


 

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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

11. 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? 


