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INFORMATION - FRÅGOR UNDER MÖTET

• Presentation av deltagare
• Introduktion till projektet
• Verksamhetens omfattning och utformning
• Lokaliseringar
• Förutsedda miljöeffekter
• Kommande ansökan med MKB
• Frågor efter respektive delavsnitt
• Kontaktuppgifter

För att effektivisera mötet kommer Din video och mikrofon att stängas av vid inträdet i mötet.

Om Du vill ställa en fråga under vårt pågående möte, klicka på den första ikonen på "Reactions"-
knappen och skriv sedan Dina frågor i "chatten". Vi kommer att besvara Dina frågor under mötets 
gång.

AGENDA
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INTRODUKTION

Varför detta projekt?

• Vanadin – ett kritiskt råmaterial enligt Europeiska 
Kommissionen

• Hållbart- och cirkulärekonomiskt projekt
• Vanadinutvinning utan att öppna en ny gruva
• Möjliggör infångande av CO2

• Skapar nya arbetstillfällen, bedömt till 80 direkta 
arbetstillfällen

• Investering på 159 MUSD (+-30%)

• Samråd enligt 6 kapitlet, 29-31 paragraferna miljöbalken.
• Dialog med berörda sakägare, myndigheter och andra 

intressenter.
• Information om den planerade verksamheten och insamlande 

av synpunkter på densamma.

SAMRÅD - syfte
SSAB:s slaggtipp i Luleå. LD-slaggen innehåller vanadin. Foto: SSAB
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PROJEKTETS PROCESS
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TIDSPLAN
Här är vi nu
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UTFORMNING AV PROCESSEN
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KOLDIOXID
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VATTEN



Frågor?
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UTGÅENDE MATERIAL

BESKRIVNING  
KEMISK 
SYBOL VOLYM (TON/ÅR) KOMMENTAR  

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

Stabiliserad slagg 
material (SSM)  

 265,000 Mellanlagras eller säljs 

Natrium eller 
kaliumsulfat  

Na2SO4 / 
K2SO4 

25,000 Ett kristalliserat material för försäljning. 

 



Möjliga applikationer produkter

• Den primära produkten, vanadinpentoxid flake, kan användas;

– vid tillverkning av stålprodukter, kan omvandlas till en vanadinkemikalie för att användas vid 
energilagring.

• 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

– vid neutralisering av sura jordar eller vattenförekomster

– vid framtida utvinning av metaller (ex. Fe, Ca, Mg, Ti) bundna i SSM

• Den sekundära produkten (natriumsulfat eller kaliumsulfat) kan användas som;

– en filler i tvättmedel

– som ett fint medel som tar bort luftbubblor vid tillverkning av glas

– Glaubersalt,

– i processen vid tillverkning av papper
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Frågor?
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LOKALISERINGSUTREDNING

• Platser planlagda som industriområden. 

• Ytbehov: ca 20 ha varav ca 7,5 ha för anläggning och 
12,5 ha för mellanlagring av produkter

• Tillgång till infrastruktur och insatsvaror

• Naturligast nära LD-slaggen;

– Luleå,

– Oxelösund

– Raahe

• Platser planlagda som industriområden och tillgång 
till CO2

– Boden

– Pori

• Samlad bedömning utifrån Funktion, Miljö, Tid och 
kostnad
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LOKALISERINGSALTERNATIVET SVARTBYN, BODENS KOMMUN

Beskrivning av lokalisering

Översiktskarta. Källa Lantmäteriet
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Beskrivning av lokalisering

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.

• Svartbyn VU5 Utredningsområde för verksamheter:
• Etapp1, detaljplan har vunnit lagakraft
• Etapp2, detaljplan under framtagande av
• Etapp 3, detaljplan under framtagande



Riksintresse för kommunikation
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Källa: Bodens kommun/Lantmäteriet

Utredningsområde för detaljplaner



20

Riksintresse för totalförsvaret

Källa: Försvarsmakten

• Lågflygningsområde
• MSA-område (Minimum Safe Altitude)
• Område med särskilt behov av 

hindersfrihet
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Rennäring - Riksintresse och strategiska platser

Källa: Sametinget

• Flyttled

• Rastbeten
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Naturvärden

Strandskyddsområde

Naturvärdesinventering

inkl. fågelutredning

Bevarandeprogram för

odlingslandskap -

"Ängesträsk-Lillträsk"

Landskapsobjekt

Källa: Miljökonsekvensbeskrivning. Samrådshandling

Detaljplan för etapp 2 – verksamhetsområdet
Svartbyn, VU5, Bodens kommun
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Intag och utsläpp av processvatten

Källa: Miljökonsekvensbeskrivning. Samrådshandling Detaljplan för etapp 2 –
verksamhetsområdet Svartbyn, VU5, Bodens kommun

Intag av processvatten:

• Kommunalt vatten
• Svartbyträsket

Utsläpp av överskott av 
processvatten:

• Kommunala nätet
• Svartbyträsket
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Transporter

Transportvägar in och

ut från planområdet.

Gula pilar avser

transport av 

slutprodukten samt

sekundärprodukter.



Frågor på Boden?
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LOKALISERINGSALTERNATIVET HERTSÖFÄLTET, LULEÅ KOMMUN

Beskrivning av lokaliseringen

Översiktskarta. Källa: Lantmäteriet.
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LOKALISERINGSALTERNATIVET HERTSÖFÄLTET, LULEÅ KOMMUN

Beskrivning av lokaliseringen

Källa: Planbeskrivning, Detaljplan för

del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet, 

Antagandehandling, 2020.
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Markanvändning - Infrastruktur
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Kommunal planering - Översiktsplanen

Utpekade områden

för kraftigt störande

verksamheter

markeras med grått. 

Linjerna visar gränser

för Luleås stadsbygd

(punktstreckad) och

stadsbygdens

randzon (streckad). 

Källa: 

Planbeskrivning, 

Detaljplan för del av 

Hertsön 11:1 m.fl. 

Hertsöfältet, 

Antagandehandling, 

2020.
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Riksintresse för friluftsliv

Källa: Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl . Hertsöfältet

• Ormberget-
Hertsölandets naturreservat –
riksintresse för friluftsliv

• Norrbottens kust och skärgård -
riksintresse för turism och friluftsliv
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Riksintresse för kommunikation
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Riksintresse för totalförsvar

Källa: Försvarsmakten

• MSA-område (Minimum Safe Altitude)
• Område med särskilt behov av 

hindersfrihet
• Stoppområde för höga objekt
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Rennäring - Strategiska platser

Källa: Sametinget

• Uppsamlingsområden
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Strandskydd

Källa: Planbeskrivning, 

Detaljplan för del av Hertsön 11:1 

m.fl. Hertsöfältet, 

Antagandehandling, 2020
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Naturvärdesinventering

Källa: Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. 

Hertsöfältet. Luleå kommun
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Intag och utsläpp av processvatten

Intag av processvatten:

• Kommunalt vatten

• Sörbrändöfjärden

• Lulefjärden

• Gammelstadsfjärden

Utsläpp av överskott
av processvatten:

• Kommunala nätet

• Hertsöfjärden

• Sörbrändöfjärden

• Sandöfjärden
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Transporter

Transportvägar in och

ut från

utredningsområdet. 

Gula pilar avser

transport av 

primärprodukter och

sekundärprodukter. 

Blå pilar illustrerar

insatsvaror och lila pil

illustrerar CO2 Källa: 

Esri



Frågor på Luleå?
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Tillståndsprocessen
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Ansökan lämnas in till prövningsmyndighet

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (miljöfarlig verksamhet) och ev. ansökan/anmälan enligt 11 kap miljöbalken 
(vattenverksamhet, vid ev. bortledande av vatten)

Samrådsredogörelse
Teknisk beskrivning med 

bilagor
Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) med ev. utredningar

Juridisk ansökningshandling

Samråd genomförs, information och synpunkter samlas in



Innehåll i MKB

• Beskrivning av område för vald lokalisering, ev. riksintressen och skyddade områden, samt 
verksamhetens påverkan på dessa samt på

– natur- och kulturvärden

– landskapsbild

– rennäring

• Påverkan från verksamhetens ev. utsläpp till luft, vatten och mark

• Påverkan i form av damning och buller

• Påverkan från transporter

• Skyddsåtgärder för att minska miljöpåverkan

• Hushållning med naturresurser

• Klimatpåverkan

• Säkerhet och risker, yttre miljö

• Verksamhetens egenkontroll

• Påverkan under byggtiden

• Annat som identifieras under samrådsprocessen
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KONTAKTUPPGIFTER

Nedan finner ni kontaktuppgifter för projekt 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.



Ytterligare frågor?
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• Tack för er medverkan
• Samrådsmötet avslutas


