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Cinis Fertilizers ansökan till Mark- och miljödomstolen

Samhällsföreningens inlaga

Köpmanholmens samhällsförening har tagit del av Mark- och miljödomstolens

kungörelse avseende Cinis Fertilizers kompletterande ansökan om miljöfarlig

verksamhet i Köpmanholmen enligt aktbilaga 50. Utifrån ett öppet möte med

information kring kungörelsen blev en arbetsgrupp tillsatt för att samla synpunkter

och frågor som uppkommit utifrån det material som ingår i ansökan. Arbetsgruppens

utgångspunkt för detta yttrandet är framförallt att säkerställa att den verksamhet

som blir prövad är den verksamhet som Cinis har för avsikt att bedriva och att

företaget bedriver det på ett miljömässigt korrekt sätt. Samhällsföreningen upplever

att underlaget till ansökan innehåller flertalet oklarheter och motsägelser samt till

viss del föråldrad fakta och avsaknad av konsekvensanalyser. Under ärendets gång

har det även skett ett antal förändringar vilket också försvårar en klar överblick för

vilken verksamhet som Cinis avser att bedriva och de konsekvenser verksamheten

innebär, både direkt och indirekt. Detta skapar stor ovisshet för den faktiska

påverkan en industri av denna storlek och art har i anslutning till Köpmanholmen,

både avseende miljö och hälsa.

Utifrån ovanstående har samhällsföreningen samlat uppkomna frågor och

synpunkter under rubrikerna “Samhället och naturvärden” “Planerad verksamhet och

lokalisering”, “Infrastruktur”, “Utsläpp och avfall” och “Avslutande kommentarer”.

Samhället och naturvärden

Utifrån samhällsföreningens perspektiv är Köpmanholmen mycket mer än bara ett

samhälle i Norrland, det är ett hem för drygt 1000 personer och är porten till

världsarvet Höga Kusten med rika natur- och kulturvärden. Samhället är starkt

präglat av den industri som tidigare bedrevs på orten, både utifrån samhällets

uppbyggnad men också de föroreningar som idag finns kvar både i havet och på land.

Framförallt är det fiberbanken i Nätrafjärden, en av Sveriges mest förorenade platser,

som utgör ett oönskat arv från de tidigare industrierna. Mot denna bakgrund

upplever samhällsföreningen det än viktigare att en nyetablering av industri på

Köpmanholmen verkligen blir bedömd på rätt grunder. Detta för att säkerställa att ny

verksamhet inte skapar allt för omfattande nya konsekvenser, men heller inte rör upp

gamla problem från tidigare industri. Blir inte sannolika konsekvenser

uppmärksammade innan eventuell etablering, påverkar det också möjligheterna att

förebygga och minimera dessa, särskilt de av oåterkallelig art som exempelvis en

påverkan på fiberbanken i Nätrafjärden.



I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av Cinis planerade verksamhet, avgränsar

den en radie om två kilometer för att redogöra vilka riksintressen och skyddade

områden som finns i närheten. Samhällsföreningen vill här tillägga att om denna

radie utvidgas med mindre än en kilometer, tillkommer både Hummelviks

naturreservat och Balesuddens naturreservat. Inom befintlig radie finns även

Herrgårdsparken som varit under reservatsbildning, men där bland annat

påträffandet av markföroreningar från tidigare industri, har pausat detta arbete.

Med detta vill Samhällsföreningen peka på de höga naturvärden samt områden för

friluftsliv och rekreation som ligger i industriområdets närhet, men som MKBn till

fullo inte beaktar i sina konsekvensbedömningar. Inte heller tar bullerutredningen

detta i beaktande då låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet för natur- och

friluftsområden i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning. Samhällsföreningen

ställer sig därför frågande om det inte är lämpligt att bullerutredningen kompletteras

utifrån detta, men också utifrån att verksamheten förändrat sitt val av kylmetod,

något som föreningen kommer lyfta vid fler tillfällen. Sammantaget är

miljöeffektsbedömningen i MKBn att verksamheten kommer medföra obetydliga

konsekvenser för bland annat rekreation och friluftsliv, samhällsföreningen anser att

denna bedömning bygger på bristande material då bland annat all buller från

verksamheten, både direkt och indirekt, inte är medtagen i bedömningarna. Inte

heller finns det en diskussion kring hur det direkta närområdet kommer bli påverkat

under byggnation av eventuell fabrik. Ett område som samhällsföreningen inte tagit

del av är hur Cinis tillämpat Barnrättslagen (SFS 2018:1197) i konsekvens-

bedömningarna, men också i samrådet. Samhällsföreningen vill här lyfta att,

barnrättslagen, likt miljöbalken är en lag som ska följas. Nedan vill föreningen därför

påminna om de fyra grundprinciperna:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är

barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnet egen

åsikt och erfarenhet.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte

enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala

utvecklingen.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska

tas till barnets ålder och mognad.

Det är trots allt barnens framtida hälsa och miljö som valen idag påverkar.



Planerad verksamhet och lokalisering

Den största förändringen som skett sedan det tidigare samrådet är som nämnt att val

av kylmetod har förändrats. Detta medför helt andra förutsättningar avseende bland

annat buller, men något kompletterande till bullerutredningen har inte

samhällsföreningen tagit del av. Inte heller har Cinis redogjort för andra

konsekvenser avseende byte av kylmetod. Dock avfärdar de inte att de i framtiden

kan övergå till vattenkylning, detta skapar stora frågetecken kring den nya metoden

vad framtida vattenverksamhet kan innebära utifrån de påpekade utmaningarna med

Nätrafjärden. I aktbilaga 53 beskriver Cinis principerna om bästa tillgängliga teknik

(BAT) på en övergripande nivå. Samhällsföreningen undrar om detta är tillräckligt

med tanke på innehållet i MKB:n. Samhällsföreningen konstaterar exempelvis att:

● Den sena ändringen av kylmetod, från vatten till luft, är ett steg tillbaka från

bästa tillgängliga teknik. Energiförbrukningen ökar och utsläppen till luft

likaså. Dessutom torde bullret öka. Cinis motivering till detta steg tillbaka är

att ansökan om vattenverksamhet blir omfattande och att de vill att processen

för tillståndet går framåt snabbare.

● Processen kommer att förbruka 16 000 m3 färskvatten per år. Samma volym

kommer att belasta kommunens reningsverk. Årsvolymen motsvarar 800

villor med en förbrukning av 20 m3 per år. Sett till kraven i BAT/BREF,

slutsats 7 resp. 8-12, är detta att betrakta som bästa tillgänglig teknik?

Utifrån Cinis motivering till att byta kylmetod från vatten till luft, samtidigt som de

lämnar frågan om vattenkylning öppen för framtiden undrar samhällsföreningen hur

Mark- och miljödomstolen ställer sig till detta? Kommer samma krav på utredning bli

ställd på ett byte till vattenkylning vid senare skede, eller kan det ske på undantag om

det är en befintlig verksamhet? Samhällsföreningen anser att det är av yttersta vikt

att påverkan på vattenmiljön blir ordentligt utredd, framförallt utifrån den tidigare

nämnda fiberbanken, men också utifrån den känsliga vattenmiljö som Nätrafjärden

och tillhörande vattendrag utgör.

Verksamheten och hållbarhet?

Utgångspunkten för Cinis verksamhet tolkar samhällsföreningen är att använda

restprodukter från massaindustrin för att skapa nya användbara produkter, vilket i

sig låter bra utifrån att minska avfall och utsläpp till hav. Dock uppkommer ett antal

funderingar utifrån detta vid genomgång av underlaget till ansökan:

● Mängden restprodukter och slutprodukter stämmer inte överens.  I MKBn

lyfter Cinis att ren natriumsulfat kommer användas om inte restprodukt finns

att tillgå, var denna natriumsulfat kommer ifrån redogör inte Cinis för.

Handlar det om beställning och nytillverkning av detta? Utifrån de siffror

samhällsföreningen tagit del av, kommer maximalt 25 procent av planerad

produkt från massaindustrin. Resterande är rena industrikemikalier varav



kaliumklorid redan är ett vanligt gödningsmedel. Kommer det finnas en gräns

för hur lite av slutprodukt som ska bestå av elfilterstoft? MKBn utgår ifrån

användning av filterstoft både i nollalternativet samt till vilket miljömål

verksamheten kommer att bidra. Väljer Cinis att använda ren natriumsulfat,

faller båda dessa gröna argument.

● Finns det utrymme hos massaindustrin att förvara det elfilterstoftet de idag

släpper ut innan Cinis kan ta hand om det? Om inte, kommer de skapa

lagerutrymme?

Om Cinis inte kommer att använda elfilterstoft till produktionen ser

samhällsföreningen att verksamhetsetableringen inte bidrar till att uppnå miljömålen

och det presenterade nollalternativet stämmer inte.

Lokalisering och utformning

Inledningsvis vill Samhällsföreningen påpeka att det finns brister i MKBn avseende

valet av Köpmanholmen, då rena faktafel såsom närhet till motorväg förekommer.

Dessutom avvisar den andra platser med hänvisning till att det inte är möjligt att

använda spillvärme, vilket också gäller för Köpmanholmen. De två ytterligheterna

(Kalix och Gävle) har blivit avförd med hänvisning om att det är för långt till

slutkund, vilket utgör en märklig slutsats då Gävle ligger betydlig närmare

jordbruken i södra Sverige samt Europa, än vad Köpmanholmen gör. Utöver detta vill

samhällsföreningen ytterligare framföra synpunkter kring det som ligger till grund

för valet av ort;

Köpmanholmens Industriområde är i gällande detaljplan, från 1946 och 1956, avsedd

för Forss ABs verksamhet som tidigare, före 1982, bedrevs på Köpmanholmen.

Industriområdet omfattar en dominerande del av de centrala delarna av

Köpmanholmens samhälle. Köpmanholmens Industriområde uppfyller inte dagens

krav på bland annat skyddszoner, vilket bland annat innebär att skyddsavstånd inte

är reglerat med hjälp av detaljplanen. Industriområdet är baserat på mer än 65 år

gamla normer och ligger mindre än 100 meter från bostadsbebyggelse i alla

riktningar (bortsett från Nätrafjärden). Då det är gamla normer som råder, finns

heller ingen MKB för industriområdet i sig och samhällsföreningen ställer sig därför

frågande om inte detta skulle vara ett lämpligt krav att ställa på en nyetablering

utifrån de föråldrade förutsättningar som råder? Detta med särskild hänsyn till att

Cinis själva anser att marken är lämplig för “eventuell expansion”.

Samhällsföreningen tolkar detta som en öppning för dominoeffekt, där en

industrietablering troligen kan leda till flera, vilket kan vara positivt, om det sker på

korrekta grunder utifrån rådanden normer, lagar och lämplighet.

Närheten till massaindustrierna är svåra att bedöma då Cinis hänvisar till sekretess,

dock finns ingen massaindustri på orten idag, vilket innebär transporter av

råmaterial oavsett. De närmaste massaindustrierna är Domsjö, Väja och Husum och



frågan är om det är troligt att eventuellt råmaterial ska fraktas via båt eller lastbil?

Transporter till och från Köpmanholmen vill samhällsföreningen lyfta ytterligare

nedan, bland annat utgår MKBn från hamntillståndet från 2007, men inte den

hamnutredning från 2019 där det finns nyare information att tillgå. Fiberbanken som

blivit omnämnd ett antal gånger skapar försämrade förutsättningar för hamnen, de

tidigare industrierna har dessutom efterlämnat föroreningar även på land. Trots den

enorma saneringen som avslutades 2009 i området, finns det fortfarande stora

osäkerheter kring markens tillstånd under det som som blivit sanerat. Detta har både

länsstyrelsen och Örnsköldsviks kommuns miljöenhet påpekat. Dessutom redogör

Lejon GEO AB i sin geotekniska undersökning av området, att markförhållandena

inte fullt ut är lämpliga för en etablering av verksamheten. Här upplever

samhällsföreningen återigen att konsekvenserna av etableringen inte fullt ut är

undersökt och därmed skapar oklarheter för konsekvenserna, för tyvärr påverkar

markföroreningarna på olika sätt. Exempelvis ställdes det krav om prover innan ens

en spade fick bli satt i marken vid anläggningen av fabriksträdgården och sedan en

tid tillbaka råder vistelseförbud på marken intill Herrgårdsparken.

Under ansökningsprocessens gång och i förhållande till tidigare samråd har Cinis vid

ett flertal gånger ändrat utformningen av produktions- och lagerbyggnaderna.

Bygglov har dock i juni beviljats, trots betydlig överskriden bygghöjd utifrån rådande

detaljplan, detta är även ett stort avsteg från tidigare bygglov för andra verksamheter

i Örnsköldsviks kommun.

Infrastruktur

Hamnen

MKBn hänvisar vid flertalet tillfällen om att frågor för hamnen och sjötransporten

kommer lösa sig inom hamnens tillstånd. Samhällsföreningen kan inte hitta detta

tillstånd som en del i underlaget till ansökan, men har tagit del av detta från

länsstyrelsen. Hamnens tillstånd är från 2007 vilket innebär att mycket av den

information som MKBn utgår ifrån är omkring 15 år. Dessutom stämmer inte

storleken på fartygen i MKBn med vad tillståndet säger, bland annat lyfter tillståndet

att enbart 5 fartyg per år överstiger ett djup på sju meter. Här vill samhällsföreningen

också lyfta att det finns en utredning, Infrastruktur för framtida godstransporter,

daterad 2019-09-29, där förhållandena för hamnen i Köpmanholmen blir beskriven.

Kajlängd i Köpmanholmen är 100 meter och max djupgående vid kaj är 7,5 meter.

Hamnen har restriktioner på max 120 meter långa fartyg vintertid och 145 meter

sommartid.

Hamnen ligger vid Nätraåns mynning vilket gör att hamnläget succesivt grundar upp,

varför underhållsmuddringar kommer bli aktuella. Vid en muddring måste

förorenade bottensediment hanteras. Bottensedimenten är förorenade av tidigare

industrier varför en muddring kan vara kostsamt och inte ekonomiskt motiverad.

Utifrån detta uttrycker Hamn och logistik att istället för muddring av förorenade



sediment, kan det bli aktuellt att på sikt avveckla hamnen. Det finns således en risk

att hamnen läggs ned om kostnaderna för muddring och sanering blir för höga. Om

detta sker när Cinis etablering är i drift finns inte sjötransporter längre som ett

alternativ. Transporterna kommer då att göras på landsväg med avsevärda ökningar

av fordonstrafiken som följd.  Det nuvarande vägnätet fram till E4 är inte anpassat

för dessa trafikmängder. Cinis utgångspunkt för Köpmanholmen som ett bra

lokaliseringsalternativ utifrån tillgången till en hamn blir därför ytterst tunn och det

är tråkigt för företaget om de inte känt till hamnens osäkra framtid som presenteras i

utredningen. I tillägg till utredningen har länsstyrelsen härom året nämnt att de i

fiberbanken sett tecken på propellerrörelser, vilket MKBn säger att det inte

förekommit utifrån det som står i hamntillståndet från 2007. Fartygens påverkan på

fiberbanken upplever därför samhällsföreningen som en viktig fråga att ta vidare och

belysa utifrån senaste informationen.

Vägar och buller

MKBn slutar där verksamhetens fysiska lokalisering slutar och tar inte med

exempelvis transporter till och från industriområdet, vilket samhällsföreningen anser

som en mycket viktig aspekt att belysa utifrån lokaliseringen i ett samhälle. I tillägg

är detta ett område där barnens bästa tydligt behöver framträda, då ökade tunga

transporter kommer påverka tryggheten och säkerheten längs skolvägen.

Lokaliseringen inne i ett samhälle med bebyggelse på ett inte alltför stort avstånd

riskerar att orsaka bullerstörningar för de boende. Utifrån att Köpmanholmen

dessutom är ett samhälle på landsbygd utgör är toleransen för buller lägre än i

exempelvis stadsmiljö. Bebyggelsen på norra sidan fjärden kommer troligen bli extra

utsatta då det är relativt liten vegetation som skyddar samtidigt som vattenytan

innebär att ljudet reflekteras utan att dämpas. Redan dagens ringa aktivitet i hamnen

gör att de boende är störda. På norra sidan fjärden finns även Köpmanholmens

havsbad som är ett populärt och  lättillgängligt besöksmål för bland annat

barnfamiljer året runt. Den ligger även längs Höga kusten-ledens sträckning och är

därför ett vanligt stopp för vandrare, varför den också är en plats för övernattning

främst under säsongen för vandring. Samhällsföreningen anser därför att

bullerutredningen tar med detta i utredning och analys. Som ovan tidigare nämnt bör

också riktvärden då utgå från de lägre som friluftsliv och rekreation kräver.

MKBn drar paralleller till transporterna av vindkraftverk som gått genom samhället

då de lyfter att verksamheten kommer kräva 6 lastbilar om dagen.

Samhällsföreningen vill här lyfta att transporterna av vindkraftverken skett under

sommarhalvåret och kvällstid. Dessutom har dessa transporter gått med mycket låg

hastighet och alstrar på så vis mindre buller än andra transporter med lastbil.

Jämförelsen mellan dessa transporter anser därför inte samhällsföreningen är

rättvisande. Under sommarhalvåret finns dessutom naturliga ljudbarriärer och

avledningar genom samhället i form vegetation och fågelsång, vilket inte finns under

vintern. Cinis verksamhet ska pågå dygnet runt och året om, detta är något som



MKBn och bullerutredningen i större utsträckning behöver ta hänsyn till för mer

korrekta beskrivningar av verksamhetens konsekvenser.

Överlag saknar samhällsföreningen analys kring transporterna genom samhället,

men också de transporter som kommer krävas inne på området för de enorma

mängder råvara, övrigt material och slutvara som Cinis redogör för. Om dessutom

hamnen inte är möjlig att använda, hur mycket transporter kommer detta innebära?

Cinis vill framställa sin verksamhet som en grön industri utifrån återanvändning av

restprodukt, men ses det till koldioxidutsläpp, utgör fortfarande transporter en

tredjedel.

Utsläpp och avfall

Vatten och luft

Köpmanholmens kommunala ledningsnät är till stor del av gammalt ursprung när

det gäller såväl färskvattens-  som avloppsledningarna. Under den tidigare industrins

verksamhet fanns egen tillförsel av processvatten från Nätraån och egen rening, i den

mån att det förekom, av avloppsvatten. Belastning på ledningsnätet för att försörja

Cinis behov kommer att helt förändra situationen och detta någon konsekvens-

beskrivning för eventuella följder finns inte i MKBn. Avloppsreningsverket på

Köpmanholmen är också dimensionerat för avloppsvatten från samhällets hushåll

vilket kommer att förändras totalt med de mängder Cinis avser släppa ut i

avloppsledningsnätet. Skyddszonen kring avloppsreningsverket är också anpassat

efter den kapacitet reningen har idag. Samhällsföreningen ställer sig därför frågande

kring hur mycket kommer mängden avloppsvatten att öka och hur påverkar det

ledningsnätet, reningen och skyddszonen?

Cinis säger att råvaran inte dammar då den kommer i form av granulat.

Samhällsföreningen befarar dock att råvaran kommer att damma vid hanteringen

mellan hamnen och fabriksbyggnaden. Vid nederbörd riskerar råvaran att hamna i

Nätrafjärden om ingen längre gående rening av dagvattnet än översilning vidtas. I

tillägg lägger Cinis över ansvaret på lossning och lastning till att lösa sig inom

hamnens tillstånd och därmed på Örnsköldsviks hamn och logistik. Detta skapar viss

oro utifrån hur hanteringen av lossning och lastning idag blir gjord av salt och

skogsgödsel, då de använder skopa för att lasta på lastbil med rester på piren som

följd. Dessa rester spolar verksamheten ner i havet, vilket inte kan vara förenligt med

lag. Hur kan Cinis säkerställa att denna hantering inte kommer vara densamma för

deras produkter, då de som nämnt lägger över detta till den befintliga

hamnverksamheten.

Vad gäller utsläpp till luft nämner Cinis i sitt kompletterande att de kommer använda

HEPA-filter för reningen, men att effektiviteten av detta inte kan bli säkerställd

förrän verksamheten är igång. De har dock kalkylerat utifrån ett “worst case” där

vanliga filter används. Samhällsföreningen vill dock här lyfta ett grundproblem, flera

av verksamhetens konsekvenser är baserad på teorier och kalkyler med ibland



undermålig fakta. Bland annat är de redovisade vindförhållandena från Skagsudde är

inte representativa för de förhållanden som råder på Köpmanholmen. Skagsudde

ligger öppet vid Bottenhavet medan lokaliseringen på Köpmanholmen finns i en

dalgång vid Nätrafjärden med omgivande berg/höjder. De redovisade

vindförhållandena är dessutom beräknade på 10 meters höjd vilket är lägre än de

byggnader som Cinis har fått bygglov för. Utöver detta är processen är testad i en

mindre skala för att säkerställa att den kemiska delen fungerar. Från detta till en

fullskalig dygnet runt verksamhet är ett väldigt stort steg, detta upplever

samhällsföreningen tydligt utifrån de många oklarheter som presenteras av Cinis.

Avfall

Cinis lyfter att det avfall som kommer uppstå av verksamheten är metallslam, vilket

kommer uppstå om elfilterstoft används som råvara. Hur verksamheten ska hantera

detta är dock mycket oklart då de ska undersöka frågan vidare. Tyvärr upplever

samhällsföreningen återigen att detta är genomgående för verksamheten, att flera

frågor ännu inte är klarlagda. Avseende hanteringen av farligt avfall, är inte heller

transporterna för detta något som MKBn tar med i sin analys. Mot denna bakgrund

undrar samhällsföreningen åter om det verkligen är Cinis avsikt att använda

elfilterstoft som råvara, eller om det är ren natriumsulfat som är den egentliga

produkt som de kommer utgå ifrån då detta inte heller leder till rester i form av

metallslam. MKBn lyfter att 1.53 kg kadmium per dygn kommer finnas med i

metallslammet och även kvicksilver i små mängder förekommer i elfilterstoftet. En

tydlig plan för hanteringen av avfallet känns därför än viktigare. I tabellen över

ämnen i metallslammet oönskade ämnen står det dock 0 för kvicksilver. Ett misstag

eller kommer kvicksilver med gödselprodukten? Finns det även risk att kadmium

kommer med i slutprodukt?

Avslutande kommentarer

Sammanfattningsvis har samhällsföreningen i detta yttrande försökt lyfta de brister

som föreningen uppmärksammat i underlaget till Cinis Fertilizers ansökan om

miljöfarlig verksamhet på Köpmanholmen. Anledningen att samhällsföreningen velat

påtala dessa, är för att säkerställa att den verksamhet som Mark- och miljödomstolen

prövar också är den som Cinis avser att bedriva och att företaget bedriver det på ett

miljömässigt korrekt sätt. Från samhällsföreningens perspektiv är det viktigt att en

verksamhet som har intentionerna att etablera sig i Köpmanholmen gör detta på

korrekta grunder, framförallt då de tidigare industrierna lämnat djupa spår efter sig i

form av allvarliga föroreningar både på land och i havet. Förekomsten av fiberbankar

i Nätrafjärden är ett faktum som skapar stora utmaningar och begränsningar i

området. Utifrån hamnundersökningen från 2019, kommer troligen en framtida

muddring bli en kostsam fråga, då det även kommer kräva sanering av

bottensediment. Detta kan innebära att det i framtiden inte kommer finnas en hamn

på Köpmanholmen, som är en av de största motiveringarna Cinis har för val av

lokaliseringen. Överlag finns det brister i lokaliseringsvalet då presenterad fakta inte

riktigt överensstämmer med verkligheten. Sammantaget undrar därför



samhällsföreningen om den tänkta verksamhetens bästa verkligen är att förlägga den

på Köpmanholmen utifrån de ytterligare krav som blir ställda utifrån bland annat

Barnrättslagen, närheten till bostäder, friluftsliv och tidigare föroreningar? Dessutom

är infrastrukturen undermålig utifrån de transporter som verksamheten beräknar att

alstra och riskerar skapa stora olägenheter för människa och miljö. Detta är dock inte

tagit med i MKB eller bullerutredning. För samhällets del är det mycket oklart vad

etableringen kommer ha för egentliga konsekvenser då samhällsföreningen anser att

underlaget till ansökan saknar en del fakta och analyser, samt att Cinis lämnar

mycket till fortsatt undersökning och utgår från kalkyler och teorier som kunde vara

mer underbyggda. Samhällsföreningen har dock inte kunnat vara alltför tekniska i

detta yttrande, då det legat utanför föreningens kapacitet och uppdrag.

Som tidigare blivit lyft har det dessutom skett en stor förändring då Cinis bytt

kylmetod. Samhällsföreningen undrar därför om denna ändring av verksamheten

tillsammans med övriga förändringar som skett under processens gång, skulle bli

bättre hanterad om ett nytt samråd blir genomfört när Cinis kompletterat bland

annat MKB och  bullerutredning.

Avslutningsvis vill samhällsföreningen uppmärksamma Mark- och miljödomstolen

på att frågorna kring Cinis etablering samt etablering av annan så kallad grön

industri idag har blivit en kapplöpning mellan kommunerna. Detta uppenbarar ett

systematiskt problem utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I detta fall har länsstyrelsen

yttrat sig om att bygglov inte ska bli beviljat förrän markens lämplighet är säkerställd

utifrån tidigare föroreningar, trots detta har kommunen sagt ja. Detsamma syns

nyligen även i Göteborg, där länsstyrelsen påtalat problem kring markföroreningar,

men där kommunen också ska bortse från detta för att säkerställa etablering. Är det

verkligen förenligt med miljöbalkens mål, barnets bästa och Agenda 2030 att

kommunernas (och företagens) ekonomiska intressen så lättvindigt ska överskugga

påtalade risker för miljö och hälsa?

Köpmanholmens samhällsförening

Bert Ulander

Ordförande

bert.ulander@hotmail.com

070-535 19 30



Bilaga 1: Sammanfattande punkter

Köpmanholmens samhällsförenings (ksf) har sammanställt ett yttrande utifrån Cinis

Fertilizers ansökan om miljöverksamhet på Köpmanholmen. Nedan följer några

sammanfattande punkter på yttrandet:

1. Ksf anser att det skett en stor förändring vid Cinis byte av kylmetod, från vatten till

fläktar. Detta menar ksf ska medföra att MMD ställer krav på bolaget om

kompletteringar i bland annat MKB och bullerutredning och dessutom att nytt

samråd genomförs när kompletteringar är genomförda.

2.Utifrån Cinis motivering till byte av kylmetod, lämnar de också öppet för framtida

vattenkylning, ksf ställer sig frågande till hur MMD kommer att bedöma detta utifrån

de förutsättningar som finns i Nätrafjärden?

3. Utöver kompletteringar utifrån byte av kylmetod menar ksf att infrakter, utfrakter

och internfrakter ska beaktas i en ny bullerutredning och MKB. Då verksamheten är

planerad att bedrivas året runt behöver även de olika förutsättningar som finns över

årstiderna beaktas. I tillägg behöver ljudnivåerna också ses utifrån de närliggande

frilufts- och rekreationsområden då låga ljud är en kvalitet för friluftsliv och

rekreation. Dessutom är ljuden från hamnen förstärkta på andra sidan fjärden, där

bland annat havsbadet finns och utgör en populär plats för friluftsliv och rekreation.

4. Cinis avser att nyttja kommunalt vatten och reningsverk för del av verksamheten.

Ksf anser att MMD ska kräva en analys om nuvarande infrastruktur klarar av denna

förändring av såväl förbrukning som utsläpp.

5. Som bärande miljöargument för investeringen lyfter Cinis fram att elfilterstoft från

massafabriker ska användas som råvara. Samtidigt öppnar bolaget i sin MKB för

användning av ren natriumsulfat. Ksf menar att MMD  ska ställa krav på bolaget om

en minimianvändning av elfilterstoft för att miljöfördelar alls ska nås. Här faller

annars både nollalternativet och motiveringen till etablering samt det miljömål

verksamheten hänvisar till.

6. Ksf menar att MMD av Cinis ska kräva en detaljerad plan hur de massafabriker

som ska leverera elfilterstoft ska bygga om sin respektive anläggningar från utsläpp

till recipient till insamling, granulering och ev säckning som bolaget uppger i MKB.

7. Bolaget har inte på ett för ksf trovärdigt sätt kunnat visa varför Köpmanholmen är

den mest ideala platsen för lokalisering, bland annat misstämmer fakta i

resonemanget som närhet till motorväg. Det ligger nära till hands att anta att

lokaliseringen i själva verket bygger på att områdets detaljplaner härrör från 1946

respektive 1956. Ksf anser därför att MMD ska kräva en MKB för hela



industriområdet och analys av skyddszoner då dessa inte är reglerade med hjälp av

detaljplanen.

8. Cinis anger i sin MKB att deras ansvar slutar där den fysiska verksamheten slutar.

Konsekvenser vid eventuell etablering sträcker sig dock längre och ska analyseras.

Den ökade hamntrafiken som en konsekvens av bolagets etablering kan få en

miljömässigt mycket negativ påverkan på fiberbanken i Nätrafjärden. Ksf anser

därför att MMD vid eventuell etablering kräver en kontinuerlig analys av fiberbanken

för att följa påverkan av fartygsrörelser samt att det tydligt klargörs vem som har

ansvaret att åtgärda eventuella miljökonsekvenser.

8. Cinis utgår från hamnens tillstånd som är från 2007, med nu 15 år gammal

information. Det finns en hamnutredning från 2019 som ej nämns, men som visar på

ett troligt scenario om avveckling av hamnen i Köpmanholmen, då det vid muddring

också kommer krävas kostsam sanering av bottensediment. Ksf anser att MKB och

andra underlag ska utgå från så ny information som möjligt för rätt underbyggda

analyser. Flera frågor är heller inte klargjorda utan ska undersökas vidare, andra

analyser och teorier är baserade på icke jämförbara förutsättningar, som vindrosen

för Skagsudde. Ksf anser därför att Cinis underlag till verksamheten behöver stärkas

upp med aktuell och jämförbar fakta, men också att frågor som avfallshantering och

utsläpp inte kan lämnas till vidare undersökning för när verksamheten är igång.

9. Ksf har inte kunnat se att Barnrättslagen är beaktad i ansökan eller samråd, vilket

bland annat innebär att barnets bästa inte är analyserat. Inte heller har barn och

unga fått komma till tals. Utifrån påverkan på bland annat skolväg och lokalisering

inne i ett samhälle, ska detta göras utifrån gällande lagstiftning.

10. Ksf ställer sig frågande till MMD om det verkligen är förenligt med miljöbalkens

mål, barnets bästa och Agenda 2030 att kommunernas (och företagens) ekonomiska

intressen så lättvindigt ska överskugga påtalade risker för miljö och hälsa?


