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Yttrande över behovet av komplettering gällande ansökan 
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inom del av fastigheten Luleå Hertsön 11:1 och 11:1010, 
Luleå kommun
Mål nr M 1826-22

Mark- och miljödomstolen har översänt Talga AB:s (bolaget) ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken till etablering och drift av anläggning för 
tillverkning av batterianodmaterial från grafitkoncentrat inom del av 
fastigheten Luleå Hertsön 11:1 och 11:1010, Luleå kommun till 
Länsstyrelsen för bedömning av behovet av komplettering i något 
avseende innan domstolen utfärdar kungörelse.

En ansökan om miljöfarlig verksamhet behöver innehålla tillräckligt 
detaljerade beskrivningar av verksamhetens lokalisering, utföranden och 
konsekvenser för att klargöra bland annat tillåtligheten, tillståndets inne-
börd och omfattning.

Länsstyrelsen har vid genomgång av ansökningshandlingarna funnit att 
ansökan med övriga tillhörande handlingar behöver kompletteras på så 
sätt att visst innehåll kan behöva förklaras och förtydligas, med 
utveckling av resonemang samt biläggande eller tillägg av ytterligare 
information eller utredningar.

Länsstyrelsen vill med anledning av det ovan nämnda anföra följande.

Allmänt
Länsstyrelsen anser att det generellt är otydligt vilka underlag som legat 
till grund för bolagets bedömningar. Framförallt behöver resonemanget 
förtydligas så att det framgår hur bolaget kommit fram till sina slutsatser.

Verksamhetens klassificering
Länsstyrelsen uppfattar att den planerade verksamheten kommer att 
bestå av en grafitreningsanläggning och en anodanläggning. I 
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grafitanläggningen kommer grafitkoncentrat att renas i en alkalisk 
rostnings- och lakningsprocess. I anodanläggningen finns ett 
beläggningssteg där beck kommer att nyttjas och ett pyrolyssteg.

I ansökningshandlingarna anges att verksamheten omfattas av BAT-
slutsatser för icke-järnmalmsindustrin i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU. Länsstyrelsen kan 
instämma i bolagets bedömning av detta. 

Länsstyrelsen har granskat både den engelska samt svenska (översatta) 
versionen av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1032 av 
den 13 juni 2016 om fastställande av ovan nämnda BAT-slutsatser för 
icke-järnmetallindustrin. I nämnda beslut på originalspråket framgår det 
under tillämpningsområde, punkten 6.8 att BAT-slutsatserna omfattar: 
”Production of carbon (hard-burnt coal) or electrographite by means of 
incineration or graphitisation. […]” vilket skulle kunna översättas 
enligt följande: Framställning av kol (hårdbränt kol) eller elektrografit 
genom förbränning eller grafitisering. Den svenska översättningen 
skiljer sig emellertid då det anges följande i den svenska versionen: 
”Tillverkning av kol (hårt kol) eller av grafitelektroder genom bränning 
eller grafitisering. […]”. Länsstyrelsen anser att man bör beakta 
ursprungsversionens benämning ”eletrocgraphite” som korrekt översatt 
torde vara ”elektrografit”.

Länsstyrelsen uppfattar att ovanstående genomförandebeslut har 
implementerats i miljöprövningsförordningen (MPF) enligt följande:

 11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle
4 § ”Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.12-i gäller för 
anläggning för framställning av kol (hårt kol). Förordning 
(2016:1188).”

 17 kap. Elektriska artiklar
4 § ”Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40-i gäller för 
anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning 
eller grafitisering. Förordning (2016:1188).”

Med ledning av den verksamhetsbeskrivning bolaget gett i 
ansökningshandlingarna samt vad som framgår i ursprungsbeslutet 
avseende BAT-slutsatser för icke-järnmalmsindustrin med resonemanget 
enligt ovan torde 17 kap. 4 § MPF med verksamhetskod 31.40-i vara 
tillämpbar då det även bör tolkas såsom att elektrografit omfattas.

Länsstyrelsen konstaterar att bolaget bedömt att verksamheten omfattas 
av verksamhetskod 13.20-i enligt 4 kap. 12 § 
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miljöprövningsförordningen (MPF) samt verksamhetskod 24.45 enligt 
12 kap. 45 § MPF. 

I miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår följande:

 4 kap. 12 § ”Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20-i gäller 
för anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, 
inbegripet sulfidmalm. Förordning (2016:1188).”

 12 kap. 45 § ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.45 gäller 
för anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka
   1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
   2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material,
   3. sprängämnen,
   4. pyrotekniska artiklar, eller
   5. ammunition.
[…]”

Länsstyrelsen anser att det i nuläget är tveksamt att bolagets 
grafitkoncentrat skulle omfattas av 4 kap. 12 § MPF då det inte är någon 
metallmalm. I och för sig skulle det ju kunna förekomma föroreningar i 
form av metaller, men det torde väl inte innebära att grafitkoncentratet 
skulle klassas som en metallmalm. Vidare har länsstyrelsen svårt att 
förstå hur 12 kap. 45 § MPF skulle passa in i den planerade 
verksamheten då länsstyrelsen i nuläget anser att denna paragraf inte 
torde vara fullständigt tillämplig utifrån den information som föreligger.

Länsstyrelsen anser att bolaget bör se över tillämpliga verksamhetskoder 
och komplettera ansökan med de som bättre överensstämmer med den 
planerade verksamheten.

Risk och säkerhet, lokalisering och transporter
Länsstyrelsen anser att det finns brister i bolagets säkerhetsrapport och 
interna plan för räddningsinsatser. Merparten av detta torde vara möjligt 
att hantera i enlighet med det säkerhetsvillkor bolaget angett där en 
uppdaterad säkerhetsrapport ska ges in till länsstyrelsen senast tre 
månader innan verksamheten tas i drift. I detta inbegrips de handlingar 
som ska ingå i en säkerhetsrapport.

Länsstyrelsen är av den uppfattningen att säkerhetsrapporten med 
tillhörande dokumentation ska ha tillräcklig omfattning som har 
betydelse för prövningen av tillåtligheten för en verksamhet. 
Länsstyrelsen anser att det är av central betydelse att riskbedömningen 
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och viktiga skyddsåtgärder måste vara tillräckligt beskrivna i 
ansökningshandlingarna. Länsstyrelsen anser att det måste finnas 
tillräckligt underlag för att:

 kunna bedöma tillåtligheten av verksamheten,

 besluta om dimensionering och/eller begränsningar av 
verksamheten, 

 samt kunna besluta om de villkor som behövs för att kunna 
förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av 
dem för människors hälsa och miljön.

Länsstyrelsen anser i nuläget att det är tveksamt om det finns tillräckligt 
underlag för att bedöma ovanstående.

Länsstyrelsen konstaterar att den planerade hanteringen av fluorvätesyra 
(även benämnd vätefluorid, HF) i bolagets verksamhet kommer att vara 
betydande. Detta ställer höga krav på lokaliseringen gentemot 
omgivningen och inom verksamhetsplatsen. Vidare ställs höga krav på 
skyddsåtgärder.

I ansökningsunderlaget framgår att transporterna av fluorvätesyra 
bedöms vara den primära risken. Länsstyrelsen uppfattar inte att denna 
parameter finns i lokaliseringsutredningen av verksamheten. 

 Länsstyrelsen anser att det i lokaliseringsutredningen bör 
rangordnas lokaliseringsalternativen utifrån konsekvenserna av 
de allvarligaste olycksscenarierna som bolaget har identifierat. 

 Riskerna förknippade med följdföretaget vägtransport av 
fluorvätesyrainnehållande ISO-containrar från hamn bör belysas 
för varje lokaliseringsalternativ. 

 Luleå hamns respektive Piteå hamns möjlighet att ta emot och 
hantera ISO-containrar med fluorvätesyra bör klargöras.

Länsstyrelsen anser att bolaget måste förtydliga varför den sökta 
verksamheten inom del av fastigheten Luleå Hertsön 11:1 och 11:1010, 
Luleå kommun, är den bäst lämpade platsen ur risk- och 
lokaliseringssynpunkt. 

Länsstyrelsen är i nuläget av uppfattningen att transporterna avseende 
fluorvätesyra skulle kunna beaktas såsom följdföretag och beroende på 
hur fluorvätesyran transporteras till den planerade verksamheten i Luleå 
kan riskbilden bli avgörande för om det kan komma att uppkomma en 
olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. Det anges i 
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ansökningshandlingarna att fluorvätesyran kommer att anlända via 
fartyg till antingen Luleå hamn eller Piteå hamn i ISO-containrar samt 
att fluorvätesyran sedan kommer att transporteras via lastbil till den 
planerade anläggningen. Därför anser länsstyrelsen att det är angeläget 
att bolaget kompletterar med underlag enligt ovan angivna punkter.

Länsstyrelsen anser att det finns oklarheter i bolagets bedömningar 
avseende utsläpp och spridningsberäkningar av fluorvätesyra. 
Länsstyrelsen anger två exempel på detta enligt nedan.

Exempel 1. Scenario 1 - Tankbil med fluorvätesyra kolliderar på 
verksamhetsområdet (sidan 55 bilaga D1 – Riskbedömning för 
Sevesoanläggning, sidan 75 bilaga D – Säkerhetsrapport). Det anges att 
vid ett utsläpp om 20 m3 fluorvätesyra bildas en pöl på olycksplatsen 
som beräknas kunna bli 36 m2 stor baserat på normal vägbredd. Bolaget 
anger att spridningsberäkningar gjorts för ett utsläpp utomhus om 25 m3 
fluorvätesyra, vilket sammanfattas i tabell avseende radie på gasmoln 
vid olika väderförhållanden. Länsstyrelsen har svårt att se vilka 
antaganden som gjorts och vilken pölstorlek som beräkningarna baseras 
på. Om beräkningarna baseras på en pölstorlek om 36 m2 så anser 
länsstyrelsen i nuläget att denna pölstorlek är kraftigt underskattad. Med 
ledning av detta anser länsstyrelsen att:

 Bolaget bör förklara varför fluorvätesyrapölen inte blir större än 
36 m2 samt ange vilken pölstorlek gasspridningsberäkningarna 
baseras på i tabell 11 i säkerhetsrapporten samt tabell 12 i 
riskbedömningen.

Exempel 2. Bolaget har redogjort för ett antal scenarion avseende 
utsläpp inomhus av fluorvätesyra samt i händelse av skrubberhaveri, 
vilka har angetts som scenario 2 till 8 (sidorna 56-60 bilaga D1 – 
Riskbedömning för Sevesoanläggning, sidorna 76-79 bilaga D – 
Säkerhetsrapport). Länsstyrelsen anser att det är otydligt vilka 
antaganden som gjorts och hur man kommit fram till de slutsatser som 
angetts. Länsstyrelsen saknar även en bedömning och 
spridningsberäkning för den händelse att det exempelvis sker ett större 
utsläpp inomhus samtidigt som det sker ett skrubberhaveri och/eller 
skrubberfunktionen inte är tillräcklig. Det framgår inte heller vilka 
antaganden som ligger till grund för att skrubbern ska ha den prestanda 
som bolaget angett i ansökningshandlingarna. Med ledning av detta 
anser länsstyrelsen att:

 Bolaget bör förklara vilka antaganden som ligger till grund för de 
bedömningar som gjorts samt komplettera med en 
spridningsberäkning för ett worst-case scenario med 
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vätefluoridutsläpp inomhus vid lagertanken då skrubbern inte 
fungerar.

Länsstyrelsen anser att frågeställningen enligt ovan är berättigad utifrån 
de erfarenheter som finns vad gäller olyckor med fluorvätesyra, 
däribland det som framgår på sidorna 39 till 40 bilaga D1 – 
Riskbedömning för Sevesoanläggning.

Vidare anser länsstyrelsen att bolaget bör uppdatera kommande 
säkerhetsrapport som på ett tydligare sätt inkluderar de erfarenheter som 
finns vad gäller olyckor med Sevesokemikalier såsom exempelvis 
fluorvätesyra och gasol som kommer att hanteras inom verksamheten.

Länsstyrelsen anser att det måste finnas tillräckligt underlag för att man 
ska kunna besluta om de villkor som behövs, däribland omfattningen av 
bolagets egna beredskap. Länsstyrelsen anser i nuläget att det är något 
oklart om det finns tillräckligt underlag för att kunna dra de slutsatser 
avseende beredskapen om en första insatsstyrka såsom bolaget angett på 
sidan 74, avsnitt 6.5 Beredskap i bilaga D1 – Riskbedömning för 
Sevesoanläggning. Det är även oklart vilken förmåga en sådan första 
insatsstyrka skulle ha. Med ledning av detta anser länsstyrelsen att:

 Bolaget bör redogöra för vilket underlag och antaganden som 
ligger till grund för bolagets bedömning av en första insatsstyrka 
samt vilken förmåga denna ska ha.

Länsstyrelsen anser att detta bör tydliggöras för att det ska kunna vara 
möjligt att kunna utforma de säkerhetsvillkor som kan vara behövliga för 
den planerade verksamheten.

Länsstyrelsen noterar att bolaget i sin kvantitativa riskbedömning (QRA) 
för hantering av farliga ämnen genomgående har nyttjat begreppet 
AEGL - Acute Exposure Guidance Level, som är ett system framtaget av 
den amerikanska miljövårdsmyndigheten Environmental Protection 
Agency (EPA) som ger hälsobaserade riktvärden för akut exponering av 
kemiska ämnen. Varför nyttjar bolaget inte de svenska och/eller 
europeiska gränsvärden som finns för exempelvis fluorvätesyra?

Utsläpp till luft
Länsstyrelsen uppfattar utifrån bolagets ansökningshandlingar att 
utsläppen till luft är låga, men samtidigt anger bolaget att det är en ny 
unik process och länsstyrelsen har svårt att utifrån handlingarna 
säkerställa exempelvis vilka bedömda kväveoxidutsläpp (NOx) som 
skulle kunna förekomma från grafitreningsprocessen eller om det 
överhuvudtaget kan komma att bli något NOx-utsläpp från den delen av 
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processen. Detta bör tydliggöras då länsstyrelsen uppfattar att 
grafitisering är en process som sker vid relativt höga temperaturer där 
det kan komma att ske NOx-bildning.

Vidare uppfattas det av bolagets handlingar att utsläppen av svavelsyra 
och fluorvätesyra är låga vid driftstörningar och inga utsläpp i övrigt. 
Länsstyrelsen anser att det är otydligt vilka underlag som legat till grund 
för bolagets bedömningar och att det behöver tydliggöras hur bolaget 
kommit fram till dessa slutsatser.

Utsläpp till vatten

Sörbrändöfjärden
Verksamheten medför betydande utsläpp av kvicksilver (Hg) samtidigt 
som kemisk status avseende Hg i nuläget inte uppnår god status i 
recipienten Sörbrändöfjärden (WA36649894). Halter av Hg i biota 
överstiger gränsvärdet för bedömningsgrunden HaV 2019:25 längs hela 
Norrbottenskusten. Exempelvis i Harufjärden översteg 115 av 136 prov 
från strömming tagna 2007 – 2020 gränsvärdet för biota och i 
Rånefjärden översteg samtliga 24 prov från strömming (samma period) 
gränsvärdet (data från SGUs databas för miljögifter). Visserligen finns 
ett nationellt undantag beträffande kvicksilver men de nuvarande 
halterna av kvicksilver får inte öka och lokala påverkanskällor som 
bidrar till sänkt status för Hg ska åtgärdas oavsett det mindre stränga 
kravet för atmosfärisk deposition. Bedömningen om att det rör sig om 
betydande utsläpp baseras på bolagets uppgifter om belastningsökning i 
förhållande till nuvarande belastning från Inre Hertsöfjärden till 
recipienten (bilaga B4, tabell 12 anger 55 – 61 % ökning relativt andra 
punktkällor). Kvicksilver omfattas av EUs prioämnesdirektiv vilket gör 
det än mer viktigt att reda ut omfattningen av sådana utsläpp och om de 
kan tillåtas. Detta behöver kompletteras.

Verksamheten medför även betydande utsläpp av zink (Zn) samtidigt 
som ekologisk status avseende kvalitetsfaktorn ’särskilda förorenande 
ämnen’ (SFÄ) i Sörbrändöfjärden i nuläget bedöms vara sänkt till lägsta 
möjliga statusklass utifrån data som framkommit efter senaste 
statusklassificering i VISS. Länsstyrelsen bedömer att en 
statusklassificering baserad på övervakningsdata från åren 2020 – 2021 
skulle resultera i måttlig status avseende kvalitetsfaktorn ’SFÄ’, baserat 
på data från kustindustriernas kontrollprogram och Luleå kommuns 
kontrollprogram för Hertsöfältet (övervakningsstationer L2, L3 och 
YS2).
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Bolaget anger att den sammantagna föroreningsbelastningen från Inre 
Hertsöfjärdens utlopp (i nuläget belastad av påverkan från verksamheter 
på Svartöns industriområde) och från den sökta verksamheten kommer 
att öka väsentligt för flera särskilda förorenade ämnen och prioriterade 
ämnen (tabell 12, bilaga B4). Länsstyrelsen menar att det är svårt att 
bedöma omfattningen av den sökta verksamhetens utsläpp i detta 
avseende eftersom inte alla källor (och sänkor) till föroreningar i 
Sörbrändöfjärden tagits med i beräkningarna. Exempelvis är även den 
uppströms liggande vattenförekomsten Sandöfjärden belastad av utsläpp 
från Svartöns industriområde vilka i någon utsträckning tillförs 
Sörbrändöfjärden. Belastningssiffrorna visar att den sökta 
verksamhetens tillskott av SFÄ och prioämnen till Sörbrändöfjärden är 
väsentligt, vilket riskerar att på sikt försämra ekologisk och kemisk 
status. Om de ämnen som omfattas av EUs prioämnesdirektiv kan 
generellt kan sägas att utsläpp av dessa ämnen inte bör tillåtas och 
användning av prioämnen bör fasas ut.

Det saknas en beskrivning av verksamhetens utsläpp av näringsämnen 
till Sörbrändöfjärden vilket potentiellt skulle kunna försämra ekologisk 
status avseende kvalitetsfaktorn ’näringsämnen’ i Sörbrändöfjärden. Det 
behövs en uppskattning av kväve- och fosforbelastningar från 
verksamheten samt en jämförelse med den totala transporten av dessa 
ämnen i recipienten. Det måste gå att bedöma om ekologisk status 
avseende ’näringsämnen’ försämras eller äventyras som följd av den 
sökta verksamheten. Detta behöver kompletteras. 

Dagvatten
Verksamheten medför en mindre ökning av utsläpp via dagvatten till 
recipienten Sörbrändöfjärden. Enligt bolaget behöver utgående 
dagvatten inte renas. Länsstyrelsen anser att det torde vara nödvändigt 
att rena allt uppkommande dagvatten inom detaljplaneområdet. Dels för 
att förbättra förutsättningar för andra verksamheter som eventuellt kan 
etableras där i framtiden, dels för att bibehålla så bra förutsättningar som 
möjligt för de berörda ekosystemen invid utsläppspunkten i den relativt 
orörda Harrbäcksviken som har höga naturvärden.

Bolaget föreslår alltså en annan lösning för dagvatten i och med att 
dagvattnet inte är tänkt att renas. Detta avviker från den lösning som 
Luleå kommun tog fram i samband med upprättandet av detaljplanen för 
området. Kommunen är huvudman för dagvatteninfrastrukturen mellan 
tomterna. Det dike som föreslås leda dagvatten från bolagets verksamhet 
leds under Gräsörenvägen och vidare i sydöstlig riktning mot 
Sörbrändöfjärden via ett område med naturmark som i detaljplanen 
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avsatts som möjlig yta för dagvattenhantering. Länsstyrelsen anser att 
det är viktigt att rena allt uppkommet dagvatten eftersom det bidrar till 
att hela detaljplaneområdet kan fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt 
samt för att inte okontrollerat öka belastningen på recipienten i små 
etapper. Kommunen har även åtagit sig att genomföra ett 
kontrollprogram för dagvatten, vilket har startat med 
recipientövervakning men som bör utökas till att även omfatta utgående 
dagvatten till respektive recipient. Det blir aktuellt att starta upp denna 
övervakning i det utgående diket från bolagets verksamhet. Utifrån 
länsstyrelsens synvinkel spelar det ingen roll vem som utför 
dagvattenrening och kontrollprogram, men enligt detaljplanen är det 
Luleå kommun som ska vara huvudman för detta. Detaljplanens 
systemlösning utgjorde en grundval i att göra det nya industriområdets 
lokalisering lämplig överhuvudtaget, med de många och stora 
industritomter som detaljplanen medger och den oönskade befintliga 
påverkan som berörda vattenförekomster i egenskap av recipienter lider 
av redan i dagsläget. En dagvattenlösning som inte följer planområdets 
systemlösning skulle kunna riskera att göra övriga byggrätter svårare att 
kunna nyttja på ett rimligt sätt samt även riskera att omkullkasta 
kommunens möjligheter till ett rationellt huvudmannaskap för 
dagvattenhanteringen. Detta skulle i sin tur i värsta fall kunna medföra 
att bolagets ansökan strider mot gällande detaljplan i detta avseende.

Flera dagvattenspecifika ämnen omfattas av EUs prioämnesdirektiv vars 
användning ska fasas ut och bör därför renas i så hög utsträckning som 
möjligt även om utsläppsbelastningen är av liten omfattning. På sikt 
förbättrar dagvattenrening för verksamheter inom industriområdet 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer i recipienten 
Sörbrändöfjärden.

I en komplettering behöver bolaget beskriva tydligare hur dagvatten ska 
hanteras.

I Harrbäcksviken har Barklöst Sträfse (C. braunii) påträffats, vilken är 
upptagen på rödlistan som ”sårbar”. Även andra kransalger, exempelvis 
Nordslinke (N. wahlenbergian). Det saknas uppgifter om hur dessa 
naturvärden påverkas av dagvattenutsläppet.

Kylvattenkemikalier
Länsstyrelsen konstaterar att bolaget avser att nyttja kylvattenkemikalier 
för att förhindra att marina organismer får fäste i kylvattenledningarna. 
Bolaget anger att tillsatsen kommer att optimeras för att uppnå önskad 
effekt. Tillsatsen och utsläppet av kylvattenkemikalier kommer att 
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övervakas för att säkerställa att kylvattenkemikalierna reagerat fullt ut 
och att det utsläppta kylvattnet därmed inte innehåller resthalter av 
ämnet. Vid val av kylvattenkemikalier kommer de inneboende 
egenskaperna hos ämnet att beaktas i syfte att få en så låg miljöpåverkan 
som möjligt. 

Länsstyrelsen anser att det är otydligt vilka underlag som legat till grund 
för bolagets bedömning avseende kylvattenkemikaliernas eventuella 
påverkan då det kan uppfattas som att det inte kommer att ske någon 
påverkan, men att det skulle kunna uppkomma en låg miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen anser att det behöver förtydligas dels hur bolaget kommit 
fram till sina slutsatser, men även vilken eller vilka slutsatser man 
kommit fram till avseende kylvattenkemikaliernas eventuella påverkan 
på recipient och i så fall vilken påverkan skulle det kunna vara fråga om.

Allmänt avseende utsläpp till vatten
Vad gäller de bedömda utsläppen till vatten från processen undrar 
länsstyrelsen om det är säkerställt att alla relevanta/möjliga utsläpp av 
ämnen till recipient finns med i bolagets ansökningshandlingar.

Naturmiljö
Enligt Bilaga B5 Dagvattenutredning leds dagvatten inte till Harrbäcken 
som mynnar i Harrbäcksviken utan via eget dike från 
verksamhetsområdet. Detta dike mynnar också i Harrbäcksviken. Det 
finns höga marina naturvärden i Harrbäcksviken. Länsstyrelsen anser att 
miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av 
vilka naturvärden som finns i Harrbäcksviken och hur dessa värden kan 
komma att påverkas av dagvattenutsläpp från Talgas industriområde. 
Även skyddsåtgärder ska beskrivas. 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen sidan 50 avser bolaget utföra 
ytterligare utredningar av bland annat den akvatiska ekologin. Det är 
oklart om dessa undersökningar har genomförts. Länsstyrelsen anser att 
miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med dessa handlingar 
samt en beskrivning av konsekvenser från planerade utsläpp på 
naturvärden och arter som finns i recipienten, framförallt i 
Harrbäcksviken.

I miljökonsekvensbeskrivningen sidan 56 står det att detaljplanen för 
Luleå Industripark medförde att strandskyddet upphävdes för del av 
Hertsöfjärden och Sörbrändöfjärden. Länsstyrelsen uppfattar att 
skrivningen är missvisande då strandskyddet torde endast vara upphävt 
inom område för Gräsörenvägen, se område a1 i plankarta avseende 
detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet. 
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Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kapitel 8.2.5 Skyddsåtgärder avser 
bolaget att inför projektering ytterligare utreda eventuella 
skyddsåtgärder som kan vidtas för att förhindra att störa artexemplar i 
området under känsliga perioder. Länsstyrelsen anser att eventuella 
skyddsåtgärder bör utredas i ansökningsprocessen och redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen och inte i ett senare skede. Bedömning 
bör gälla både anläggningsfas och när verksamheten är i drift. 
Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras med detta.

Bolaget hänvisar i flera stycken till den naturvärdesinventering som 
gjorts 2018/2019 inför detaljplanen. Den naturvärdesinventering som 
ligger till grund för bolagets slutsatser bör biläggas handlingarna för 
ansökan om tillstånd. Miljökonsekvensbeskrivningen kapitel 8.2.3 
Skydd av arter är svepande och allmänt skrivet, några exempel på arter 
tas upp men det är till exempel otydligt varifrån uppgifterna härstammar 
och hur bolaget kommit fram till sina slutsatser. På sidan 60 andra 
stycket i miljökonsekvensbeskrivningen står att det generellt sett finns få 
identifierade rödlistade arter i området. Det är otydligt vilket område 
som avses och vilka arter det handlar om. Det saknas även ett 
resonemang kring hur bolaget kommit fram till att den planerade 
verksamheten inte bedöms medföra att dessa arters förutsättningar för 
bevarande och utveckling försvåras. Exempelvis säger bolaget i kapitel 
8.2.4 Påverkan och effekt, att anläggningen kommer medföra att enstaka 
lokala artexemplar och habitat försvinner. Vilka arter och habitat handlar 
det om? 

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen generellt behöver 
förtydligas, utvecklas och konkretiseras gällande påverkan på skyddade 
och rödlistade arter. Resonemang om hur bolaget kommit fram till sina 
slutsatser ska vara tydligt och ta avstamp i genomförda inventeringar och 
kunskap om området. Detta behöver kompletteras.

Energi och avfall/restprodukter
Länsstyrelsen uppfattar att syftet med miljöbalken är att främja en 
hållbar utveckling där hushållning med material, råvaror och energi är av 
central betydelse, vilket framgår enligt 1 kap. 1 § miljöbalken. I 
förarbetena till miljöbalken framgår att de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. 2-5 §§ miljöbalken ska tillämpas så att balkens mål i 1 kap. 1 § kan 
uppnås. Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla verksamhetsutövare 
hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Länsstyrelsen uppfattar att den planerade verksamheten syftar till 
förbättrad miljöprestanda i tillverkningsprocessen av 
batterianodmaterial. I punkten 74 i ansökningshandlingen framgår 
däribland att möjligheter till energiåtervinning kommer att 
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implementeras i ett flertal delar av den sökta verksamheten. Till exempel 
kommer varmt kylvatten användas för att värma upp vattenströmmar i 
vattenreningsanläggningarna. Om möjligt kommer även överskott av 
värme att ledas ut till Luleå kommuns fjärrvärmenät.

Länsstyrelsen anser att då det är av stor vikt med resurshushållning ur ett 
energiperspektiv bör även alternativa avnämare för överskottsvärmen 
utredas. Ur ett cirkulärt perspektiv är det också viktigt att så mycket som 
möjligt av avfallet återanvänds eller återvinns. Under punkten 76 i 
ansökningshandlingen framgår att avfallshanteringen följer stegen 
återvinning, energiåtervinning och i sista hand deponering. 
Länsstyrelsen anser att en tydligare beskrivning av dessa olika steg 
skulle ge en bättre bild av hur mycket avfall som kommer att återvinnas 
respektive deponeras. Länsstyrelsen anser i nuläget att det är något 
oklart avseende avfalls- och restprodukthanteringen och att detta bör 
tydliggöras i ansökningshandlingarna.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-225 50 00 eller via e-post norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 11639-2022, 9143-2022 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i yttrandet
Beslut om yttrande har fattats av enhetschef Anna-Carin Ohlsson med 
miljöingenjör Mikael Larsson som föredragande, båda enheten för 
miljöskydd. 

I beredningen av yttrandet har Länsstyrelsens enheter för miljöanalys, 
naturmiljö, miljöskydd, samhällsplanering och kulturmiljö samt 
internationalisering och tillväxt medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Talga AB genom kontaktperson Christin Jonasson, 
christin.jonasson@talgagroup.com, och ombuden Joel Mårtensson, 
joel.martensson@msa.se, och Albin Gustafsson, 
albin.gustafsson@msa.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
registrator@msb.se

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

Luleå kommun, lulea.kommun@lulea.se
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