelse av en stor brand med utvändigt 

släckningsarbete kan släckvatten magasineras i dike före utlopp till recipient genom att dämma upp 

vattnet i diket.   Proppning kan utföras där diket övergår i trumma innan utlopp till Nätrafjärden. Ett 

PM för dagvatten bifogas i bilaga 5. 
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Transporter  

Transport av råvaror och färdig produkt är tänkt att ske med fartyg. Bolaget har uppgett att det rör 

sig om cirka 50 fartyg per år. Bolaget behöver redovisa hur stor del detta är i förhållande till den 

befintliga fartygstrafiken idag. Och hur skiljer sig bolagets planerade transporter mot den befintliga 

fartygstrafiken, med hänsyn till bland annat typ av fartyg, antal anlöp, djupgående på dessa samt 

eventuella variationer över året.  

Förutom risk för ökad spridning av miljögifter och andra ämnen som finns på bottnarna, så finns 

även en ökad risk för olyckor med en ökad fartygstrafik. Olyckor kan ske under transport och/eller vid 

lastning/lossning. Redogör för risken att kemikalier hamnar i vattnet, liksom fartygsbränsle och olja.  

SVAR: 

Belastning och skyddsåtgärder 
Den fartygstrafik till och från hamnen i Köpmanholmen för Cinis räkning kommer röra sig om cirka 50 
fartyg av samma typ som redan anlöper hamnen. Då djupet på den tillkommande fartygstrafiken är 
densamma som på den idag existerande trafiken, d.v.s. maximalt 10 m, kommer samma förfarande, 
med reglering av fartygens vägval för att undvika påverkan på fiberbanken samt reducerad 
maskineffekt i god tid innan anlöp till kaj för att inte påverka bottensediment och fiberbank, tillämpas 
som är gällande för övrig fartygstrafik till hamnen (se Tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet, 
Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun). Den planerade ökningen vad avser fartygstrafik faller inom 
ramarna för hamnens. Med den planerade ökningen följer oundvikligen en ökad risk för olyckor och 
spridning av miljögifter i form av exempelvis fartygsbränsle. Delvis föreligger denna risk inom Bolagets 
hantering och förvaring av gods, men övervägande del av risken faller inom ramarna för lastning och 
lossning samt transporten. 
 
Det gods som kommer transporteras för Cinis räkning och som klassas som farligt avfall är svavelsyra 
och natriumhydroxid. För att minimera risken för läckage av dessa ämnen kommer de att förvaras och 
transporteras i dubbelmantlade tankar med överfyllnadsskydd som vallas in. Vad avser lastning och 
lossning samt transport kommer gällande direktiv och lagar att följas för att säkerställa att risker för 
olyckor och läckage minimeras, men även för att korrekt hantera eventuella tillbud. 
 
Sammanfattande bedömning 
Med de angivna skyddsåtgärder för fartygstrafiken samt inkapsling av gods som beskrivs ovan bedöms 
det inte föreligga någon ökad risk för skada på akvatiska ekosystem i Nätrafjärden eller ökad spridning 
av miljögifter från Cinis ansökta verksamhet annat än den generella ökade risk för olyckor som följer 
av en ökad trafik. 
 
Masshanteringen  
Redogör för hur ni kommer att hantera massorna som uppkommer vid anläggningsarbeten och 

borrning vid förekommande föroreningar, till exempel för borrkax.  

Kunskapen om föroreningssituationen i området är bristfällig. Genomförd provtagning 2004 

omfattade samlingsprov för respektive provgrop vilket innebär en risk för utspädning av halten och 

därmed underskattning av risken. För delar av området som bolagets verksamhet kommer omfatta 

har föroreningssituationen inte redovisats.  
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Industriell verksamhet har bedrivits i området under lång tid och det aktuella området har bland 

annat använts för deponering. Innehållet i deponerade massor var inte helt känt och ett tätande skikt 

av lera lades på deponin för att undvika inträngning av regnvatten enligt slutredovisning av 

saneringsprojektet (den 6 februari 2012). 

Redovisning av föroreningssituationen för de områden som omfattas av ledningsdragning för bland 

annat kylvatten saknas. Områden som redovisas för ledningsdragning utgör område som bland 

annat omfattades av sågverkets verksamhetsområde. Vid sågverksamheten användes bland annat 

pentaklorfenolpreparat för att förhindra blånad. Vid tiden för saneringsprojektet var användningen 

av pentaklorfenol inte känd varför till exempel dioxin inte analyserades i någon större omfattning. 

SVAR: 

Innan eventuella schaktarbeten utförs inom det planerade verksamhetsområdet kommer en 

metodikbeskrivning samt anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att upprättas och inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 

veckor innan arbetet påbörjas. Detta dokument kommer i detalj att beskriva tillvägagångssätt, 

omfattning av provtagning och analysparametrar för att säkerställa en korrekt massahantering och 

att marken efter utförda schaktarbeten uppfyller de åtgärdsmål som finns för området. 

Kontrollprogram  

Bland annat ska påverkan på fisk som vandrar och fisk över huvud taget och bottenfaunan ingå i 

kontrollprogrammet. Dessutom hur bolaget kontrollerar så att damning både inom- och utomhus 

inte blir ett arbets- eller miljöproblem.  

SVAR: 

Ett kontrollprogram för verksamheten kommer att upprättas och lämnas in till tillsynsmyndigheten 

senast vid den tidpunkt tillsynsmyndigheten beslutar.  

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet utgår och den del av frågan som avser 

vattenverksamheten är därför inte längre aktuell. 

 

Återställning och efterbehandling  

I underlaget finns ingen redogörelse för återställning och efterbehandling vid avslut av 

verksamheten. Bolaget behöver komplettera med detta 

SVAR: 

Senast sex månader innan verksamheten i sin helhet eller i någon del slutligt avvecklas ska en plan 

upprättas för avveckling och efterbehandling som ges in till tillsynsmyndigheten. Åtgärder för 

avveckling och efterbehandling ska inte påbörjas förrän planen har godkänts av tillsynsmyndigheten. 

Undersökningar och avhjälpandeåtgärder ska vara utförda senast två år efter att verksamheten 

upphört och de ska vara godkända av tillsynsmyndigheten innan tillståndet upphävs.  
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Yttranden enligt aktbilaga 46 

Yttranden berör vattenverksamhet vilket utgår och frågeställningarna blir därmed inte aktuellt.  

 

 

 

Cinis Fertilizer AB 

 

_____________________ 

Jakob Liedberg (CEO) 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Provtagningsplan – Miljöteknisk markundersökning, Cinis Fertilizer Köpmanholmen. Afry 

2022-03-23 

Bilaga 2 – Mätning av dosraten Cesium-137 i maj på landbyggnaden vid SCA Östrand 

Bilaga 3 – Efterlevnad BAT-slutsatser, Sweco 2022-03-24  

Bilaga 4 – Spridningsberäkningar i Köpmanholmen, Sweco 2022-03-24 

Bilaga 5 – PM Dagvatten, WSP  
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