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1

Beskrivning av lokaliseringen

Området som utreds ligger i Bodens kommun och är markerat med en röd punkt, se Figur 1.

Figur 1. Översiktskarta. Källa Lantmäteriet

Den planerade verksamheten avser att etablera sig i detaljplanelagt området inom ett s.k. utredningsområde för
verksamheter som ligger öster om Norra Svartbyn, en del av Bodens tätort. Utredningsområdet har beteckningen VU5
Svartbyn och är i nuläget uppdelat i tre planområden för detaljplaner, benämnda etapp 1–3, se Figur 2. I denna
samrådshandling kommer dock hela området som inrymmer etapp 1 och 2 benämnas planområdet, eller området.
Öster om området finns ett ställverk med tillhörande kraftledningsnät som utgörs av både region- och stamnät. Väg 605
angränsar till planområdets norra del. Planområdet har även en närhet till riksväg 97, järnvägen mellan Boden och Luleå
(Malmbanan) samt Stambanan genom över Norrland.
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Figur 2. Planområdena (etapp 1-3) är delar av ett utredningsområde för verksamheter (beteckning VU5
Svartbyn) som finns i översiktsplanen för Bodens kommun. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådshandling Detaljplan för etapp 2 – verksamhetsområdet Svartbyn, VU5, Bodens kommun, 2020.

2

Markanvändning

2.1

Närliggande verksamheter

Öster om planområdet finns ett ställverk med tillhörande kraftledningsnät som utgörs av både region- och stamnät.

2.2

Infrastruktur

Länsväg 605 går från Boden till planområdet via Svartbyn till Flarken. Vägen har skyltad hastighet 70 km/h.
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2.3

Bostadsbebyggelse

Närmaste bebyggelse är belägen ca 270 m nordöst om planområdet och utgörs av två fritidshus som kommunen har
förvärvat samt ett bostadshus 500 m väster om planområdet på fastigheten Svartbyn 14:1, som kommunen också förvärvat.
Närmaste boende är på fastigheten Svartbyn 6:174 med ett avstånd på ca 1000 m.

3

Kommunal planering

3.1

Översiktsplanen

Bodens kommun har i sin översiktsplan 2025 pekat ut området som utredningsområde för verksamheter. Området är
utpekat utifrån den goda tillgången till el.

3.2

Detaljplaner

Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft och omfattar cirka 35 ha mark, se Figur 3.
Etapp 2 och etapp 3 är utställda för allmänhetens synpunkter, förväntas bli fastställda under slutet av 2020. Etapp 2 och 3
omfattar tillsammans cirka 270 ha, se Figur 2. Ändamålet är industri och kontor samt en infrastrukturlösning som
sammankopplar Riksväg 97 med industriområdet.

Figur 3. Gällande detaljplaner. Källa: Bodens kommun/Lantmäteriet.

4

Riksintressen och hushållning med mark- och vattenområden

Planområdet berörs eller angränsar till följande riksintressen:
•
•

Riksintresse för Försvarsmakten enligt 3 kap. 9 § miljöbalken avseende hinderfritt område för skjutfält.
Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.
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4.1

Riksintresse rennäring

Området är inte utpekat som riksintresse för rennäring.

4.2

Riksintresse kulturmiljövård

Inga riksintressen för kulturmiljövård återfinns inom VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter.

4.3

Riksintresse kommunikation

VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse för kommunikation framgår från Figur 4. Riksintressena
avser Riksväg 97, järnvägen mellan Boden och Luleå (Malmbanan) samt Stambanan genom över Norrland.
Processanläggningen planeras inom detaljplanelagt område och påverkar inte riksintresset för kommunikation.

Figur 4. VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse för kommunikation. Källa: Bodens kommun/Lantmäteriet.
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4.4

Riksintresse totalförsvaret

VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse för totalförsvaret framgår från Figur 5.
Processanläggningen planeras inom detaljplanelagt område.

Figur 5. VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse totalförsvaret. Källa: Bodens kommun/Lantmäteriet.

5

Skyddade områden

Planområdet omfattas inte av riksintresse för naturvård eller Natura 2000.

5.1

Strandskydd

Området inom 100 meter från Lillträsket och Storbäcken omfattas av strandskydd. Strandskyddet föreslås i planen halveras
från 100 till 50 meter längs med Storbäcken norr om Lillträsket samt vid ett område på sydöstra sidan av Lillträsket och
vidare längs med Storbäcken fram till vägen Svedjebergsleden. Skälen till upphävandet är att dessa områden krävs för att
säkerställa transportmässig tillgänglighet till planområdet. Marken behöver med andra ord tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse, enligt 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. För att fortsättningsvis säkra allmänhetens tillgång till
området, bevara goda livsmiljöer för växter och djur samt främja den biologiska mångfalden bibehålls Lillträsket och
Storbäcken med omkringliggande områden som vattenområden respektive naturmark i de områden där strandskyddet inte
upphävs.

6

Vatten

6.1

Dagvatten/Ytvatten

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Altersundet (SE8000), vilket mynnar i havet vid Brändöfjärden. Avrinningen
från området antas till stor del ske till den närliggande Storbäcken som mynnar ut i Lillträsket norr om planområdet och som
sedan via Norrbäcken och Gammelängesträsket rinner ut i Lörbäcken, den närmaste vattenförekomsten, se Figur 6.
Beslutad miljökvalitetsnorm för Lörbäcken är att 2021 uppnå god ekologisk och kemisk ytvattenstatus, undantaget
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. På vägen till Brändöfjärden och havet passeras även Natura 2000-området
Persöfjärden (SE0820738).
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Figur 6. Avrinning från planområdet. Källa: Esri

Idag består den största delen av planområdet av skogs- och jordbruksmark som delvis är sank. Nederbörd antas infiltreras
eller ledas på ytan via naturliga diken och sänkor till närmaste recipient. Planförslaget innebär att stora delar av grönytorna
inom området kommer att tas i anspråk för anläggande av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor. Detta minskar de naturliga
infiltrationsmöjligheterna och medför att större mängder dagvatten alstras vid nederbörd. Hanteringen av dagvatten kommer
att behandlas vidare i det fortsatta planarbetet.
Allt dagvatten ska hanteras inom planområdet i syfte att minska den potentiella belastningen på närliggande vattendrag och
därmed inte försvåra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. Därför bör tillräcklig mängd
kvartersmark avsättas för dagvattenfördröjande åtgärder, vilket innebär att minst 20 procent av fastigheterna ska bestå av ej
hårdgjorda ytor. Gräsytor och annan vegetation bör iordningsställas inom området och användandet av genomsläppliga
material så som grus, istället för asfalt, ska ske där så är möjligt. Dagvatten från vägar tas upp av mindre diken i grönytor i
anslutning till framtida vägområden.

6.2

Grundvatten

Grundvatten i området finns huvudsakligen i morän och siltjordar. Planområdet berör ingen i VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) klassificerad grundvattenförekomst. Enligt SGU:s brunnarkiv finns en brunn inom
området för ställverket.
Planförslaget innebär att stora delar av området kommer att hårdgöras, vilket kan innebära negativ påverkan på
grundvattnet. Planområdet berör dock ingen värdefull grundvattenförekomst och med en bra planering av avvattningen i
området kan påverkan på grundvattnet minimeras så att inga långsiktiga effekter kvarstår.

7

Rennäring

Planområdet ingår i Gällivare sameby och används som vinterland. Inga strategiskt viktiga områden angränsar till området,
se Figur 7.

Critical Metals Ltd | 7

Figur 7. Utdrag från karta över strategiska platser för Gällivare sameby. Rödmarkering avser planområdet. Källa: Sametinget.

8

Friluftsliv

Planområdet ligger som närmast cirka 3 km från Bodens tätort (Svartbyn) och är därmed lättillgängligt för många av
kommunens invånare. De anläggningar som finns för friluftslivet i området är skoterleder och ett gräsflygfält för modellflyg.
Närheten till området från Bodens tätort innebär att området med stor sannolikhet nyttjas för både bär- och svampplockning,
samt för skidåkning och löpning även om det inom området inte finns markerade spår eller stigar. Området nyttjas även för
jakt och ingår i Svartbyns viltvårdsområde.
Kraftledningsgatorna vid planområdet används som skoterleder, vilka underhålls av Bodens Skoterförening.

9

Naturvärden

Naturmiljön inom planområdet består till största delen av produktionsskog och jordbruksmark. Skogen inom planområdet
utgörs av hårt brukade skogsbestånd med varierande ålder och trädslagsblandning. Betydande delar av skogsmarken
består av tidigare sumpskog som sedan länge är utdikad. Den största delen av jordbruksmarken inom planområdet ligger
idag i träda och håller på att växa igen. Det jordbruk som sker inom planområdet avser främst vall som blir till ensilage.
Inom området ligger även sjön Lillträsket, vattendragen Storbäcken och Lillbäcken samt ett antal mindre vattendrag och
diken. Det förekommer även bryn och buskmiljöer utmed dikeskanter.
I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanearbetet för etapp 2 genomfördes en naturvärdesinventering i och
omkring planområdet. Inventeringen omfattade även planområdet för etapp 1. Skyddad och värdefull natur samt
observerade naturvårdsarter framgår från Figur 8. För lokalisering av etapp 1 i förhållande till etapp 2 se Figur 2.
Planområdet berör ett område utpekat i Norrbottens bevarandeprogram för odlingslandskap natur- och kulturvärden
(Ängesträsket-Lillträsket, Nr 84–24), se Figur 8. Området har pekats ut för sina värden för naturmiljön i och med att
odlingsmarkerna utgör viktiga jakt- och häckningslokaler för rovfåglar och ugglor samt utgör en intressant rastfågellokal.
Norr, öster och en bit söder om planområdet finns flera större våtmarksområden som är utpekade med låga respektive vissa
naturvärden i den nationella våtmarksinventeringen.
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Figur 8. Skyddad och värdefull natur i och omkring planområdet, samt naturvårdsarter som observerats i samband med inventeringar inför
detaljplanearbetet. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning. Samrådshandling Detaljplan för etapp 2 – verksamhetsområdet Svartbyn, VU5,
Bodens kommun, 2020.

10 Kulturmiljövärden
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet enligt uppgift från Riksantikvarieämbetet.

11 Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
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12 Transportvägar
Parallellt med planarbetet för etapp 2 samråder kommunen om en detaljplan för etapp 3 (ny vägförbindelse mellan Gamla
Lulevägen (väg 603) och väg 605). Vägförbindelsen är en förutsättning för planförslaget, eftersom den vägförbindelsen både
möjliggör vatten- och avloppsanslutning av planområdet och ger erforderlig transportkapacitet till och från planområde, se
Figur 2.

13 Miljöpåverkan
13.1 Klimatpåverkan
Verksamheten kommer att använda ~ 80 000 ton koldioxid (CO2) / år och lagring av kolet sker i den sekundära produkten
Stabiliserad Slagg Material (SSM). 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.
I Boden skulle det vara möjligt att använda koldioxid från kraftvärmeverket som transporteras till anläggningen med lastbil,
avståndet är cirka 8 km. Bodens Energi producerar tillräckligt med koldioxid för att tillgodose behovet på ~ 80 000 ton/år.
Under år 2019 invigde även Bodens Energi ett nytt kraftvärmeverk och avsikten är att öka förbränningsvolymen.
Klimatpåverkan för projektet kommer att utredas och beskrivas mer utförligt i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

13.2 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.
I processen sker även en förångning av vatten vilket släpps ut till luften.

13.3 Hantering av vatten
Enligt gällande miljötillstånd har Bodens kommun rätt att ta ut processvatten med cirka 200 liter/sekund från Luleälven. En
lösning för intag av processvatten till den nu planerade verksamheten kommer att ske i samråd med Bodens kommun, ett
alternativ är att koppla in på Bodens kommuns vattenledning, ett annat alternativ är att lägga en ledning för intag av
processvatten från Svartbyträsket.
Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att filtreras via diken för att tas omhand lokalt. Om lakvatten från SSM behöver tas
om hand kommer detta att beskrivas i den kommande tekniska beskrivningen som en del av tillståndsansökan.
Huvudinriktningen är att processvattnet kommer att återcirkuleras i processanläggningen. Om det i de fortsatta testerna och
i utvecklingen av processen inte visar sig möjligt att cirkulera processvatten är nästa steg att försöka rena processvattnet
före omhändertagande i det kommunala reningsverket. Det tredje och sista alternativet är att släppa ut vattnet 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. Möjlig recipient som identifierats i
detta skede är Svartbyträsket, Figur 9.
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Figur 9. Möjlig intags- och utsläppspunkt för processvatten är Svartbyträsket. Källa: Esri

13.4 Buller och vibrationer
Hjullastare kommer att nyttjas för att lasta lastbilar med LD-slagg från SSAB eller från kaj/fartyg som sedan transporterar
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.

13.5 Transporter
Till anläggningen kommer slagg från Raahe och Oxelösund att först transporteras via båt till Luleå hamn, därefter
transporteras slaggen tillsammans med slaggen från Luleå med lastbilar till området. Det bedöms att det kommer att krävas
en till två lastbilar i timmen i två skift för att transportera slaggen. Utöver slagg kommer det även att krävas transporter av
koldioxid, natriumkarbonat, svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak.
Den rekommenderade transportvägen till och från planområdet är via väg 97, Gamla Lulevägen (väg 603) samt väg 605.
Etapp 3 innebär en ny vägförbindelse mellan Gamla Lulevägen (väg 603) och väg 605 och kommer att minska
transportsträckan och störningarna för boenden i Södra Svartbyn. Transport av koldioxid kommer att ske med lastbilar från
Bodens kraftvärmeverk, se Figur 10.

Critical Metals Ltd | 11

Figur 10. Transportvägar in och ut från planområdet. Gula pilar avser transport av slutprodukten samt sekundärprodukter. Källa: Esri

13.6 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.

13.7 Landskapsbild
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.
Inom det detaljplanelagda området är maximal tillåten byggnadshöjd 25 meter, däremot kan enstaka uppstickande delar
ovanför takkonstruktionen, till exempel skorstenar vara högre.

13.8 Säkerhet och risker
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.
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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.

13.9 Påverkan under byggskedet
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.

Critical Metals Ltd | 13

14 Referenser och källor
Bodens kommun karttjänst https://www.boden.se/kommunen/samhalle-och-infrastruktur/oeversiktsplan-2025
ESRI https://www.esri.se/sv-se/home
Sametinget https://www.sametinget.se/underlag
Detaljplan för del av fastigheten Svartbyn 7:46 m.fl. inom Bodens kommun, Norrbottens län Miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådshandling. 2019-03-06
Miljökonsekvensbeskrivning. Samrådshandling Detaljplan för etapp 2 – verksamhetsområdet Svartbyn, VU5, Bodens
kommun. 2020-01-29

Critical Metals Ltd | 14

