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Cinis Fertilizers ansökan till Mark- och miljödomstolen

Samhällsföreningens inlaga

M 2029-21 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av

anläggning för produktion av kaliumsulfat och natriumklorid, på del av fastigheten

Bredånger 2:165, Köpmanholmen, Örnsköldsviks kommun.

Mark- och miljödomstolen ger i aktbilaga 90, Köpmanholmens Samhällsförening

tillfälle att yttra sig över Cinis inlaga daterad 21 september 2022. Föreningen vill

anföra följande.

Cinis Fertilizer AB (Cinis) har genom ombud, Tomas Underskog, Advokatfirman

Åberg, framfört nedanstående synpunkter på Samhällsföreningens yttrande.

I det följande återges Cinis kommentarer med fet, kursiv text.

Cinis uppfattar inte att den förening som yttrar sig i aktbilaga 79 är att

se som sakägare i målet.

Samhällsföreningen anser sig vara sakägare och ha rätten att föra det allmännas

talan då vem som har rätt att uppträda som part/föra talan och även överklaga beror

på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om.

Med hänvisning till såväl Miljöbalken (1998:808) som Åhuskonventionen

(1367/2006) anser sig Samhällsföreningen rätt att delta i beslutsprocessen.

Utifrån mark- och miljödomstolens utskick av kungörelsen daterad till 2022-06-02,

till Köpmanholmens samhällsföreningen, tolkar även samhällsföreningen att mark-

och miljödomstolen värnar denna rättighet.

Cinis noterar att ett antal synpunkter som förs fram i yttrandet berör

sådana omständigheter som företrädare för allmänna intressen har att

bevaka och att de omständigheter som inte berörs men som omnämns i

yttrandet inte har föranlett sådana företrädare att resa frågor av

motsvarande slag. Cinis uppfattar därmed att även företrädare för

allmänna intressen delar de slutsatser och gillar det underlag som

Cinis presenterat i frågorna och som dels även berörs.

Talesrätten, eller klagorätten regleras bland annat i miljöbalken utifrån 16 kap 12, 13

§§, samt i 22 kap 6 § avseende enskildas, organisationers och myndigheters rätt att

företräda allmänna intressen. Miljöbalken utgår från ett enhetligt sakägarbegrepp

varför samma förutsättningar för rätten att föra talan eller överklaga beslut gäller

inom hela miljöbalken.
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Rätt att föra talan samt överklaga domar och beslut har för att bevaka allmänna

intressen även givits ideella föreningar och andra ideella organisationer eller

juridiska personer. Denna rätt har även vidgats på senare år, delvis med anledning av

Sveriges internationella åtaganden genom Århuskonventionen. EU-domstolen har

även bidragit till förändringen genom praxis, till stor del baserad på

Århuskonventionen.

Miljörättens utveckling och intresset av en samlad prövning av olika frågor har gjort

att miljörättens intressen som naturvård, miljöskydd, bevarandet av biologisk

mångfald, miljö- och hälsoskyddsaspekter, samt sociala- och kulturella intressen,

såsom friluftsliv. Dessa intressen kan komma i konflikt med andra intressen

exempelvis sysselsättning, arbetsmiljö och rikets försvar, samt enskildas intressen.

Med anledning av detta bör sammanvägningar av så mångtydiga frågor ske

samtidigt. För att säkerställa att argument framförs och att myndigheter bevakar

intressen på ett korrekt sätt, samt gör riktiga avvägningar mellan berörda intressen

bör enskilda och organisationer tillförsäkras klagorätt. Vid sammanvägningen

mellan olika intressen ges överväganden av politisk karaktär genomslag oftare än vad

som normalt sker vid juridiska bedömningar. Ett exempel på detta är att beslut om

tillåtandet av större infrastrukturprojekt och dylikt kan lämnas över till regeringen

enligt 17 kap MB.41

Med hänvisning till vad som anförs ovan, anser sig Samhällsföreningen ha rätten att

även företräda allmänna intressen och att domstolen skall beakta våra yttranden

utifrån det allmännas intresseperspektiv. Att övriga som är satta att bevaka allmänna

intressen inte rest motsvarande frågor som Samhällsföreningen innebär inte att de

godkänt eller gillar det underlag Cinis presenterat.

I fråga om verksamhetens lokalisering hänvisas till vad som tidigare

redovisats i saken

Cinis ser inte att någon brist funnits i samråd och inte heller att

verksamheten ändrats mellan samråd och prövning på ett sätt som inte

kan hanteras i prövningen.

Cinis delar inte den analys som görs i fråga om transporter och avfall

samt ser inte heller som nödvändigt eller lämpligt att dessa

omständigheter regleras genom särskilt villkor.

I fråga om buller kan följande sägas. Cinis har låtit en ljudkonsult

genomföra nya beräkningar och fått beskedet att föreslagna riktvärden

för buller alltjämt kan innehållas.
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Utifrån det allmännas intresse kan inte Samhällsföreningen hålla med Cinis

påståenden ovan utan vidhåller det föreningen uppgett i tidigare yttranden.

Samhällsföreningen saknar också sökandens helhetsperspektiv med

konsekvensanalyser för etableringen mitt i Köpmanholmens samhälle och dess läge i

riksintresset och Världsarvet Höga Kusten. (Miljöbalken 3 kap. §10, 4 kap. § 1-2).

I Cinis ansökan om miljötillstånd nämns över huvud taget inte Barnkonventionen

(Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter) vilket

Samhällsföreningen påpekat i sitt yttrande. Detta blir än mer angeläget just utifrån

lokaliseringen i ett samhälle då frågor om dess utveckling i högsta grad påverkar

barn.

Cinis ansökan om miljötillstånd för verksamheten kan inte bedömas som en isolerad

händelse på fastigheten Bredånger 2:165 utan måste bedömas i sin helhet med vad

det innebär för samhället Köpmanholmen och dess invånare samt besökare.

Köpmanholmens Samhällsförening

Bert Ulander

Ordförande

070-535 19 30

bert.ulander@hotmail.com
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