
 1 (7) 
 

 
 

Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten  
www.lansstyrelsen.se/norrbotten/personuppgifter 

Mark- och miljödomstolen 
mmd.umea@dom.se 

 

 

Yttrande över aktbilagorna 255-258, 271-275 avseende 
H2GS AB:s ansökan om tillstånd till uppförande och drift av 
nytt stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde, 
Bodens kommun 
Mål nr M 3358-21 

Bakgrund 
Mark- och miljödomstolen har förelagt länsstyrelsen att yttra sig över 
aktbilagorna 255-258 och 271-275 avseende H2 Green Steel AB:s 
(H2GS), nedan bolaget, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom Svartbyns 
verksamhetsområde, Bodens kommun. 

Länsstyrelsen har enligt 22 kap. 6 § miljöbalken till uppgift att föra talan 
i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. 

Inledning 
Länsstyrelsen har tagit del av bolagets kompletteringar med tillhörande 
yrkanden och villkorsförslag i ovan nämnda aktbilagor. Länsstyrelsen 
anser att det är positivt att bolaget godtagit ett flertal av de synpunkter 
som framförts av myndigheten, men konstaterar att det finns olika 
uppfattning i ett antal frågor. 

Efter genomgång av handlingarna avger Länsstyrelsen följande yttrande 
där myndigheten inleder med att sammanfatta länsstyrelsens yrkanden 
för att i efterföljande avsnitt redogöra för myndighetens inställning och 
motiv till dessa.  

Notera att länsstyrelsen kan komma att precisera sig ytterligare i 
anslutning till kommande huvudförhandling, däribland vad gäller utsläpp 
till luft samt utredningsvillkoren.  
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Yrkanden 

Slutliga villkor 

Utsläpp till luft 

3. Senast tre år efter det att verksamheten har tagits i drift ska bolaget 
till tillsynsmyndigheten redovisa en sammanställning av arbetet med 
åtgärder för att undvika störning till följd av damning. 
Redovisningen ska omfatta uppföljning av genomförda åtgärder, 
sammanställning av eventuella klagomål och en beskrivning av 
framtida beslutade och möjliga åtgärder, med kostnadsuppskattning 
och tidplan för dessa åtgärder. Sammanställningen ska därefter 
revideras fortlöpande och ges in till tillsynsmyndigheten vart tredje 
år, eller med annat intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Buller 

8. Buller från verksamheten i driftskedet får inte ge upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

50 dB(A) helgfri måndag-fredag (kl. 07.00–18.00) 

40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-07.00) 

45 dB(A) övrig tid 

Ifall ljudet innehåller hörbara tonkomponenter ska 
begränsningsvärden som är 5 dB(A)-enheter lägre än ovanstående 
värden tillämpas. Den momentana ljudnivån vid bostäder får 
nattetid (kl. 22-07) inte överstiga 55 dB(A). 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid 
bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar vid berörda 
bostäder. Kontroll ska ske så snart anläggningen har tagits i drift, 
eller så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan 
medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer och när 
tillsynsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad. 

Tillsynsmyndigheten får, om det föreligger särskilda skäl, på 
begäran av bolaget medge undantag beträffande momentana 
ljudnivåer utomhus vid bostäder orsakade av bolagets verksamhet. 

Risk och säkerhet 

12) Bolaget ska hålla och/eller bekosta en industriräddningstjänst som 
dygnet runt, alla dagar under veckan ska kunna hantera brand, 
läckage av gas, explosion och andra allvarliga tillbud. 
Industriräddningstjänsten ska för detta ändamål ha förmågan att 
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hindra eller begränsa allvarliga skador på människor, miljö och 
egendom. En del av industriräddningstjänsten ska för initial 
hantering av brand, läckage av gas, explosion och andra allvarliga 
tillbud vara placerad inom eller i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet. Räddningsstyrkan, för vilken bolaget håller 
och/eller bekostar, ska vara bemannad med minst en rök- och 
kemstyrka i enlighet med vad som anges i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. 

Bemyndiganden 
Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje 
stycket miljöbalken till tillsynsmyndigheten att meddela ytterligare 
villkor som kan behövas i följande hänseenden. 

a) Erforderliga åtgärder och försiktighetsmått för att minska damning 
samt undantag från lagrings- och hanteringskraven i villkor 2. 
 
Åtgärder för att minska damning samt redovisningsfrekvensen av 
arbetet med damning i villkor 3. 

e) Bemanning, utbildning m.m. beträffande den angivna 
räddningsstyrkan i villkor 12. 

Övrigt avseende utsläpp till luft 
Vad gäller övriga villkorsfrågor om utsläpp till luft avser länsstyrelsen 
återkomma senast under huvudförhandlingen i målet gällande detta. 
Länsstyrelsens utgångspunkt är att det är lämpligt att bolaget åläggs att 
utreda utsläppsfrågorna under en prövotid under vilken provisoriska 
föreskrifter bör gälla med begränsningsvärden avseende totalmängder. 
Länsstyrelsen avser att återkomma och utveckla detta senast i samband 
med huvudförhandlingen. 

Ekonomisk säkerhet 
Länsstyrelsen överväger att yrka att bolaget ska ställa en ekonomisk 
säkerhet för de återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. 
Länsstyrelsen avser senast under huvudförhandlingen i målet att 
återkomma gällande detta. 

Grunder för länsstyrelsens inställning 
Nedan redogör länsstyrelsen för myndighetens inställning och motiv till 
yrkandena ovan.  
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Utsläpp till luft 

Villkor 2 samt delegation a 

Länsstyrelsen godtar i huvudsak bolagets förslag och revidering av 
villkor 2 med tillhörande bemyndigande a. I bemyndigandet anser 
länsstyrelsen att det måste tydliggöras att tillsynsmyndigheten även har 
möjlighet att meddela åtgärder. Tillägget markeras med understrykning. 

a) Erforderliga åtgärder och försiktighetsmått för att minska damning 
samt undantag från lagrings- och hanteringskraven i villkor 2. 

Villkor 3 samt delegation a 

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken framgår däribland att ”En 
tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden 
och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 
tillgripas. 

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om 
tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. […]” 

Med utgångspunkt från 26 kap. 9 § miljöbalken samt det förslag bolaget 
gett avseende villkor 3 anser länsstyrelsen att det föreligger en 
överhängande risk att tillsynsmyndigheten inte kan ställa tillräckliga 
krav i händelse av störande damning och inte heller ställa krav på att 
bolaget ska redovisa en sammanställning av arbetet med åtgärder för att 
undvika störning till följd av damning även om det skulle vara befogat 
efter den enda gång som detta redovisats av bolaget. Länsstyrelsen anser 
att det är ett fortlöpande arbete att identifiera och åtgärda uppkomsten av 
damning, som därför ska förenas med en delegation både avseende 
frekvensen av redovisningen samt tillämpliga åtgärder. Tillägget 
markeras med understrykning.  

3. Senast tre år efter det att verksamheten har tagits i drift ska bolaget 
till tillsynsmyndigheten redovisa en sammanställning av arbetet med 
åtgärder för att undvika störning till följd av damning. 
Redovisningen ska omfatta uppföljning av genomförda åtgärder, 
sammanställning av eventuella klagomål och en beskrivning av 
framtida beslutade och möjliga åtgärder, med kostnadsuppskattning 
och tidplan för dessa åtgärder. Sammanställningen ska därefter 
revideras fortlöpande och ges in till tillsynsmyndigheten vart tredje 
år, eller med annat intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer. 
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a) Åtgärder för att minska damning samt redovisningsfrekvensen av 
arbetet med damning i villkor 3. 

Buller 

Länsstyrelsen konstaterar att den planerade verksamheten kommer 
mycket närmare bostadsbebyggelse än vad som var den ursprungliga 
planen. Detta ställer än högre krav på verksamheten för att säkerställa att 
så långt möjligt minimera uppkomsten av bullerstörningar gentemot 
närboende.  

Länsstyrelsen har erfarenhet av annan storskalig industri som är placerad 
i närområdet till bostadsbebyggelse, däribland SSAB EMEA AB i Luleå 
vid Svartöstaden. Bolagets verksamhet har vissa paralleller med nämnda 
verksamhet, även om det finns skillnader i processerna och teknologin, 
men närheten till bostäder är jämförbar. I deldom avseende SSAB 
Luleås verksamhet, meddelad av miljödomstolen den 26 november 2010 
i mål nr M 2350-08, framgår att nattperioden är kl. 22:00-07:00 och 
länsstyrelsen anser att det kan vara lämpligt att nattperioden bedöms lika 
för dessa verksamheter då närheten till bostäder är likartad.   

Länsstyrelsen uppfattar att det föreligger en liten risk för impulser och 
tonalt ljud, men att den trots allt finns där. Detta framgår bland annat i 
aktbilaga 272, avsnitt 5.2.4 Bedömning av impulser/tonalt ljud, sidan 13, 
rapport externbullerutredning. Länsstyrelsen anser med utgångspunkt 
från försiktighetsprincipen enligt 2 kap 3 § miljöbalken att det är skäligt 
att vidta försiktighetsmått som tar höjd för impulser och tonalt ljud. 

Tillägget markeras med understrykning. 

8. Buller från verksamheten i driftskedet får inte ge upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

50 dB(A) helgfri måndag-fredag (kl. 07.00–18.00) 

40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-07.00) 

45 dB(A) övrig tid 

Ifall ljudet innehåller hörbara tonkomponenter ska 
begränsningsvärden som är 5 dB(A)-enheter lägre än ovanstående 
värden tillämpas. Den momentana ljudnivån vid bostäder får 
nattetid (kl. 22-07) inte överstiga 55 dB(A). 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid 
bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar vid berörda 
bostäder. Kontroll ska ske så snart anläggningen har tagits i drift, 
eller så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan 
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medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer och när 
tillsynsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad. 

Tillsynsmyndigheten får, om det föreligger särskilda skäl, på 
begäran av bolaget medge undantag beträffande momentana 
ljudnivåer utomhus vid bostäder orsakade av bolagets verksamhet. 

Risk och säkerhet samt delegation e 

Länsstyrelsen anser att det villkorsförslag som bolaget gett avseende 
industriräddningstjänsten är alltför allmänt hållet och även begränsar 
tillsynsmyndigheternas möjlighet att utöva tillsyn vad gäller dess 
förmåga. Länsstyrelsens inställning är att villkoret måste vara så pass 
tydligt att det framgår att det ska finnas en förmåga dygnet runt, årets 
alla dagar, samt att den förmågan till att börja med åtminstone ska 
uppfylla den miniminivå som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
rök- och kemdykning samt allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna. Vidare anser länsstyrelsen att villkoret ska förenas med en 
delegation för utformningen av räddningsstyrkan för att säkerställa att 
det finns möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om de åtgärder 
som kan komma att krävas utifrån den slutliga utformningen och driften 
av anläggningen. 

Tillägget markeras med understrykning. 

12) Bolaget ska hålla och/eller bekosta en industriräddningstjänst som 
dygnet runt, alla dagar under veckan ska kunna hantera brand, 
läckage av gas, explosion och andra allvarliga tillbud. 
Industriräddningstjänsten ska för detta ändamål ha förmågan att 
hindra eller begränsa allvarliga skador på människor, miljö och 
egendom. En del av industriräddningstjänsten ska för initial 
hantering av brand, läckage av gas, explosion och andra allvarliga 
tillbud vara placerad inom eller i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet. Räddningsstyrkan, för vilken bolaget håller 
och/eller bekostar, ska vara bemannad med minst en rök- och 
kemstyrka i enlighet med vad som anges i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. 

e) Bemanning, utbildning m.m. beträffande den angivna 
räddningsstyrkan i villkor 12. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
010-225 50 00 eller via e-post norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 4935-2022 i ämnesraden för e-post. 
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De som medverkat i yttrandet 
Beslut om yttrandet har fattats av enhetschef Anna-Carin Ohlsson med 
miljöingenjör Mikael Larsson som föredragande 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
H2GS genom kontaktperson Ida Westberg, 
ida.westberg@h2greensteel.com, och ombuden Mikael Hägglöf, 
mikael.hagglof@froberg-lundholm.se, och Sara Erdholm, 
sara.erdholm@froberg-lundholm.se 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

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

Bodens kommun, kommunen@boden.se 
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