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1 INTRODUKTION 

1.1 Introduktion till projekt vanadinutvinning 

Europeiska kommissionen1 har identifierat vanadin som ett kritiskt råmaterial men det finns ingen brytning av vanadinmalm eller 
produktion av vanadinkoncentrat inom den Europeiska unionen. 

Critical Metals Ltd via det svenska dotterbolaget RISAB och med stöd av Neometals har i april 2020 fått till stånd ett avtal med SSAB 
om att få köpa LD-slagg från ståltillverkningsprocessen med avsikten att utvinna vanadin från LD-slaggen och utveckla denna till 
vanadinpentoxid V2O5 flakes som senare kan utvecklas till högvärdiga vanadinprodukter. Samtidigt har Critical Metals också fått till 
stånd ett avtal med innovations och projektutvecklingsföretaget Neometals Ltd för att utvärdera lönsamheten i den föreslagna 
utvinningsmetoden.  

För Europa är utvinning av metaller från bi-produkter på ett miljövänligt sätt viktigt. Critical Metals målsättning är att utvinna vanadin i 
form av vanadinpentoxid flakes som kan utvecklas till högvärdiga vanadinprodukter från SSAB:s bi-produkt (LD-slagg) som 
uppkommer vid deras stålproduktion för tillverkning av exempelvis specialstål eller energilagring utan att behöva öppna nya gruvor 
med traditionella brytningsmetoder. Vanadinutvinningen kommer att nyttja förnybar energi i processen. 

Ungefär 75% av den globala vanadinproduktionen kommer från Kina och Ryssland. Avtalet som Critical Metals nu har med SSAB 
skapar en möjlighet för bolaget att med sin partner Neometals bli de enda producenterna av vanadin i Europa. 

Målsättningen med det 10-åriga avtalet om leverans av LD-slagg till Critical Metals och Neometals är att processa LD-slaggen från 
SSAB:s stålverk i Oxelösund och Luleå i Sverige, och Raahe i Finland med start av produktion av vanadinpentoxid flake före 
31 december 2024.  Avtalet ger Critical Metals tillgång till 2 miljoner ton av befintlig och framtida LD-slagg från SSAB:s stålverk. Avtalet 
ger en bra grund för projektet och skapar möjlighet till utvinning av vanadin från 200,000 ton LD-slagg per år utan att behöva starta en 
ny gruva med tillhörande koncentrator/förädling såsom andra producenter av vanadin. Vanadinpentoxidhalten i SSAB:s LD-slagghög 
i Luleå är ~4% V2O5 och i Oxelösund och Raahe ~3% vilket gör detta till en av världens mest högvärdiga vanadinfyndigheter. 

Neometals har under de senaste 12 månaderna genomfört tester på LD-slaggen från SSAB:s stålverk som har verifierat en 
vanadinutvinning på upp till 80% genom lakning under milda förhållanden.  Neometals patentansökan för hydrometallurgisk process 
har stora fördelar när det gäller genomförande, kostnader och risker jämfört med traditionella pyrometallurgiska processer. 

Sammanfattningsvis ligger den högkvalitativa vanadinråvaran belägen på markytan, nära till hamnar med utvecklad infrastruktur vilket 
ger möjlighet att etablera en vanadinproduktion till låg kostnad utan risker kopplat till gruvverksamhet eller förädling. 

Neometals kommer att finansiera och utvärdera arbetet fram till ett eventuellt investeringsbeslut senast den 31 december 2022, vilket, 
om det är positivt, kommer att leda till ett 50:50 joint venture. Critical Metals kommer att finansiera och leda arbetet med SSAB, såväl 
som alla aktiviteter i Sverige och Finland. 

1.2 Projekt vanadinutvinning och cirkulärekonomi 

Projekt vanadinutvinning (PV) som ägs av Critical Metals Ltd (www.criticalmetals.eu) och dess partner Neometals Ltd 
(www.neometals.com.au) visar ett exempel på cirkulärekonomi i verkligheten.   

Verksamheten kommer att producera ~ 6,000 ton/år av vanadinpentoxid flake utan att behöva öppna en ny gruva, nyttja förnybar 
energi, fånga in ~ 80,000 ton koldioxid per år som idag släpps ut i atmosfären och omvandla slagghögar till nya produkter. Grunden 
för PV är ett patentsökt hydrometallurgiskt flödesschema med låg energiförbrukning och låga emissioner. Detta anses i projektet som 
den bästa tillgängliga tekniken för återvinning av vanadin från slagghögar. 

Vanadinutvinning skapar möjligheter att utvinna så mycket som möjligt av de metaller som redan har utvunnits från berggrunden. 
Järnmalm bryts i Sverige till en hög kostnad. Järnmalmen innehåller vanadin som är svårt och dyrt att avlägsna från järnmalmen innan 
det används i ståltillverkningsprocessen. Utvinning av vanadin kommer att ske från den LD-slagg som genereras under 
ståltillverkningsprocessen. På detta sätt kommer vanadinutvinning att ge möjlighet att extrahera mer av de värdefulla metaller som 
uppkommer i ståltillverkningsprocessen. 

Förutom stål produceras i Skandinavien en slagg innehållande vanadin om cirka 200 000 ton per år. En stor andel av slaggen som 
produceras i ståltillverkningsprocessen återförs till masugnarna. Slagg som inte är användbart i masugnarna har använts som 
byggmaterial och/eller lagrats. Idag finns det ~ 2 miljoner ton LD-slagg tillgängligt för vanadinåtervinning. Slaggen innehåller en relativt 
hög koncentration av vanadin jämfört med vanadingruvor och alternativa vanadinåtervinningsprojekt globalt. Vid olika tidpunkter har 
slaggen använts i industriella applikationer såsom framställning av asfalt, men under dessa omständigheter går värdet av vanadin 
förlorat. Ironiskt nog pågår samtidigt prospektering av nya gruvor i Skandinavien för att utvinna vanadin. 

 
1 källa: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards Greater Security and Sustainability, 2020-09-03 
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Vanadin används främst vid tillverkning av höghållfast stål, inklusive höghållfast låglegerat stål, höglegerat stål och rostfritt stål. Resten 
används vid produktion av superlegeringar, titanlegeringar och vanadinkemikalier för energilagring. Den globala vanadinförsörjningen 
under 2019 var ~ 100 000 ton V (ton vanadinekvivalenter) och dominerades av Kina (59%), Sydafrika (9%) och Ryssland (8%). 
Försörjningen baseras främst på produktion av vanadin från slagg som genereras under produktionen av stål med användning av 
vanadinhaltig titanomagnetit (VTM) som råvara. Vanadinslagg producerades vid 14 stålverk, mestadels i Kina, Ryssland och Nya 
Zeeland och stod för 69% av vanadinproduktionen 2019. Den globala efterfrågan på vanadin år 2019 var ~ 100 000 ton V och Kina 
stod för mer än hälften av denna konsumtion. Under perioden 2001 till 2019 har den globala vanadinförbrukningen ökat från ~ 40 000 
ton V per år till mer än ~ 100 000 ton V per år. Kina stod för mer än 75% av den globala vanadintillväxten. Utan nya gruvor eller annan 
kapacitet kommer det sannolikt att bli en brist på vanadin. 

Critical Metals har påbörjat en lokaliseringsutredning för projektet och flera orter i Sverige, Finland och England omfattas av 
utredningen. Platsen måste möjliggöra att målen som tagits fram för projektet avseende miljö, sociala, tillstånds och ekonomiska 
aspekter uppnås. Processen för detaljplaner, tillstånd för verksamheten och val av plats kräver en förståelse för de miljöeffekter som 
den föreslagna verksamheten kommer att få på respektive plats. Av dessa skäl påverkas lokaliseringsutredningen dels av infrastruktur 
och planläggning dels av förväntande miljöeffekter.  

1.3 Samråd 

Critical Metals genomför ett kombinerat undersökningssamråd och avgränsningssamråd enligt miljöbalken, detta då projektet inte har 
genomfört något undersökningssamråd. Den planerade verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, BMP, då 
verksamhetskoden, se kapitel 3, automatiskt innebär detta. Ett avgränsningssamråd ska då genomföras. 

Målet med samrådsprocessen är att ha en dialog med berörda sakägare, myndigheter och andra intressenter, att informera om den 
planerade verksamheten och att få in synpunkter på densamma. 

Samrådsprocessen utgör en formell del i tillståndsprocessen och beskriver på en övergripande nivå verksamhetens omfattning och 
utformning samt dess lokalisering. Verksamhetens direkta och indirekta miljöeffekter beskrivs övergripande. 

Critical Metals har som målsättning att vara i produktion i slutet av 2024, och därför behöver alla nödvändiga tillstånd vara på plats 
under september 2022 för att möjliggöra tillräckligt med tid för att säkerställa finansiering och för att slutföra själva byggnationerna.   

Platsen för verksamheten har inte beslutats ännu. Den valda platsen kommer att möjliggöra för Critical Metals och dess partner att 
uppfylla de mål som tagits fram för projektet gällande miljö, sociala, tillstånd och ekonomiska aspekter. 

Under samrådsprocessen övervägs olika platser för verksamheten i Sverige, Finland och England. Luleå och Boden är platser i Sverige 
som övervägs likaså Raahe och Pori i Finland och Teeside i England. Detta samråd gäller för de svenska lokaliseringarna och sker 
enligt den svenska miljöbalken. Lokaliseringarna beskrivs i bilaga A (Svartbyn, Bodens kommun) och bilaga B (Hertsöfältet, Luleå 
kommun) i detta samrådsunderlag. 

När samrådsprocessen har genomförts och samtliga inkomna synpunkter har hanterats och värderats kommer beslut om val av 
lokalisering att fattas. Om det under samrådsprocessen visar sig nödvändigt så kan andra platser i Sverige och Finland komma att 
övervägas istället. 

När väl plats har valts så kommer en mer detaljerad beskrivning av projektet och verksamhetens omfattning, lokalisering och effekter 
att beskrivas i den kommande miljötillståndsansökan. Den tekniska utformningen och processen kommer att beskrivas i en teknisk 
beskrivning och miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva miljöeffekterna och kommer att lämnas in tillsammans med 
ansökan. Med ansökan bifogas även en redogörelse för genomförda samråd och inkomna synpunkter. 

Vänligen läs och ta del av detta samrådsunderlag och dela era tankar och synpunkter på detta projekt genom att skicka e-post till 
info@criticalmetals.eu senast 19 oktober 2020.    

Vi tycker att det är viktigt att alla som kan anses vara berörda av den planerade verksamheten ska ha möjlighet att inkomma med 
synpunkter för att projektet ska bli så lyckat som möjligt och ser därför fram emot era synpunkter.  

Detta samrådsunderlag kommer att skickas ut till myndigheter och organisationer enligt sändlistan i bilaga C. För att nå allmänheten 
och närboende kommer annonsering med information om samrådet och var samrådsunderlag kan inhämtas ske i Norrbottens Kuriren 
och NSD.  

Detta samrådsunderlag kan även laddas ned från www.criticalmetals.eu/vanadiumrecoveryproject. 
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2 TIDSPLAN 
Samrådsprocessen som startar under september 2020 kommer att pågå till slutet av oktober 2020. Tillståndsansökan planeras att 
lämnas in under kvartal 2 2021. Sista datum för att erhålla miljötillstånd är bedömt till september 2022 för att möjliggöra ett 
finansieringsbeslut till i slutet av 2022. Själva byggprocessen planeras att påbörjas i början av 2023 för att kunna starta upp 
verksamheten i slutet av 2024. En övergripande tidplan redovisas i Figur 1. 

 
Figur 1 Översiktlig tidsplan för projektet. 

3 PRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Beträffande tillståndsprövningen av projektet är det inte helt klart vilka verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen som är 
tillämpbara på projektet. RISAB hemställer därför om att länsstyrelsen särskilt ger sin syn på vilken verksamhetskod enligt 
miljöprövningsförordningen som myndigheten anser ska tillämpas för verksamheten. 

Bolagets preliminära bedömning är emellertid följande. RISAB bedömer att processen med extraktionen av vanadin skulle kunna 
regleras av en tillståndsplikt enligt 12 kap. 32 § miljöprövningsförordningen, dvs. anläggning som via kemisk reaktion i industriell skala 
tillverkar upp till 20 000 ton metalloxid per kalenderår. Om denna bedömning är korrekt innebär detta att verksamheten ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, BMP, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Den bedömda verksamhetskoden är 
därmed 24.32-i enligt miljöprövningsförordningen. Detta är vidare en s.k. B-verksamhet och tillstånd prövas då av länsstyrelsen. 

Bolaget är av uppfattningen att den LD-slagg som innehåller vanadin och som utgör råvara i denna produktion är just en råvara. Men 
för det fall tillsynsmyndigheten i något skede skulle anse att LD-slaggen är ett avfall kommer den kommande ansökan även att inkludera 
tillstånd till att via nämnda process återvinna vanadin från LD-slaggen. Tillståndsplikt för en sådan verksamhet följer av 29 kap. 65 § 
miljöprövningsförordningen och är även det en s.k. B-verksamhet. Verksamhetskod i sådant fall 90.406-i. 

Det är vidare bolagets uppfattning att de sekundära produkterna2, natriumsulfat3 och Stabiliserad Slagg Material (se kapitel 4.6) är 
restprodukter som kommer att kunna användas i än större utsträckning än LD-slaggen eftersom en ”förädling” av slaggen sker i och 
med vanadinutvinningen. För det fall materialet emellertid inte omsätts kommer ansökan även att omfatta en lagringsmöjlighet i 
avvaktan på användning. Samtliga ovan nämnda verksamheter är s.k. B-verksamheter och verksamheterna tillståndsprövas därmed 
av länsstyrelsen. 

RISAB:s målsättning är att cirkulera allt vatten i processen, se kapitel 4,5. Om det i de fortsatta utredningarna visar att det inte är 
möjligt kommer i första hand samråd att genomföras med berörd kommun för att diskutera möjligheten att släppa ut renat vatten till 
det kommunala nätet till reningsverket. I andra hand kommer utsläpp till en lokal recipient att genomföras. Om detta är fallet kommer 
ansökan att omfatta utsläpp av processvatten. Vatten till verksamheten bedöms kunna tas från kommunal försörjning, om det inte visar 
sig möjligt kommer en processvattenledning att behöva anläggas och bortledning ske från lämpligt vattenområde och ansökan kommer 
då även att omfatta vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

Ansökan kommer även att omfatta användning och hantering av kemikalier för processen. 

 
2 Primär produkt är vanadinpentoxid flakes. 
3 de pågående testerna kommer att avgöra om det är natriumsulfat eller kaliumsulfat som blir den sekundära produkten. 



Samrådsunderlag september 2020 Critical Metals Ltd    |    4 

RISAB bedömer att verksamheten kommer, utifrån 15 kap. 1§ miljöprövningsförordningen, att utgöra industriutsläpps verksamhet 
enligt industriutsläppsförordningen. Därmed kommer även en statusrapport för mark att tas fram. 

Slutligen kommer ansökan även att omfatta CO2 infångning och lagring för nyttjande i processen i det fall CO2 inte levereras av tredje 
part. 

3.1 Tillstånd för verksamheten (vägen framåt) 

Ett antal myndighetsbeslut och tillstånd kommer att behövas innan ett slutligt finansieringsbeslut av projektet kommer att kunna tas.   

Då projektet är i ett tidigt skede har det varit nödvändigt att göra antaganden gällande klassificering av verksamheten och vilka tillstånd 
som kan komma att bli aktuella. Dessa antaganden kan komma att förändras utifrån synpunkter från intressenter under 
samrådsprocessen. I Figur 2 beskrivs de antaganden som gjorts och “vägen framåt” för projektet.   

Den primära produkten, vanadinpentoxid V2O5 flakes, kommer att förvaras under en kort period innan den regelbundet blir 
transporterad till kund. 

De sekundära produkterna (Stabiliserad Slagg Material (“SSM”) och natrium/kaliumsulfat) kommer att säljas alternativt lagras på 
området eller på annan plats. Målsättningen är att identifiera och tillskapa en lagringsplats som är så liten som möjligt för att minimera 
risken för damning. De sekundära produkterna genomgår för närvarande tester för att bedöma eventuella risker för läckage till mark 
eller vatten. Platsen för förvaring av de sekundära produkterna behöver ha en kapacitet för att kunna mellanlagra en volym från tre års 
produktion, vilket innebär ~795,000 ton av sekundära produkter. Under denna treårsperiod kommer de sekundära produkterna att 
säljas eller nyttjas i olika applikationer. 

 
Figur 2 Beskrivning av projektet och gjorda antaganden inför klassificering av verksamheten. 

Projektet Vanadinutvinning bedöms behöva tillstånd för: 

 att använda LD-slaggen i processen att utvinna vanadin;  
 att bygga och driva processanläggningen (inklusive användande och lagring av kemikalier); och 
 att lagra primära och sekundära produkter. 

Den primära produkten, vanadinpentoxid flakes, nyttjas vid tillverkning av flertalet stålprodukter och kan konverteras till en 
vanadinkemikalie för att användas vid energilagring (till exempel vanadin redox flödes batterier). 

Den sekundära produkten (natriumsulfat eller kaliumsulfat) kan användas; 

 som en filler i tvättmedelspulver; 
 som ett fint medel som tar bort små luftbubblor från smält glas; 
 Glaubers salt; och 
 i processen vid tillverkning av papper. 

De pågående testerna kommer att avgöra om det är natrium -eller kaliumsulfat som blir den sekundära produkten från processen. 
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Den sekundära produkten (SSM) kan användas:  

 som ersättning av natursand vid tillverkning av byggmaterial; 
 vid tillverkning av asfalt; 
 vid återställning av nedlagda täkter; 
 vid stabilisering av lösa jordar; och 
 för neutralisering av sura jordar eller vattenförekomster.  

Fortsatt forskning och utveckling bedöms kunna bekräfta att även de små mängderna av metallerna (titanium, magnesium, mangan 
och järn) som fortfarande är kvar i SSM kommer kunna bli tillgängliga för utvinning i framtiden med ny teknik. En framgångsrik utvinning 
av dessa metaller skulle kunna skapa  ytterligare fördelar för samhället, och därför är det viktigt att de sekundära produkterna lagras 
för framtida användning. 

4 UTFORMNING OCH OMFATTNING 
Den primära produkten från verksamheten är vanadinpentoxid V2O5 flake till en mängd av ~6,000 ton/år (torrvikt). De sekundära 
produkterna är natrium/kaliumsulfat (~25,000 ton/år, torrvikt) och stabiliserad slagg material (SSM) (~265,000 ton/år, torrvikt). 

Grunden för processen är ett patentsökt hydrometallurgiskt flöde med låg energiförbrukning och låga emissioner jämfört med 
alternativa metallutvinningsprocesser (principiellt med hög energiförbrukning och höga utsläppsnivåer via pyrometallurgiska 
processer),  

LD-slaggen bedöms vara råvaran för produktion av vanadinpentoxid flake, natrium/kalium sulfat och SSM produkter, se Figur 3 för en 
schematisk beskrivning av processen. Vidare behövs intag av koldioxid, natriumkarbonat, svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak. 

 
Figur 3 Schematisk beskrivning av processen. 

4.1 Kolavskiljning och användande av kol (CCU)4 

Kolavskiljning och användande av kol (CCU) nyttjar infångad CO2 för att tillskapa användbara substanser med ett ekonomiskt värde.   

För att CCU-processer och produkter ska ha en klimatnytta och vara klimatneutrala måste två aspekter övervägas. För det första 
måste koldioxidavtrycket för den erforderliga elektriciteten vara noll. CCU ska endast drivas från klimatneutrala energikällor. För det 
andra är det viktigt att CO2 hålls borta från atmosfären så länge som möjligt om CO2 inte kan cirkuleras i processen. Om slutprodukten 
släpper ut koldioxid igen vid ”livets slut” (t.ex. plast, bränslen), måste koldioxiden fångas upp från luften genom biogena processer eller 
direkt luftavskiljning. I detta fall rör sig kolet i en cirkel för att säkerställa att CCU-kedjan motsvarar kolneutraliteten. Även om 

 
4 Source: https://www.ccusnetwork.eu/carbon-capture-and-utilisation  
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klimatneutrala CCU-processer inte kan hantera volymer som motsvarar en storskalig geologisk koldioxidlagring, kan den ingå i en 
koldioxidsnål ekonomi genom att minska koldioxidavtrycket för produkter. 

Frikopplat från klimatdiskussionen utgör CO2 en ny kolkälla för processindustrin som kan ersätta fossilt kol se Figur 4.   

Den planerade verksamheten har ett behov av ~ 80,000 ton/år av koldioxid (CO2) för sin process. Detta är en betydande mängd 
koldioxid och målet är att skapa en fördel med att binda gasen från industrin och förhindra att den släpps ut i atmosfären av andra 
företag. Det finns teknik som gör att koldioxid kan fångas upp och användas på ett säkert och ekonomiskt genomförbart sätt. Att fånga 
CO2 från en befintlig källa förväntas ge ekonomiska fördelar för den som släpper ut CO2 och kudos från samhället för att bidra till en 
bättre miljö. Detta kommer att skapa miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar för alla intressenter. Ett alternativ till att fånga CO2 
är inköp av CO2 från en leverantör som tillverkar CO2 för industriella ändamål. Behovet av att köpa koldioxid skulle utgöra en förlorad 
möjlighet att förbättra miljön. 

 
Figur 4. Schematisk bild av CO2 infångning och nyttjande i processen. 

4.2 Utformning och drift av anläggningen 

De två material (volymmässigt största) som nyttjas i processen är LD-slagg och vatten. LD-slaggen kommer från Luleå, Oxelösund 
och Raahe och målsättningen är att minimera transporterna (se kapitel 4,7 transporter). Vart vattnet kommer att tas ifrån kommer att 
bestämmas när platsen för verksamheten har valts, se bilaga A och B för en beskrivning av respektive plats. 

Koldioxid, natriumkarbonat, svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak nyttjas också i processen. CO2 (se kapitel 4.1) planeras att 
fångas in från en lokal utsläppskälla nära processanläggningen och transporteras med lastbil, järnväg, pipeline eller via en kombination 
av dessa. Ett alternativ till att fånga in CO2 är att köpa det från tredje part som levererar den med lastbil. Natriumkarbonat kommer 
regelbundet att levereras via lastbil och förvaras i lager i stora säckar. Svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak kommer att 
användas i processen i mindre omfattning varför det inte är lika stort behov av regelbundna transporter via lastbil. Dessa produkter 
kommer att förvaras på platsen på ett säkert sätt enligt krav på hantering av farliga kemikalier.  

Genom processen skapas ~ 265,000 ton/år (torrvikt) SSM, 25,000 ton/år (torrvikt) av natrium/kaliumsulfat och ~ 6,000 ton/år (torrvikt) 
av vanadinpentoxid flake.   
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4.3 Ingående och utgående material 

Nedan, i Tabell 1 och Tabell 2, beskrivs en bedömd omfattning av ingående och utgående material för projektet. Observera att detta 
är en mycket tidig bedömning av mängder och att det mycket troligt kommer att bli förändringar, dock kan volymen ses som en grov 
uppskattning av mängder i processen. Slutliga bedömda mängder kommer att redovisas i tillståndsansökan. 

Tabell 1 ingående material i processen. 

BESKRIVNING  
KEMISK 
SYMBOL 

VOLYM / MASSA 
(TON/ÅR) KOMMENTAR  

LD-Slagg  200,000 Slagghögar i Luleå, Oxelösund and Raahe. 

Processvatten  H2O 165,000 Från kommunen eller via processvattenledning. Nyttjas för att 
återfylla processen med vatten som förångas eller som binds i 
produkterna. Vid uppstart behövs ~1,000m3.  

Dricksvatten  H2O 4,500 Från kommunen. Vid uppstart ~150m3. 

Natriumkarbonat  NaCO3 25,000 Tredje part, ~3 lastbilar per dag.  

Koldioxid  CO2 80,000 Fångas in från närliggande utsläppskälla eller köps in av tredje 
part. Levereras via pipeline eller lastbil.  

Svavelsyra  H2SO4 15,000 Tredje part, ~2 lastbilar per dag.  

Natrium eller 
Kaliumhydroxid  

NaOH / 
KOH 

10,000 Tredje part, ~2 lastbilar per dag. 

Ammoniak  NH3 300 Tredje part, ~2 lastbilar per månad – förvaras i ståltankar. 

Värme  250,000,000 
MJ/year 

Värme för byggnader och processanläggning. 

 

Tabell 2 Utgående produkter från processen. 

BESKRIVNING  
KEMISK 
SYBOL VOLYM (TONN/ÅR) KOMMENTAR  

Vanadinpentoxid flake V2O5 6,000 Förvaras i säckar eller tunnor.  

Stabilised slagg 
material (SSM)  

 265,000 Mellanlagras eller säljs. 

Natrium eller 
kaliumsulfat  

Na2SO4 / 
K2SO4 

25,000 Ett kristalliserat material för försäljning. 

4.4 Kraftförsörjning 

Huvuddelen av energin till processen kommer från förnyelsebara energikällor från det lokala elnätet. Bedömningen är att 
processanläggningen kommer att gå 8,000 timmar per år. Behovet av den nominella effektbehovet bedöms enligt nedan.  

Tabell 3. Effektbehov. 

AKTIVITET 
INSTALLERAD EFFEKT  

KW 
EFFEKTBEHOV KWH/ÅR 

Slagghantering och förvaring  197 1,200,000 

Processanläggningen, totalt 5704 37,800,000 

Reagenser och anläggningsservice  752 4,900,000 

Infrastruktur  112 750,000 

Total  ~7 MW 44,650,000 
 

 

 



Samrådsunderlag september 2020 Critical Metals Ltd    |    8 

4.5 Vatten 

Målsättningen för projektet är att återcirkulera allt vatten. Om fortsatta utredningar visar att det finns behov av att släppa ut vatten, 
kommer rening av vatten att utredas. I första hand kommer samråd att genomföras med berörd kommun för att diskutera möjligheten 
att släppa ut renat vatten via det kommunala nätet till reningsverket. I andra hand kommer utsläpp till en lokal recipient att genomföras. 
Den kommande tillståndsansökan kommer att beskriva vattenhanteringen mer i detalj och specifikt för vald lokalisering. Processvatten 
till anläggningen för respektive lokalisering och eventuella recipienter för utsläpp beskrivs i bilaga A och B.  

 
Figur 5 Vattenbalans för projektet. 

Vatten är till viss del bundet i de ingående produkter, se Figur 5, såsom i LD-slagg och reagenser för processen (exempelvis 
natriumhydroxid och svavelsyra). Vatten ut från processen är till största del bundet i produkter, SSM och natrium/kaliumsulfat, men 
det sker även förångning av vatten under processen. Verksamheten behöver ett intag av ungefär 20,6 ton processvatten/timme för att 
uppnå en vattenbalans. 

4.6 Sekundära produkter 

De sekundära produkterna är natriumsulfat eller kaliumsulfat och stabiliserad slagg material (SSM).  

En preliminär karakterisering av SSM har genomförts genom kemisk och mineralogisk karakterisering samt partikelstorlek. SSM 
bedöms vara inert och icke farligt.    

SSM produkten är en filterkaka av kalciumkarbonat rika partiklar, normalt <20μm och med ett vatteninnehåll på ca 20% eller mindre 
(beroende på filtreringsmetod och till vilken nivå som materialet torkas vid filtrering). Den årliga produktionen av det torkade materialet 
beräknas till ~265,000 ton/år (291,500 – 307,400 ton/år våt filterkaka). SSM produkten har ett pH-värde på ~11 och en vätskedensitet 
på 1.02. 

Den kemiska sammansättningen baserad på bearbetningsresultaten uppskattas vara kalcium (~ 24%), järn (~ 14%), magnesium (~ 
4%), kiseldioxid (~ 3%), mangan (~ 2%), aluminium (~ 0,75 %), titan (~ 0,6%), vanadin (~ 0,4%), fosfor (~ 0,2%) och krom (0,1%). När 
testarbetet fortsätter kommer mer exakta uppgifter att erhållas. 

I det fortsatta testarbetet kommer följande analyser att genomföras; 

 Fördelning av partikelstorlek;   
 Grundämnen och föreningar;   
 Eventuellt innehåll av klorerade kolväten; och 
 Fortsatt process (förädling) för att minska metallinnehållet. 

Den nästa fasen av karakteriserande testarbeten kommer att innehålla:  

 Metoder som behövs för att karakterisera materialet enligt svenska, finska och EU krav;  
 Laktester, fysiska, kemiska och mineralogisk karakterisering enligt EU lagstiftning; 
 Teknisk testning som behövs för olika applikationer; och  
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 Karakterisering vid avvattning 

I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer utredningarna att redovisas mer utförligt.  

4.7 Transporter 

Målsättningen är att minimera transporterna av LD-slaggen och produkter. Det kommer att vara olika scenarier beroende på vald 
lokalisering för verksamheten. 

Om Luleå väljs så kommer behovet av transporter att minimeras. LD-slagg från Raahe och Oxelösund kommer att transporteras via 
fartyg till hamnen i Luleå och därifrån med lastbil till processanläggningen. Om Boden väljs kommer LD-slaggen från Raahe och 
Oxelösund att transporteras med båt till Luleå och därifrån transporteras LD-slaggen med lastbil till processanläggningen. Detta 
resulterar i en till två lastbilar per timme i två skift. De sekundära produkterna kommer också att behöva transporteras till förvaring och 
till kund. 

Om Raahe väljs, kommer behov av transporter också att minimeras. LD-slaggen från Luleå och Oxelösund kommer att transporteras 
via fartyg till hamnen i Raahe. Om Pori väljs kommer LD-slaggen från Luleå, Oxelösund och Raahe att behöva transporters via fartyg 
till hamnen i Pori.  

LD-slaggen från fartygen kommer att lossas med kranar och sedan fraktas med en hjullastare för förvaring i hamnen. LD-slaggen 
transporteras sedan till processanläggningen där den lagras i högar. Från slagghögarna kommer transportband alternativt hjullastare 
att användas för att mata processanläggningen. De sekundära produkterna kommer att lastas med hjullastare till lastbil för vidare 
transport till förvaring. 

Genom hela processen kommer hjullastare och lastbilar att nyttjas för transporter på anläggningen och mellan hamn, 
processanläggning och förvaring av sekundära produkter. Det kan bli aktuellt med en tredje part som sköter transporterna.  

En mer utförlig beskrivning av transporterna kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

5 LOKALISERINGS-
UTREDNING 

Critical Metals genomför en lokaliseringsutredning för att 
utvärdera den mest lämpliga platsen för verksamheten. 
Det behövs ~7,5 ha för hantering av råvaror, insatsvaror, 
processanläggningen, filtrering och för administration och 
övriga ytor. För de sekundära produkterna behövs en yta 
om ~12,5 ha för förvaring/mellanlagring under tre år.  

Lokaliseringen till Luleå, Oxelösund och Raahe är ganska 
självklara då slaggen redan ligger på dessa platser.  Utifrån 
behovet av miljötillstånd för projektet i september 2022 så 
har endast lokaliseringar som redan är detaljplanelagda för 
industriverksamhet studerats som potentiella lokaliseringar 
och helt nya så kallade Greenfields har uteslutits. Detta då 
bland annat miljömässiga frågeställningar har legat till 
grund vid planläggning av dessa industriområden. Behovet 
av detaljplanelagt område och närhet till en utsläppskälla 
av CO2 har lett till att flera alternativ studeras, se Figur 6.  

Målsättningen med lokaliseringsutredningen är att 
identifiera alternativskiljande aspekter. 

Följande aspekter är viktiga vid val av lokalisering (utan 
rangordning): 

 detaljplanelagt område för industriändamål och för förvaring av produkter; 
 ett område som kan hantera denna typ av verksamhet utifrån miljömässiga och sociala aspekter; 
 närhet till en källa av CO2;  
 närhet till slagghögarna; 
 närhet till hamn; 
 infrastruktur såsom tillgång till vägar, vatten, energi, etc.; 
 närhet till marknad för produkter; och 
 intresse från aktuell kommun att utveckla verksamheten. 

Figur 6 Potentiella lokaliseringar för processanläggning och lagring. 
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Baserat på listan ovan så kommer Boden och Luleå att utvärderas under denna samrådsprocess i Sverige. I Finland kommer Raahe 
och Pori att utvärderas och Teeside i England. Under slutet av 2020 kommer en samlad bedömning att genomföras för att välja den 
mest lämpade lokaliseringen.  

Målsättningen är att minimera transporterna av material. Se Tabell 4, för transportavstånd mellan de olika lokaliseringarna i Sverige 
och Finland.  

De olika lokaliseringarnas förutsättningar beskrivs i bilaga A och B. Informationen och beskrivningarna är baserad på respektive 
kommuns detaljplanearbete.  

Tabell 4 Avstånd mellan hamnar uttryckt i kilometer 

HAMN Luleå Raahe Oxelösund Pori 

Luleå X 148 918 522 

Raahe 148 X 913 474 

Oxelösund 918 913 X 506 

Pori 282 474 506 X 

6 MILJÖPÅVERKAN 
Nedan följer en övergripande beskrivning av den miljöpåverkan som verksamheten bedöms kunna leda till under byggfasen och vid 
driften av verksamheten. Dessa effekter (på en övergripande nivå) finns beskrivna för respektive lokalisering i bilaga A och B och 
kommer att utredas och beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning när väl lokalisering har valts.  

6.1 Klimat 

Verksamheten kommer att använda ~ 80 000 ton / år koldioxid (CO2) och lagring av kolet sker i SSM (sekundär produkt). Möjligheten 
att binda koldioxid från befintliga CO2 utsläpp skapar miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar för alla intressenter. Återvinningen 
av vanadin från LD-slaggen minskar också behovet av att öppna nya gruvor för att extrahera vanadin från malm. 

6.2 Utsläpp till luft 

Transporter och hantering av LD-slaggen, primärprodukt och sekundärprodukter med bland annat krossar och transportband kan 
orsaka damning och utsläpp till luft. Projektet kommer att försöka reducera damning genom att använda täckta lastbilar och att täckta 
transportband och krossar där så är möjligt.  

6.3 Vatten 

Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att filtreras via diken för att tas omhand lokalt. Om dagvattnet behöver renas kommer detta att 
beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Huvudinriktningen är att processvattnet kommer att återvinnas i processanläggningen. Om det i de fortsatta testerna och i utvecklingen 
av processen inte visar sig möjligt att cirkulera allt processvatten är nästa steg att försöka rena överskottsvattnet för omhändertagande 
i det kommunala reningsverket. Det tredje och sista alternativet är att släppa ut överskottsvattnet i en lämplig recipient. I det fall att 
utsläpp av vatten kommer att behövas kommer påverkan på recipient, vattenkvalitén samt gällande miljökvalitetsnormer att utredas 
och beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

6.4 Buller 

Hjullastare kommer att nyttjas för att lasta lastbilar med LD-slagg från SSAB eller från kaj/fartyg som sedan transporterar LD-slaggen 
till processanläggningen. Malnings- och krossningsanläggning kommer att behövas vilket kan generera buller och vibrationer. Vid 
utformning av anläggningen kommer hänsyn tas till buller och vibrationer för att uppnå erforderliga krav och riktlinjer. Buller och 
vibrationer kommer att beskrivas mer i detalj i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

6.5 Rennäring och Naturvärden.  

Anläggningen planeras inom redan detaljplanelagda områden för industri, vilket innebär att effekterna på rennäring och på naturvärden 
redan har beaktats och eventuell anpassning/justering av markanvändningen har genomförts under detaljplaneprocessen. Eventuella 
effekter på rennäring och naturvärden kommer att utredas och beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
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6.6 Landskapsbild och Kulturvärden 

Processanläggningen och lagringen av produkter kommer att lokaliseras i ett område som redan är detaljplanelagt för 
industriverksamheter och många av de frågor som normalt hör till dessa verksamheter har redan beaktats under detaljplaneprocessen. 
Processanläggningens höjd bedöms vara den faktor som tillsammans med lagringen av produkter kommer att påverka landskapet 
mest. Påverkan på landskapet och kulturvärden kommer att utredas och beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning, med till 
exempel illustrationer av anläggningen. Restriktioner gällande byggnadshöjder och även kulturvärden beskrivs för respektive 
lokalisering i bilaga A och B. 

6.7 Olycksrisker 

Kemikalier kommer att användas i processanläggningen vilket kan orsaka allvarliga olyckor. Transport av CO2 i trycksatta tankar till 
anläggningen kommer att ske, vilket innebär en risk för olyckor med personskada. Användning av kemikalier för industriella ändamål 
och transport av farliga gaser under tryck är vanligt förekommande i Sverige, Finland, EU och globalt och verksamheten kommer att 
följa erforderliga krav och riktlinjer. 

Säkerhetsaspekterna och fokus på förebyggande av risker ingår i utformningen av processen och själva processanläggningen. En 
riskanalys med fokus på förebyggande av risker, även för tredje part, kommer att genomföras i det fortsatta arbetet. 

6.8 Påverkan under byggtiden 

Det bedöms att det kommer att ta cirka två år att bygga processanläggningen. Under byggskedet kommer det att uppkomma störningar 
i form av buller, damning, vibrationer och en ökad mängd byggtrafik. En analys av påverkan under byggskedet kommer att genomföras 
och beskrivas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

7 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) – AVGRÄNSNING OCH 
INNEHÅLL 

I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer effekterna av den planerade verksamheten att beskrivas mer i detalj. En 
samrådsredogörelse kommer att inkluderas i MKB:n. 

Följande frågeställningar kommer att utredas och inarbetas I MKBn:  

 Fysiska förhållanden såsom omgivningsbeskrivning, skyddade områden, riksintressen för vald lokalisering kommer att 
beskrivas och verksamhetens påverkan på dem: 

 effekter på rennäringen; 
 effekter på naturvärden; 
 effekter på kulturvärden och landskapsbild; 
 utsläpp till luft, vatten och mark; 
 damning och buller; 
 transporter; 
 skyddsåtgärder 
 hushållning med naturresurser; 
 säkerhet och risker, yttre miljö; 
 egenkontroll; och 
 andra relevanta områden som identifieras under samrådsprocessen. 

8 KONTAKTUPPGIFTER 
Nedan finner ni kontaktuppgifter för projektet vanadinutvinning: 

kontaktperson: Pernilla Renberg, kontorschef Malå, 

telefon nr: 070-322 51 33, 

e-post: info@criticalmetals.eu, 

adress: Ringvägen 41, 939 32 Malå, 

Inkom gärna med era synpunkter, helst skriftligt, senast den 19 oktober 2020. 
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