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Kompletterande samråd inför tillståndsansökan 
för anläggning för tillverkning av anodmaterial, 
Luleå kommun

Redogörelse för ärendet
Talga AB, nedan bolaget, avser att hos Mark- och miljödomstolen i Umeå söka tillstånd 
enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för förädling av upp till 25 000 ton grafitkoncentrat per 
år för att kunna producera upp till 22 000 ton anodmaterial per år. Bolaget avser att 
lokalisera anläggningen för tillverkning av anodmaterial till Hertsöfältet i Luleå 
kommun.

Ett avgränsningssamråd pågår. Bolaget har sänt samrådsunderlag till myndigheter och 
berörda sakägare den 9 april 2021. Samrådsunderlaget har även kompletterats den 22 
april 2021 med information om anläggande av ledningar och tillhörande utrustning för 
uttag av kyl- och processvatten från och för utsläpp av behandlat processavloppsvatten 
till Sörbrändöfjärden.

Bolaget har den 25 november 2021 kompletterat samrådsunderlaget huvudsakligen 
avseende vattenverksamheter samt utökad information för samråd enligt lagen 
(1998:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Sevesolagen).

Länsstyrelsen i Norrbottens län, nedan länsstyrelsen, har getts möjlighet att lämna 
synpunkter avseende det kompletterande avgränsningssamrådet enligt 6 kap. 29 § 
miljöbalken och samråd enligt 13 § Sevesolagen.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen vidhåller vad som framförts i tidigare yttrande och lämnar härmed 
synpunkter på det kompletterande samrådsunderlaget.

Vattenverksamhet – allmänna synpunkter
Bolaget har i det kompletterande samrådsunderlaget beskrivit ett antal planerade 
åtgärder som rör vattenområden och därmed omfattas av bestämmelserna om 
vattenverksamheter i 11 kap. miljöbalken. Det är dock lite oklart vilka av dessa 
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vattenverksamheter bolaget avser att söka tillstånd för. Kommande 
ansökningshandlingar ska tydligt redogöra för vilka vattenverksamheter som ska 
omfattas av tillståndsprövningen. Bolaget måste i ansökan specificera mängden vatten 
som ska ledas bort, omfattningen av planerade schaktarbeten vid strandområdena, vilka 
vattenområden som kommer att grävas ut och fyllas igen med andra massor samt hur 
stora areor inom vattenområde som berörs av dessa arbeten. Även planerade 
grundvattensänkningar, trots att de är tillfälliga, bör ingå i tillståndsansökan.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska redogöra för alla planerade arbeten inom 
vattenområden och vilka vattenområden som kommer att beröras (våtmarker, 
vattendrag, kustvatten och grundvatten). En samlad bedömning över den lång- och 
kortsiktiga påverkan på områdets hydrologi till följd av planerade 
grundvattensänkningar, utfyllnader inom vattenområden och dikningar ska inkluderas.

Av samrådskompletteringen framgår att det totala uttaget av kyl- och processvatten 
kommer att uppgå till 1 600 kubikmeter per timme och att såväl uttaget som utsläppet 
av vatten kommer att ske i Sörbrändöfjärden. Den planerade vattenbortledningen utgör 
en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken medan återledandet av 
vattnet omfattas av 9 kap. miljöbalken då det leds tillbaka till samma vattenområde som 
det tas från. Kommande miljökonsekvensbeskrivning bör redogöra för val av 
lokalisering av utsläpps- och uttagspunkter samt vilken påverkan både uttaget och 
utsläppet bedöms medföra på Sörbrändöfjärdens hydrologi och ekologiska värden. 
Länsstyrelsen anser att bolaget i kommande miljökonsekvensbeskrivning bör utreda och 
presentera alternativa lokaliseringar för kylvatten- och avloppsledning med motivering 
för slutligt val av lokalisering.

Länsstyrelsen uppfattar att anläggningsarbetena omfattar bland annat utgrävning av 
jordmassor inom våtmarker och sankmarker. De urgrävda massorna kommer att ersättas 
med bergmassor och hyttsten. Inom verksamhetsområdet finns även två mindre 
vattendrag som kommer att fyllas igen genom att befintliga jordmassor byts ut och 
marknivån höjs upp. Grävning och utfyllnad inom vattenområde utgör 
vattenverksamheter. Ovan beskrivna arbeten medför att grundvattenytan behöver sänkas 
lokalt och tillfälligt under anläggningstiden genom bortledning eller pumpning. 
Bortledande av grundvatten är en tillståndspliktig vattenverksamhet.

Utöver de vattenverksamheter som bolaget avser utföra har även kommunen planer på 
att utföra vattenverksamheter vid Hertsöfältet. Luleå kommun har inlett ett 
avgränsningssamråd inför kommande ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken 
för schakt- och anläggningsarbete i våtmark, samt installation av vägtrummor vid 
Hertsöfältet. Det är viktigt att bolagets kommande miljökonsekvensbeskrivning redogör 
för de kumulativa effekter som kan uppstå till följd av andra planerade eller pågående 
vattenverksamheter i närområdet.
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Utsläpp till vatten - miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsens bedömning är att den sökta verksamheten såsom den är beskriven i 
nuläget riskerar att  miljökvalitetsnormer i berörda vattenförekomster inte kan följas. De 
främsta orsakerna är att det saknas tillräckligt vattenkemiskt underlag för att beskriva 
vattenförekomsternas nuvarande status samt att påverkan från dag- och processvatten är 
otillräckligt beskriven.

Eftersom bolaget avser släppa ut processvatten i sundet nedströms Gräsörenbron bör 
provtagning av vattnet nedströms den tilltänkta utsläppspunkten och blandningszon 
inledas så snart det är möjligt i syfte att kontrollera nuvarande vattenkvalitet. Detta 
behövs för att kunna bedöma den sökta verksamhetens påverkan och hur den påverkan 
eventuellt medför förändringar gällande bedömningen av ekologisk eller kemisk status i 
denna del av vattenförekomsten (vattenområdet nedströms Gräsörenbron). Det sker i 
nuläget redan betydande utsläpp till detta vattenområde vilket gör att utrymmet för 
utsläpp innan gränsvärden eventuellt överträds är begränsat. Vattenkvaliteten i 
utsläppsområdet är i nuläget dessutom okänd vilket i sig medför en risk för att den sökta 
verksamheten inte bidrar till att miljökvalitetsnormer uppfylls.

Bolaget anger att grund- och ytvatten temporärt kommer att ledas eller pumpas bort. Det 
behövs information om recipienter samt uppgifter om flöden och vattenkvalitet på det 
utsläppta vattnet. Även om påverkan är temporär måste det gå att bedöma om den 
riskerar att påverka vattenmiljöer negativt enligt vattendirektivet.

Bolaget anger att utsläppen av processvatten inte kommer att medföra statusförsämring i 
vattenförekomsterna Harrbäcken och/eller Sörbrändöfjärden. Det påståendet måste 
kompletteras med ett underlag som visar halter och transporter av de utsläppta ämnena 
summerat per recipient samt om möjligt utföra statusbedömning inräknat de beräknade 
utsläppen för varje påverkad vattenförekomst. Det måste vara möjligt att bedöma vilken 
ekologisk- och kemisk status som uppstår till följd av verksamhetens påverkan på 
berörda vattenförekomster. Denna påverkan ska vara den sammanlagda påverkan från 
alla utsläpp (dagvatten, processvatten, eventuellt annat).

Bolaget hänvisar till kommunens dagvattenutredning från detaljplaneskedet ifråga om 
dagvattenpåverkan på vattenförekomster. För att kunna bedöma om etableringarna sker 
i linje med gällande detaljplan behöver bolaget i kommande ansökan ange att 
dagvattenhanteringssystemet ska anläggas enligt ovan nämnda dagvattenutredning i de 
områden som bolaget får/har rådighet över.

De utsläpp av dagvatten som har Harrbäcken som recipient riskerar särskilt att sänka 
ekologisk status avseende näringsämnen från ’god’ till ’måttlig’ status. Länsstyrelsen 
har med hjälp av data från Luleå kommuns kontrollprogram bedömt ekologisk status 
avseende kvalitetsfaktorn ’näringsämnen’ till ’måttlig’ status år 2020 och ’god’ status år 
2021. Eftersom antalet prover för år 2020 understiger det rekommenderade antalet (4 
prover per år) är bedömningen beträffande år 2020 inte tillförlitlig. Länsstyrelsen 
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bedömer därför att ekologisk status avseende ’näringsämnen’ i Harrbäcken är ’god’ i 
nuläget (utifrån prover tagna under 2021), trots att det under 2020 uppmättes 
jämförelsevis höga fosforhalter. Genom en överslagsberäkning av tillkommande 
fosforbelastning från dagvatten från Hertsöfältet (uppgifter från Luleå kommuns 
dagvattenutredning för detaljplaneskedet) bedömer länsstyrelsen att ekologisk status 
avseende ’näringsämnen’ riskerar att sänkas till ’måttlig’ status. Det är därför 
nödvändigt att bolaget detaljerat utreder den dagvattenbelastning som beräknas 
uppkomma avseende näringsämnen på Harrbäcken och då i synnerhet fosfor. 

Länsstyrelsen har tidigare bedömt att det föreligger risk att kemisk status avseende 
benso(a)pyren försämras i Harrbäcken. Gränsvärdet för god status i detta avseende 
ligger mycket lågt (0,17 ng/l). Bolaget behöver därför inkomma med uppgifter om 
belastningen av benso(a)pyren via dagvatten till Harrbäcken.

Bolaget ska i kommande miljökonsekvensbeskrivning utreda hur anlagda 
vattenledningar i vattenförekomsten Sörbrändöfjärden påverkar hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer, i synnerhet parametern ’Längsgående konnektivitet i kustvatten och 
vatten i övergångszon’ (under kvalitetsfaktorn ’Konnektivitet i kustvatten och vatten i 
övergångszon’) och samtliga parametrar under kvalitetsfaktorn ’Morfologiskt tillstånd i 
kustvatten och vatten i övergångszon’. Observera att en del av parametrarna är bedömda 
till ’hög’ ekologisk status vilket medför att utrymmet för statusförsämring i dessa 
avseenden är relativt litet.

Naturmiljö
Länsstyrelsen har under avsnittet ”Vattenverksamhet – allmänna synpunkter” berört 
frågeställningar avseende kyl- och processvatten. Länsstyrelsen uppfattar att den 
planerade ledningen för kyl- och processvatten planeras gå öster om Gräsörenvägen och 
innebär därmed att ny mark behöver tas i anspråk och att en del av strandskogen vid 
Gräsörenbron behöver avverkas. Länsstyrelsen anser att strandskogen hyser höga 
naturvärden. På motsatt sida om Gräsörenvägen finns en befintlig kraftledningsgata där 
Luleå Energi planerar anläggning av ny markkabel och sjökabel. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma bolaget på möjligheten att  samförlägga nämnda ledningar/kablar med 
avloppsledningen då det ur naturmiljösynpunkt skulle kunna vara mer fördelaktigt att 
samförlägga ledningar i befintlig ledningsgata.

Naturmiljö och hydrologi
Våtmarker och vattendrag har generellt höga naturvärden och den berörda strandskogen 
har höga naturvärden enligt genomförd naturvärdesinventering. Enligt befintligt 
kartunderlag har de två berörda bäckarna sitt utlopp i Harrbäcksviken. Enligt inskickad 
samrådshandling ska sankmarker och de två bäckarna fyllas ut. I kommande 
miljökonsekvensbeskrivning behöver detta utvecklas och konsekvenser för naturmiljön 
och hur hydrologin påverkas i området ska beskrivas. Harrbäcksviken omfattas även av 
utökat strandskydd. Hur exempelvis strandskogen kan komma att påverkas av förändrad 
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hydrologi bör beskrivas. Länsstyrelsen anser att bolaget i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning även behöver beskriva konsekvenser på naturmiljön och de 
arter som förekommer i Harrbäcksviken.

Yta som behöver avverkas och tas i anspråk för ny kylvatten- och avloppsledning samt 
pumphus behöver framgå och ett avsnitt i kommande miljökonsekvensbeskrivning 
behöver beskriva påverkan på naturmiljön. Länsstyrelsen anser inte att återställande av 
marken kan likställas med att återställa de naturvärden som fanns på platsen innan 
avverkning.

Artskydd
Länsstyrelsen anser att ett avsnitt i kommande miljökonsekvensbeskrivning ska 
beskriva påverkan på skyddade och/eller rödlistade arter. Ansökan behöver tillföras en 
artskyddsutredning för de arter som omfattas av artskyddsförordningen samt en 
bedömning av hur planerade åtgärder kan komma att påverka arternas bevarandestatus. I 
samband med detaljplaneprocessen gjordes en översiktlig naturvärdesinventering. Vid 
den tidpunkten fanns inte kännedom om vilka verksamheter som skulle komma att 
etableras inom planområdet och vilka åtgärder som kommer att behöva utföras. Därför 
kan befintligt underlag behöva kompletteras med riktade inventeringar av arter som är 
knutna till de områden som kommer att beröras av planerade åtgärder, till exempel 
groddjur och häckande fåglar. Vidare ska utredningen redovisa vilka skyddsåtgärder 
som planeras samt ta ställning till om dispenskravet i artskyddsförordningen 
aktualiseras eller ej.

Information om ny EU-dom gällande artskydd
Länsstyrelsen vill även upplysa om EU-domstolens dom av den 4 mars 2021 i det 
uppmärksammade målet ”Skydda skogen” (C-473/19 och C 474/19). Enligt domen ska 
artskyddsförordningen tillämpas på individnivå istället för som tidigare på 
populationsnivå. Tillämpningen ska gälla för fridlysta arter betecknade med N eller n i 
artskyddsförordningens bilaga 1. Länsstyrelsen bedömer att tillämpningen för fåglar ska 
gälla för rödlistade arter, arter med nedåtgående trend samt för arter markerade med B i 
samma bilaga. För övriga fåglar och för arter som omfattas av svensk fridlysning (bilaga 
2 artskyddsförordningen) bedömer länsstyrelsen att dispensprövning krävs om gynnsam 
bevarandestatus riskerar att påverkas negativt.

Seveso, olycksrisker
Länsstyrelsen uppfattar att bolaget i det kompletterande samrådsunderlaget 
huvudsakligen redogjort för de kompletteringar länsstyrelsen begärde den 3 maj 2021 
avseende riskhanteringsfrågor/Seveso.

I detta ingår uppgifter avseende:

 Påverkansområdet på karta där avstånd till Sevesoverksamheter, andra 
verksamhetsplatser och andra känsliga platser eller objekt kan utläsas.

https://www.jpinfonet.se/JP-Miljonet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/skydd-for-djur-och-vaxter/mark--och-miljooverdomstolen/d_4239683-?anchor=
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 Kortfattad beskrivning av riskbilden för aktuell lokalisering.

 Redovisning av de allvarliga olyckor som skulle kunna inträffa vid 
verksamheten och de betydande miljöeffekter (miljö och människors hälsa) som 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser.

 Beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga, begränsa och avhjälpa 
negativa miljöeffekter till följd av verksamheten.

Länsstyrelsen har särskilt belyst vikten av att bolaget bör närmare redogöra för riskerna 
med fluorvätesyra samt omgivningsfaktorer även inbegripande naturliga 
omgivningsfaktorer. Även andra risker bör belysas i kommande tillståndsansökan.

Såvitt länsstyrelsen uppfattar har bolaget gjort en ansats för att svara upp gentemot de 
frågeställningar länsstyrelsen särskilt belyst i tidigare yttrande, men samtidigt är det 
viktigt att beakta att en riskanalys med planerade skydds- och säkerhetsåtgärder alltid 
kan förbättras då det är svårt att täcka in alla tänkbara scenarion. 

Frågor avseende säkerhet kan betraktas både ur ett ”safety-” och 
”securitysammanhang”. I detta bör även inbegripas frågor avseende sabotage och 
åtgärder för att höja skalskyddet i tillräcklig grad. Vilken omgivningspåverkan skulle 
kunna ske gentemot närboende/andra verksamheter exempelvis vid en storskalig brand 
och/eller utsläpp av flera olika kemikalier som skulle kunna samverka/ge synergistiska 
effekter? Hur säkerställer bolaget att detta inte sker/minimerar sannolikheten för detta? 
Länsstyrelsen anser att även detta är frågeställningar som bör belysas i kommande 
tillståndsansökan med tillhörande säkerhetsrapport.

Vad gäller riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer rekommenderar 
länsstyrelsen att bolaget tar del av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps 
vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen 
https://www.msb.se/sv/publikationer/riskbedomning-av-naturliga-omgivningsfaktorer--
vagledning-och-metodstod-for-verksamheter-som-hanterar-farliga-amnen/ samt Natech 
hazard map https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/Naturliga_Omgivningsfaktorer/

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Anna-Carin Ohlsson med miljöingenjör Mikael 
Larsson som föredragande. Samråd i ärendet har ägt rum med Länsstyrelsens enheter 
för mark och vatten, miljöanalys, naturmiljö samt samhällsplanering och kulturmiljö.

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.

https://www.msb.se/sv/publikationer/riskbedomning-av-naturliga-omgivningsfaktorer--vagledning-och-metodstod-for-verksamheter-som-hanterar-farliga-amnen/
https://www.msb.se/sv/publikationer/riskbedomning-av-naturliga-omgivningsfaktorer--vagledning-och-metodstod-for-verksamheter-som-hanterar-farliga-amnen/
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/Naturliga_Omgivningsfaktorer/
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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