
 1 (15) 
 

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

Mark- och miljödomstolen 
mmd.umea@dom.se 

 

 

 

Yttrande över övriga delar av ansökan (B-delen) om 
tillstånd till uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom 
Svartbyns verksamhetsområde, Bodens kommun 
Mål nr M 3358-21 

Mark- och miljödomstolen har berett länsstyrelsen möjlighet att yttra sig 
över H2 Green Steel AB:s, nedan bolaget, ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken till uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom 
Svartbyns verksamhetsområde, Bodens kommun, nu vad gäller övriga 
delar av ansökan (B-delen). 

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

Efter genomgång av handlingarna avger Länsstyrelsen följande yttrande 
med tillägg till och justeringar av vad myndigheten anfört i yttrande den 
4 maj 2022 (aktbilaga 134). 

Länsstyrelsens ställningstagande 

Inställning tillåtlighet – tillägg och justeringar (A-delen) 
Länsstyrelsen har i yttrande den 4 maj 2022 (aktbilaga 134) redogjort för 
följande inställning avseende verksamhetens tillåtlighet. 

”Länsstyrelsen anser att verksamheten kan tillåtas och att yrkandet om 
byggandsdom kan bifallas under förutsättning att bolaget senast vid 
huvudförhandling i tillåtlighetfrågan kan visa att: 

• Art- och biotopskyddet kan följas både vad gäller erforderliga 
dispenser och skyddsåtgärder. 

• Miljökvalitetsnormerna för vatten inte äventyras, genom att 
redovisa detta i en dagvattenhanteringsplan. 

• Miljökvalitetsnormerna för luft kan följas. 
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Bolaget yrkar om tillstånd till omledning av vattendraget Lillbäcken. 
Länsstyrelsen finner att tillstånd till denna verksamhet torde kunna 
medges/bifallas. Det kan dock krävas försiktighetsmått/villkor vid 
utförandet av omledningen. Bolaget bör vid huvudförhandling i 
tillåtlighetsfrågan beskriva sin syn på detta. 

Bolaget bör också, vid huvudförhandling i tillåtlighetsfrågan, förtydliga 
hur omledningen av Lillbäcken kommer att utföras. 

Länsstyrelsen uppfattar att bolaget har yrkat i andra hand på ett 
tillstånd avseende bortledande av grundvatten, enligt vad som skrivs i 
Aktbilaga 46, sid 4, sista stycket. Är det rätt uppfattat? 

Vidare anser länsstyrelsen att hushållningsreglerna för energi bör 
beaktas och eventuellt förenas med villkor.” 

Länsstyrelsen anför följande tillägg till och justeringar av myndighetens 
inställning. 

Under förutsättning att bolaget senast vid huvudförhandling kan 
redogöra för de frågor myndigheten angett ovan har länsstyrelsen ingen 
erinran mot att mark- och miljödomstolen förordnar att tillståndet enligt 
22 kap. 26 § miljöbalken till nödvändiga byggnads- och 
anläggningsarbeten (byggnadsdom) och till vattenverksamheten får tas i 
anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft 
(verkställighetsförordnande) under förutsättning att domen förenas med 
ett villkor gällande ekonomisk säkerhet. Länsstyrelsen redogör för 
skälen till detta i avsnittet nedan avseende ekonomisk säkerhet. 

Inställning och yrkanden avseende övriga delar av 
ansökan (B-delen) 
Trots att ansökningsmålet har delats upp i två delar: 

• A-delen - yrkandet om byggnadsdom (i denna del även 
tillåtlighet), yrkat tillstånd avseende vattenverksamhet och 
artskyddsdispens samt synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen,  

• B-delen – övriga delar av ansökan, 

anser länsstyrelsen att verksamheten bör betraktas som en helhet där 
respektive del kan vara avhängig av den andra. Detta innebär, enligt 
länsstyrelsens förhållningssätt, att för att verksamheten ska vara tillåtlig 
kan den vara tvungen att förenas med villkor som framkommer under B-
delen, alltså inte enbart A-delen. Länsstyrelsen anser därför att det är 
positivt att mark- och miljödomstolen begärt in yttranden i de respektive 
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delarna i nära anslutning till varandra rent tidsmässigt för att säkerställa 
att frågan om tillåtlighet är tillräckligt utredd.  

Länsstyrelsen anser i nuläget utöver det bolaget yrkat att verksamheten 
bör förenas med villkor avseende: 

• Ekonomisk säkerhet (anläggningsskedet inklusive 
vattenverksamheten respektive den ordinarie verksamheten) 

• Avfall 

• Ekologisk kompensation (artskydd) 

• Vätgasläckage (kontroll och åtgärder) 

• Damning (anläggningsskedet, ordinarie drift, delegation) 

• Rennäring (delegation) 

Vidare anser länsstyrelsen att det behövs tillägg och/eller justeringar av 
de villkor bolaget yrkat avseende: 

• Utsläpp till luft 

• Utsläpp till vatten (dagvattenvillkor, prövotidsvillkor) 

• Buller (skyddsåtgärder under anläggningsskedet respektive 
ordinarie verksamhet, delegation) 

• Energi (prövotidsvillkor, delegation)  

• Risk och säkerhet (villkor, delegation) 

• Kontroll (förtydliganden mätmetoder och frekvens) 

I nedanstående avsnitt avser länsstyrelsen att utveckla och precisera 
ovan nämnda inställning.  

Med anledning av den begränsade yttrandetiden samt att det i samband 
med huvudförhandlingen avseende tillåtligheten/byggnadsdom (A-
delen) kan uppkomma frågeställningar som kan vara av betydelse för 
villkoren är länsstyrelsen tydlig med att kompletteringar avseende 
myndighetens ställningstagande och yrkanden kan komma att ske vad 
gäller villkorsfrågorna innan en huvudförhandling sker i denna del, 
exempelvis vad gäller frågor avseende utsläpp till luft. 
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Ekonomisk säkerhet 
Länsstyrelsen anser att det finns skäl att enligt 16 kap. 3 § samt 22 kap. 
28 § miljöbalken ställa säkerhet för den sökta verksamheten. 

Länsstyrelsen uppfattar att bolaget anser att det inte föreligger skäl att 
ställa säkerhet för industriell verksamhet samt att det inte heller är 
brukligt. Länsstyrelsen har en annan uppfattning i frågan utifrån 
erfarenheter från andra verksamheter i Norrbottens län. 

Länsstyrelsen anser att bolaget senast i samband med 
huvudförhandlingen i tillåtlighetsfrågan bör bringa klarhet i de kostnader 
som kan föreligga för återställning av byggnads- och anläggningsarbeten 
inbegripande vattenverksamhet, däribland omledning av Lillbäcken, 
samt kostnaderna för de åtgärder som krävs för stängning och avslutning 
av verksamheten, företrädesvis för uppkommet avfall som behöver 
omhändertas, exempelvis vid en obeståndssituation. 

Enligt 16 kap. 3 § första stycket miljöbalken får ett tillstånd för sin 
giltighet göras beroende av att den som avser att bedriva verksamheten 
ställer säkerhet för kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada och 
de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Enligt 
andra stycket ska en säkerhet godtas om den visas vara betryggande för 
sitt ändamål. Enligt tredje stycket ska säkerheten prövas av 
tillståndsmyndigheten. 

Huvudsyftet med kravet på att ställa säkerhet är att skydda samhället 
från risken att behöva svara för kostnader för efterbehandling. En 
säkerhet ska vara betryggande för sitt ändamål men bör dock inte vara 
större än vad som behövs och inte heller administrativt kostsam. 

Enligt 22 kap. 28 § framgår att: ”När det finns skäl till det, får mark- 
och miljödomstolen förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i 
anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. Som villkor skall 
föreskrivas att sökanden hos länsstyrelsen ställer säkerhet för den 
ersättning som för en vattenverksamhet kan komma att utgå, om 
domstolens dom ändras. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § 
utsökningsbalken. 

Om sökanden, sedan tillstånd till en verksamhet enligt balken har 
meddelats, åläggs skyldighet att förebygga eller minska skador eller att 
betala ersättning, får mark- och miljödomstolen förordna att domen 
skall gå i verkställighet som om den hade fått laga kraft. 

Överklagas en dom med ett förordnande enligt första eller andra stycket, 
får Mark- och miljööverdomstolen undanröja förordnandet, innan talan 
mot domen i övrigt prövas.” 
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Med ledning av ovanstående anser länsstyrelsen att det är rimligt att 
bolaget senast under huvudförhandlingen i tillåtlighetsfrågan redovisar 
en tillräcklig ekonomisk säkerhet för de byggnads- och 
anläggningsarbeten inbegripande vattenverksamhet som ingår i 
byggnadsdomen samt en ekonomisk säkerhet för de åtgärder som krävs 
för stängning och avslutning av verksamheten. 

Vidare föreslår länsstyrelsen att det genom villkor ska föreskrivas att 
tillståndet inte får tas i anspråk förrän en av bolaget ställd ekonomisk 
säkerhet har ställts och befunnits godkänd. Myndigheten kan komma att 
framföra ytterligare villkorsförslag eller förslag på prövotidsutredningar 
under förhandlingarna. 

Avfall 
Länsstyrelsen har tagit del av bolagets ansökningshandlingar och 
inställning vad gäller eventuell tillståndsplikt avseende hantering av 
restprodukter och avfall. I aktbilaga 46 anger bolaget att ingen 
deponering eller återvinning av avfall planeras ingå i verksamheten samt 
att lagring som ett led i insamling av avfall inte heller kommer att ske. 
Vidare anges att den enda lagring som aktualiseras är den tillfälliga 
lagring som sker inom industriområdet i avvaktan på borttransport samt 
att sådan lagring inte omfattas av tillståndsplikt. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att bolaget har höga ambitioner 
vad gäller hanteringen av restprodukter och avfall. Såsom länsstyrelsen 
tidigare har framfört så kommer det att uppkomma betydande mängder 
slagg från verksamheten, enligt bolagets uppgifter ungefär 700 000 ton 
per år, som bolaget har för avsikt att söka avyttra till externa aktörer för 
utvinning av vanadin och andra värdemetaller. Det framgår av 
ansökningshandlingarna att slagg kan komma att återvinnas inom den 
egna anläggningen eller externt. 

Enligt 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår 
följande: ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att 
återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår och verksamheten avser 
   1. biologisk behandling, 
   2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 
   3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 
   4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 
ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.” 
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Länsstyrelsen uppfattar att det föreligger tillståndsplikt avseende 
återvinning av slagg inom den egna anläggningen om förutsättningarna 
enligt ovan uppfylls. Med de mängder slagg som kommer att uppkomma 
inom den planerade verksamheten torde detta inte vara osannolikt. I de 
verksamhetskoder som omfattas av tillståndsansökan enligt bolaget på 
sidan 9 i aktbilaga 46 framgår inte ovan nämnda verksamhetskod. 
Länsstyrelsen anser med ledning av det myndigheten framfört att även 
ovan nämnda verksamhetskod bör ingå i ansökan. 

Länsstyrelsen uppfattar att bolaget gör stora ansträngningar och 
investeringar för att undvika slaggdeponering däribland genom 
utvinning av olika värdemetaller, nyttjande av slagg i anläggningsarbete 
och konstruktionsändamål, bindemedel. Länsstyrelsen har sedan tidigare 
erfarenhet av slagghantering av andra anläggningar och uppfattar att det 
kommer att vara betydande mängder slagg som kommer att hanteras i 
Norrbottens län och befarar att detta kan innebära att det kan uppkomma 
oförutsedda scenarier som bolaget i nuläget inte har beaktat som kan 
komma att påverka de högt satta ambitionerna. Bolaget bör därför så 
långt möjligt ta höjd för detta för att säkerställa att det inte uppkommer 
en situation som innebär ett det uppkommer sådan lagring som omfattas 
av tillståndsplikt. Länsstyrelsen anser att om det redan nu finns farhågor 
för att en sådan situation kan uppkomma bör bolaget ta höjd för detta i 
sin tillståndsansökan.  

Vad gäller andra restprodukter såsom exempelvis stoft från 
ljusbågsugnar (ca 106 000 ton per år) och slam från DRI-processen (ca 
50 000 ton per år) uppfattar länsstyrelsen att det för stoftet kan vara 
aktuellt med återanvändning i tillverkningsprocessen och/eller 
upparbetning vid extern anläggning. För slammet framgår det att 
avvattning kommer att ske för att sedan skickas till extern aktör för 
återvinning av järn eller deponering.  

Länsstyrelsen anser i nuläget att det föreligger en del oklarheter och 
osäkerheter vad gäller bolagets beskrivning av omhändertagandet av 
restprodukter och avfall särskilt vad gäller externa parter. Länsstyrelsen 
uppfattar att den externa restprodukthanteringen/återvinningen kan vara 
fråga om ansökan av miljötillstånd, om tillstånd inte redan nu finns, och 
då har bolaget även att ta hänsyn till den tidsaspekt som föreligger att 
erhålla tillstånd i dessa delar. Länsstyrelsen menar att det finns en viss 
osäkerhet i om alla dessa delar finns på plats vid uppstart av bolagets 
verksamhet, vilket kan innebära att lagring av restprodukter och avfall 
kan komma att ske så att sådan lagring omfattas av tillståndsplikt. Därför 
anser länsstyrelsen att bolaget bör överväga att inkludera även detta i sin 
tillståndsansökan med erforderliga kompletteringar/justeringar senast i 
samband vid huvudförhandling av verksamheten. 



Länsstyrelsen Norrbotten Yttrande  
 

2022-05-18  
 

7 (15) 
 

551-4935-2022 
  

 
 

Vidare framgår det att bolagets restprodukthantering kan komma att ge 
upphov till damning, varmed länsstyrelsen anser att denna del bör 
förenas med villkor om damning, och/eller eventuell delegation. 

Ekologisk kompensation, artskydd 
Inom det planerade industriområdet finns ett område som är utpekat som 
nyckelbiotop och som omfattas av ett naturvårdsavtal mellan 
markägaren Bodens kommun och Skogsstyrelsen. I de inventeringar som 
har gjorts inför industrietableringen har området klassats som 
naturvärdesklass 2, höga naturvärden. Inom området finns lappranunkel, 
en skyddad art som bolaget avser att flytta i syfte att bevara arten. 

I ansökan har bolaget redovisat att man har för avsikt att kompensera för 
förlorade naturvärden genom att skydda ett naturområde med liknande 
naturvärden som nyckelbiotopen. Länsstyrelsen har i begäran om 
komplettering anfört att ansökan behöver kompletteras med en utförlig 
kompensationsutredning. I bolagets komplettering har man angett att 
kompensation av nyckelbiotopen kommer att hanteras av Bodens 
kommun i samråd med Skogsstyrelsen.  

Enligt 16 kap. 9 § miljöbalken kan krav på kompensationsåtgärder 
ställas om intrång i allmänna intressen förväntas uppstå till följd av en 
verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd eller dispens enligt 
miljöbalken.   

Länsstyrelsen har ingen kännedom om kommunens planer på 
kompensation och kan inte bedöma om de är tillräckliga. Länsstyrelsen 
bedömer att ekologisk kompensation i det här fallet bör regleras i 
samband med tillståndsprövning.  

Länsstyrelsen anser att bolaget senast inför huvudförhandling i målet bör 
redovisa förslag på lämpligt eller lämpliga kompensationsområden och 
hur skyddet för kompensationsområdet ska säkerställas.  

Alternativt föreslår länsstyrelsen att tillståndet förenas med följande 
villkor avseende ekologisk kompensation. 

Lst16. Bolaget ska utföra åtgärder för att kompensera för den förlust av 
naturvärden som uppkommer genom verksamheten. 
Kompensationsåtgärderna ska avse ett område som har, eller efter 
restaurering får, motsvarande naturvärden (naturvärdesklass 2) som det 
område som påverkas av verksamheten. 

Kompensationsområdet ska i första hand vara beläget inom Bodens 
kommun, i andra hand i närliggande kommuner. 
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En kompensationsutredning med avgränsning av det valda området, en 
detaljerad beskrivning av åtgärderna och hur området ska förvaltas och 
långsiktigt skyddas ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.  De 
föreslagna kompensationsåtgärderna ska godkännas av Mark- och 
miljödomstolen. 

Vätgasläckage 
Länsstyrelsen har i yttrande den 4 maj 2022 (aktbilaga 134) framfört att 
det finns allt fler bevis för att läckage av väte till atmosfären kan komma 
att ha en indirekt uppvärmningseffekt på klimatet och därför bör 
minimeras. 

Länsstyrelsen anser med utgångspunkt från 2 kap. 3 § miljöbalken att 
bolaget bör visa att tillräckliga skyddsåtgärder kan vidtas avseende 
eventuellt vätgasläckage för att motverka att den sökta verksamheten 
inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Länsstyrelsen anser därför att bolaget senast under huvudförhandlingen 
bör lämna klargörande information om hur bolaget avser att hantera 
eventuellt vätgasläckage och om möjligt ger förslag på villkor eller 
förslag på prövotidsutredningar avseende detta. 

Vidare anser länsstyrelsen att det även kan vara lämpligt att förena 
villkoret avseende vätgasläckage med en delegation till 
tillsynsmyndigheten att meddela ytterligare villkor som kan behövas.  

Myndigheten kan komma att framföra egna villkorsförslag eller förslag 
på prövotidsutredningar under förhandlingarna.  

Damning 
Länsstyrelsen uppfattar att damning kan uppkomma i samband med 
anläggningsskedet av verksamheten samt vid den kontinuerliga driften 
även om bolaget har långt gående ambitioner att begränsa damningen 
däribland genom att del av damningsalstrande verksamhet förläggs 
inomhus, men det kommer även att finnas verksamhetsdelar utomhus 
som kan ge upphov till damning. Med detta i åtanken anser länsstyrelsen 
att det av bolaget yrkade slutliga villkoret, punkten 2, är för diffust i sin 
lydelse. 

”2. Om damning skulle uppkomma i omgivningen ska bolaget i samråd 
med tillsynsmyndigheten vidta effektiva motåtgärder.” 

Länsstyrelsen anser att skrivelsen om ”samråd” enligt ovan vid en 
tillsynssituation kan ge upphov till diskussion med risk för att tillräckliga 
åtgärder inte vidtas. Länsstyrelsen anser därför att villkoret bör 
formuleras annorlunda och förenas med en delegation. 
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Länsstyrelsen konstaterar att bolaget även gett förslag på följande 
delegationsvillkor avseende punkten 2. ”a) Föreskrifter om 
skyddsåtgärder enligt villkor 2.” 

Länsstyrelsen föreslår följande skrivning. 

Lst2a. Bolaget ska vidta skäliga åtgärder för att undvika störningar för 
omgivningen till följd av damning. 

Eftersom det i nuläget inte är fullständigt klarlagt verksamhetens slutliga 
utformning och därmed alla tänkbara damningskällor som kan 
uppkomma kan det vara rimligt att även förena verksamheten med ett 
villkor som följer upp eventuell damning från verksamheten och förenar 
det med framtida åtgärder. 

Lst2b. Bolaget ska 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. 

Länsstyrelsen anser att villkor om damning även ska förenas med en 
delegation avseende detta. 

LstD1. 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. 

– Åtgärder för att minska damning (villkor nr Lst2a). 

– Redovisningsfrekvensen av arbetet med damning (villkor nr 
Lst2b). 

Rennäring 
Länsstyrelsen har både i samråds- samt ansökningsskedet aviserat fråga 
om vinterbetesland, väg 383/605 och den riksintresseutpekade flyttleden 
utifrån ökad trafikintensitet med anledning av verksamheten både i 
anläggnings- samt driftsfasen. Länsstyrelsen uppfattar att bolaget inte ser 
något behov av att vidta skyddsåtgärder för att säkerställa 
funktionaliteten av den flyttled som korsar väg 383. Skälet härtill är att 
påverkan är så liten (endast en tre- respektive femprocentig ökning av 
antalet trafikrörelser (ÅDT) under anläggningsfasen respektive 
driftsfasen). Bolaget bedömer således att flyttledens funktionalitet inte 
påverkas. 
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Länsstyrelsen är av den uppfattningen att det i nuläget är oklart om så 
kommer att vara fallet och anser det lämpligt ur ett 
försiktighetshänseende att redan nu säkerställa att det finns en möjlighet 
för länsstyrelsen att besluta genom delegation om försiktighetsmått. 
Länsstyrelsen yrkar därför på följande delegationsvillkor. 

LstD2. 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. 

– Besluta om de åtgärder och försiktighetsmått som måste vidtas 
för att säkerställa funktionaliteten för den flyttled som korsar väg 
383. 

Utsläpp till luft 
Länsstyrelsen uppfattar från bolagets ansökningshandlingar att det 
kommer att bli betydande utsläpp av stoft, kväveoxider (NOx), 
svaveldioxid (SO2), men även koldioxid (CO2). Länsstyrelsen 
uppmärksammar även betydande utsläpp av tungmetaller såsom 
kvicksilver, bly, nickel, zink, kadmium, samt att det även kommer att 
ske utsläpp av PAH, dioxiner, furaner, dioxinlika PCB:er och VOC. 

Länsstyrelsen uppfattar att bolaget föreslår prövotidsförfaranden som 
delvis täcker upp för ovan nämnda utsläpp till luft samt till viss mån 
även förslag på provisoriska föreskrifter. 

Länsstyrelsen anser dock att utsläppen av stoft, NOx, SO2 samt ett antal 
tungmetaller och VOC även bör omfattas av provisoriska föreskrifter, 
allt i syfte att så långt möjligt begränsa de utsläpp och möjlig 
miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen avser att återkomma med närmare specificering av 
ovanstående i anslutning till huvudförhandlingen. 

Utsläpp till vatten 
Länsstyrelsen uppfattar att bolaget yrkat på följande dagvattenvillkor.  

”4. Dagvatten från tak och markytor som inte kommer i kontakt med 
föroreningar ska före utsläpp i Lillträsket renas i en 
sedimentationsanläggning med efterföljande biofilter.” 

Länsstyrelsen anser att bolaget senast vid huvudförhandlingen bör 
redovisa förslag till åtgärder eller villkor med föreskrift om 
begränsningsvärde, såvitt avser dagvattenhanteringen, för att säkerställa 
att den sökta verksamheten inte äventyrar vad som föreskrivs ifråga om 
tillåtlighet enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. 
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Länsstyrelsen anser i nuläget att ett sådant förslag till utsläppsvillkor för 
utsläpp till närliggande recipienter skulle kunna innefatta utsläppsvillkor 
där halter och totala mängder av de ämnen som släpps ut eller sprids från 
verksamheten förskrivs. Villkoren ska ange en skyddsnivå för kroniska 
och akuta effekter på recipient. Länsstyrelsen anser att 
månadsmedelvärden och maximalt tillåtna halter ska tillämpas då det 
gäller haltvillkor för utsläpp av miljöfarliga ämnen.  

Bedömningsgrunderna som anges i HVMFS 2019:25 syftar till att ge en 
bedömning av miljötillståndet i ett vatten. Länsstyrelsen anser att 
villkoren ska utformas så att miljötillståndet inte försämras och användas 
som underlag för att tillsyna att miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
vatten kan bibehållas och eller uppnås. 

Vidare uppfattar länsstyrelsen att det föreligger viss oklarhet vad gäller 
höjdsättning för klimatsäkrad dagvattenhantering, samt om och hur 
bolaget avser behandla den osäkerhet som råder beträffande utformning 
av området och det begränsade dataunderlaget.  

Bolaget har i underlaget till ansökan angett att golvet i byggnader 
kommer att höjdsättas till 10 cm ovanför färdig markyta utomhus. 
Länsstyrelsens uppfattning i nuläget är att även omkringliggande 
markytor behöver höjdsättas så att vatten från kraftiga regn på området 
inte riskerar tränga in i byggnader eller skada produktionsanläggningar. 
En rekommendation gällande detta framförs i bolagets 
dagvattenutredning (Bilaga B 3 sidan 3) där det framgår att generellt sett 
ska markytan inom tre meter från byggnader ha en lutning på minst 1:20 
ut mot omkringliggande ytor.  

När det gäller osäkerhet som råder beträffande utformning av området 
och det begränsade dataunderlaget, är detta en slutsats som förs fram i 
dagvattenutredningen. Länsstyrelsen uppfattar att det finns en osäkerhet 
rörande den slutliga utformningen av industriområdet och verksamheten, 
vilket gör att det inte är möjligt att beräkna eller modellera kommande 
dagvattenföroreningar. Länsstyrelsen uppfattar att det även finns 
osäkerheter och pågående utveckling rörande underlag för beräkning av 
framtida klimatpåverkande nederbördsmängd och karaktär. 
Sammantaget innebär detta att länsstyrelsen anser att det finns skäl att 
utforma eller fastställa utredningsvillkor för att successivt kunna utforma 
en så rimligt säker dagvattenhantering som möjligt. Länsstyrelsen anser 
därför att bolaget senast i samband med huvudförhandlingar ger förslag 
på villkor eller förslag på prövotidsutredningar avseende detta. 

Myndigheten kan komma att framföra egna villkorsförslag eller förslag 
på prövotidsutredningar under förhandlingarna avseende utsläpp till 
vatten. 
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Buller 
Länsstyrelsen uppfattar att bolaget föreslagit bullervillkor vid 
anläggningsskedet respektive driftskedet. Länsstyrelsen anser att det är 
av särskilt betydelse att bullerstörningarna så långt möjligt minimeras då 
verksamhetslokaliseringen är i nära anslutning till bebyggelse. 

Bolaget har vid anläggningsskedet yrkat på två villkor där det ena 
(villkorsförslag 6) relaterar till Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 
2004:15) om buller från byggarbetsplatser och det andra (villkorsförslag 
7) att särskilt bullrande arbeten får i anläggningsskedet endast utföras 
vardagar kl. 07.00-19.00 samt att tillsynsmyndigheten får medge avsteg 
ifrån villkoret i enskilda fall och för kortare perioder om det kan 
motiveras av en kortare sammantagen arbetstid eller andra liknande skäl 
och avvikelsen kan ske utan betydande olägenhet för omgivningen.  

Länsstyrelsen anser att det är positivt att bolaget yrkar på ovan nämnda 
villkor, men uppfattar att det saknas ytterligare en parameter som kan 
uppkomma i samband med anläggningsskedet, nämligen vibrationer. 
Länsstyrelsen anser att bolaget bör beskriva på vilket sätt vibrationer ska 
begränsas till boende i anslutning till verksamhetsplatsen och vad 
bolaget anser vara en rimlig vibrationsnivå. Länsstyrelsen anser att 
bolaget senast vid huvudförhandlingen bör förtydliga detta och om 
möjligt ge förslag på villkor även innefattande vibrationer i samband 
med anläggningsskedet. Vidare anser länsstyrelsen att bolaget på samma 
sätt även bör förtydliga vad som avses med ”särskilt bullrande arbeten” 
för att så långt möjligt minimera risken för eventuella missförstånd och 
svårigheter att tolka villkoret vid tillsyn av verksamheten.  

Länsstyrelsen yrkar på följande utformning av bullervillkoret vid 
driftskedet. 

Lst8. 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 
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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. 

Energi 
Länsstyrelsen uppfattar att den sökta verksamheten kräver betydande 
energiformer i form av elektricitet där energi- och effekttillgången är en 
begränsad resurs. Energifrågorna är enligt länsstyrelsen mening centrala 
i den ansökta verksamheten och det är länsstyrelsens ståndpunkt att 
verksamheten kan tillåtas under förutsättning att tillståndet förenas med 
villkor avseende energi och effekt, senast vid kommande förhandling om 
villkor. Länsstyrelsen anser att bolaget senast vid huvudförhandlingen 
bör ge förslag på villkor och/eller prövotidsutredning avseende energi 
och effekt utöver det villkor 9 bolaget föreslagit i ansökan. 

Länsstyrelsen anser att det är rimligt och nödvändigt att bolaget 
föreslagit ett energihushållningsvillkor, men det är inte tillräckligt i den 
form som nu är angiven. 

Länsstyrelsen yrkar därför på att det föreskrivs ett delegationsvillkor 
kopplat till villkor 9. Länsstyrelsen anser i nuläget att en möjlig 
utformning kan vara enligt följande. 

LstD3. Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 
tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att föreskriva 
ytterligare villkor om rimliga energihushållningsåtgärder framtagna 
inom ramen för energihushållningsplanen enligt villkor 9. 

Risk och säkerhet 
Länsstyrelsen uppfattar att bolaget yrkat på följande säkerhetsvillkor. 

”12. Bolaget ska hålla eller bekosta en industriräddningstjänst som 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 och miljön. 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.” 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att bolaget avser att hålla eller 
bekosta en industriräddningstjänst, men länsstyrelsen anser att ett sådant 
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villkor bör preciseras ytterligare med anledning av verksamhetens 
omfattning. Länsstyrelsen anser att bolaget senast vid 
huvudförhandlingen bör återkomma med en revidering och precisering 
av säkerhetsvillkoret. 

Länsstyrelsen har i nuläget följande inställning avseende 
säkerhetsvillkoret, men kan komma att revidera detta i samband med 
huvudförhandlingen. 

Lst12. Länsstyrelsen yrkar på att det för den sökta verksamheten dygnet 
runt, alla dagar under veckan, ska finnas en beredskap med en 
räddningsstyrka för vilken bolaget svarar. Räddningsstyrkan ska vara 
bemannad, utrustad, utbildad och övad i syfte att ha en förmåga att 
kunna hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljön 
till följd av olycksrisk som kan ge upphov till allvarlig kemikalieolycka. 
Räddningsstyrkan, för vilken bolaget svarar, ska vara bemannad med 
minst en rök- och kemstyrka om 1 + 4 personer, allt i enlighet med vad 
som anges i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning 
samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2007:7. 

Länsstyrelsen yrkar även på att säkerhetsvillkoret förenas med en 
delegation gällande bemanning, utbildning m.m. beträffande den 
angivna räddningsstyrkan. 

Kontroll 
Länsstyrelsen noterar vad bolaget anfört i villkorsyrkande 15 avseende 
kontroll/kontrollprogram. Länsstyrelsen anser i nuläget att alla de 
villkorsförslag som är angivna i bolagets yrkanden, inte bara villkor 15, 
kan behöva förtydligas vad gäller mätmetoder och frekvens för att så 
långt möjligt säkerställa att villkoren är tydliga och går att följa. 

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. 

De som medverkat i yttrandet 
Beslut om yttrandet har fattats av enhetschef Anna-Carin Ohlsson med 
miljöingenjör Mikael Larsson som föredragande, båda enheten för 
miljöskydd. I beredningen av ärendet har Länsstyrelsens enheter för 
miljöanalys, miljöskydd, naturmiljö och samhällsskydd medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

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 

Havs- och vattenmyndigheten , havochvatten@havochvatten.se 

Bodens kommun, kommunen@boden.se 
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