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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Idag finns ett fåtal återvinningsanläggningar för litiumjonbatterier från hybrider och elbilar i Europa. Vid 

dessa tillämpas så kallade pyrolösningar (smältugnar) med stora utsläpp av koldioxid till följd. För att 

kunna nå uppsatta återvinningskrav för uttjänta elfordon och litiumjonbatterier måste återvinningen av 

elbilsbatterier förbättras genom ökad kapacitet och andra återvinningstekniker. Stena Recycling AB 

(nedan kallad Stena) bedriver idag ett så kallat battericenter (BC) på Stena Nordic Recycling Center 

(SNRC) på fastigheten Fyllinge 20:6 i Halmstad kommun. BC fungerar som Stenas insamlingshubb för 

litiumjonbatterier från fordon. Vid BC bedrivs batteriåtervinning av fas 1, innebärande att batterierna 

sorteras, demonteras manuellt och djupurladdas. Vid SNRC sorteras idag även konsumentbatterier. 

Stena planerar nu att etablera verksamhet för återvinning av batterier på fastigheten Fyllinge 20:409, 

Halmstad kommun och avveckla befintligt BC och sortering av konsumentbatterier inom SNRC. 

Planerad verksamhet omfattar således den sortering av konsumentbatterier som idag sker vid SNRC, 

den bearbetning och sortering av litiumjonbatterier som idag sker vid BC (fas 1) samt en ny 

verksamhet som möjliggör en vidare återvinning av litiumjonbatterier (fas 2). Fas 2 av verksamheten 

utgör ett alternativt sätt för återvinning till de pyrolösningar som används i Europa. De batterier som 

kommer att hanteras i planerad verksamhet är av avfallstyp 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 

16 06 05, 20 01 33* och 20 01 34 enligt den förteckning som anges i bilaga 3 till Avfallsförordning 

(2020:614). 

Stena planerar därför att ansöka om tillstånd enligt 29 kap. 41 § miljöprövningsförordningen (MPF) för 

att återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning till en maximal mängd om 10 000 ton per 

år, enligt 29 kap. 43 § MPF för att sortera icke-farligt avfall till en maximal mängd om 10 000 ton per 

år, enligt 29 kap. 47 § för att yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning till en maximal årlig 

mängd om 10 000 ton per år, enligt 29 kap. 69 § för att behandla icke-farligt avfall till en maximal 

mängd om 10 000 ton per år samt enligt 29 kap. 72 § för att behandla farligt avfall till en maximal 

mängd om 2 500 ton per år på fastigheten Fyllinge 20:409. Verksamheter som omfattas av 

verksamhetsbeskrivning enligt 29 kap. 69 § och 29 kap. 72 § omfattas av tillståndsplikt B. Ansökan 

ska därför prövas vid Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Halland. 

Verksamhet enligt beskrivning i 29 kap. 72 § MPF ska antas medföra en betydande miljöpåverkan och 

samråd ska därmed ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan 

antas bli berörda. Undersökningssamråd har inte skett med anledning av att verksamheten bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan per automatik. Ett samrådsmöte med myndigheter kommer att 

genomföras digitalt den 12 maj 2021. Inbjudan till mötet har skickats till Länsstyrelsen Halland, 

Miljöförvaltningen i Halmstad kommun samt till Räddningstjänsten Halmstad. Samråd kommer även 

att ske skriftligt med enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Dessa avgränsas till närboende, vilka 

kommer att bjudas in till skriftligt samråd via direktutskick. Samråd kommer även att ske med 

allmänhet genom annons i dagspressen, organisationer och övriga myndigheter.  

WSP Sverige AB har fått i uppdrag att sammanställa detta samrådsunderlag inför samrådet med 

myndigheterna. Samrådsunderlaget har upprättats med utgångspunkt från uppgifter som 

tillhandahållits av Stena.  
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare  Stena Recycling AB 

Organisationsnummer  556132-1752 

Adress   Box 1009, 301 10 Halmstad    

Kontaktperson i miljöfrågor  Jenny Åstrand 

Kontaktuppgifter  jenny.astrand@stenarecycling.se, 010-445 80 29 

Besöksadress   Sadelvägen 5, Halmstad 

Fastighetsbeteckning  Fyllinge 20:409  

Län   Hallands län 

Kommun   Halmstad kommun 

2.1 VERKSAMHETENS KLASSIFICERING  

Den aktuella verksamheten klassificeras enligt följande bestämmelse i miljöprövningsförordningen 

(2013:251): 

• 29 kap. 41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att  

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda      

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning (2016:1188). 

 

• 29 kap. 43 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, 

om mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. Förordning (2016:1188). 

 

• 29 kap. 47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt förbereda 

avfall för återanvändning. Förordning (2018:1460). 

 

• 29 kap. 69 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för att behandla icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

 

• 29 kap. 72 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för att yrkesmässigt behandla 

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 

detta kapitel. Förordning (2016:1188). 

mailto:jenny.astrand@stenarecycling.se
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3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING 

Planerad ansökan kommer att omfatta återvinning av batterier genom sortering, behandling och 

mekanisk bearbetning. Utöver sortering av konsumentbatterier kommer litiumjonbatterier från hybrid- 

och elfordon bearbetas och sorteras dels genom den hantering som idag sker inom ramen för befintligt 

BC och dels genom vidare återvinning innefattande bland annat mekanisk bearbetning av batterierna. 

Ansökan kommer att omfatta hantering av maximalt 2 500 ton konsumentbatterier per år, hantering av 

maximalt 10 000 ton industriella litiumjonbatterier i fas 1 per år samt hantering av maximalt 10 000 ton 

industriella och portabla litiumjonbatterier i fas 2 per år. Total årlig genomströmning kommer således 

att vara maximalt 22 500 ton batterier. 

Verksamheten kommer att bedrivas på fastigheten Fyllinge 20:409 som är cirka 22 000 m2 stor. På 

fastigheten har tidigare bedrivits verksamhet i form av spegelglastillverkning och mekanisk verkstad. 

Planerad verksamhet kommer att bedrivas i befintlig byggnad som är cirka 3 600 m2 stor. Byggnaden 

står idag tom. Mindre anpassningar av lokalen kommer att ske. 

Leverantör av processutrustning är ännu inte bestämd och exakt storlek/utformning på utrustningen är 

därmed ännu inte känd. Därmed är inte heller detaljplanläggningen av byggnaden ännu helt färdig. 

Klart är dock i nuläget att byggnaden kommer att sektioneras av för att separera sorteringen av 

konsumentbatterier, fas 1 och fas 2 från varandra. Verksamheterna kommer sannolikt bedrivas i 

separata brandceller. Stena kommer även att sträva efter en modulariserad produktions- och 

lagerlösning med fysiska avstånd mellan olika produktionsutrustningar för att minimera konsekvenser 

av en eventuell brand. Personalutrymmen och kontor kommer sannolikt att behållas i nuvarande delar 

av fastigheten. 

3.2 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Planerad verksamhet omfattar sortering, behandling, mekanisk bearbetning för att återvinna 

konsumentbatterier och litiumjonbatterier från fordon. Till anläggningen kommer såväl djupurladdade 

batterier som batterier med kvarstående laddning att anlända. Batterierna kommer att anlända till 

verksamheten uteslutande genom lastbilstransporter. 

På grund av brandrisken lagerhålls ej djupurladdade fordonsbatterier som ska hanteras i fas 1 

utomhus väderskyddat i väntan på återvinning. För att minimera risken för brandspridning kommer 

någon form av modulanpassat lager med begränsade mängder separerat från huvudbyggnaden att 

användas. Ingen betydande brandrisk föreligger för djupurladdade batterier eller för 

konsumentbatterier. Även dessa kommer dock sannolikt att förvaras utomhus i containers eller andra 

för syftet avsedda lagringskonstruktioner i väntan på hantering.  

3.2.1 Sortering av konsumentbatterier 

I denna del av verksamheten sorteras konsumentbatterier som samlats in på återvinningscentraler och 

i så kallade batteriholkar på olika insamlingsplatser. Delar av de batterier som hanteras i denna 

verksamhetsdel är klassade som farligt avfall. Maximalt kommer 2 500 ton konsumentbatterier att 

sorteras per år. 

Batterierna sorteras maskinellt i olika steg med hjälp av siktar och vindsiktar. Materialet sorteras sedan 

manuellt samt med sensorteknik. Samtliga utsorterade fraktioner kommer initialt att skickas ut från 

anläggningen för att slutomhändertas vid annan Stenaanläggning alternativt vid annan extern aktörs 
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anläggning. Vart de sorterade batterierna kommer att skickas beror på kemin i batterierna. På sikt 

hoppas Stena på att kunna vidare behandla utsorterade litiumjonbatterier i fas 2 i planerad anläggning.  

Fördelningen mellan olika typer av batterier är i dagsläget enligt följande. Hur fördelningen kommer se 

ut i framtiden är ovisst: 

- Blybatterier 7 % 

- Nickelkadmiumbatterier 3 % 

- Knappcellsbatterier 1 % 

- Nickelmetallhydridbatterier 6 % 

- Alkaline-, Zink- och brunstensbatterier 73 % 

- Litiumbatterier 10 % 

Hur de fraktioner som uppkommer i processen omhändertas och vilka avfallskoder fraktionerna har 

framgår nedan under det avsnitt som handlar om avfall.  

3.2.2 Fas 1 - Battericenter 

Battericenter utgör en insamlingshub för Stenas verksamhet av litiumjonbatterier från fordon. 

Batterierna är klassade som icke-farligt avfall. När batterierna anländer till anläggningen kontrolleras 

deras status. Statuskontrollen innebär en första manuell grovsortering utifrån laddning, kemiskt 

innehåll och märke. Därefter följer en manuell demontering i vilken chassin (plast och supportmetall), 

elektronik och kablar avlägsnas från batteriet för att blottlägga batterimodulerna. Detta förfarande 

medför att cirka 40 % av batteriets vikt avlägsnas. Efter demonteringen djupurladdas batterierna. 

Djupurladdningen minskar brandrisken och ökar säkerheten för personalen. Energin som erhålls vid 

djupurladdningen återvinns och används inom verksamheten. Maximalt kommer 10 000 ton batterier 

att hanteras i fas 1 per år. 

Vid den manuella demonteringen erhålls följande fraktioner:  

- Batterimoduler ca 60 % 

- Aluminium 20 % 

- Järnmetall 6 % 

- Elektronik 10 % 

- Kablar 2 % 

- Plast 2 % 

- Kylvätska/-vatten <1 % 

Hur de fraktioner som uppkommer i processen omhändertas och vilka avfallskoder fraktionerna har 

framgår nedan under det avsnitt som handlar om avfall.  

Efter djupurladdningen går batterimodulerna, som utgör cirka 60 % av ursprungsbatteriet, vidare in i 

den del av verksamheten som benämns fas 2. 

Batterier som har cirka 70 % kapacitet kvar klassas som uttjänta för el- och hybridbilar men kan 

teoretiskt återanvändas inom så kallad second use, vilket innebär att batteriet fortfarande kan 

användas för att lagra energi. Ett exempel på användningsområde är lagring av energi från solceller 

på natten. Industriella batterier och komponenter från framförallt elektriska fordon kan efter uttjänt 

första liv även återanvändas i andra applikationer eller som reservdelar till fordonsindustrien. För att 

möjliggöra detta i praktiken innebär det dock att batterierna måste klassas om från att vara ett avfall till 

att bli en produkt. Stena arbetar löpande i samarbete med kunder och andra aktörer på marknaden för 

att få detta till stånd. För att den slutliga bedömningen av huruvida batterierna är aktuella för 

återanvändning på second use marknaden ska kunna ske på anläggningen i framtiden kommer 

planerad ansökan att omfatta tillstånd enligt 29 kap. 47 § MPF. 
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3.2.3 Fas 2 

Djupurladdade batterier bearbetas i ett inledande processteg i en innesluten kvarn med inert atmosfär. 

Vid låg temperatur (0-80 ºC beroende på kvarnlösning), undertryck och en syrehalt på 4-6 % 

möjliggörs avdunstning av elektrolytfasen som i huvudsak består av karbonatbaserade lösningsmedel 

eller andra polymerer. Utrymmet är försett med utrustning för branddetektion och brandsläckning.  

De krossade batterierna genomgår sedan en rad olika moment i syfte att separera olika 

batterikomponenter från varandra. I processen används magneter, siktar, vindsiktar, 

virvelströmsmagneter samt vanligt förekommande torra sorteringstekniker.  

I ett första siktningssteg avskiljs katodmaterialet, så kallad black mass, som består av en grafitmix 

innehållande metalloxider, PVDF (polyvinylidenfluorid, lim med kemisk beständighet) och litium. I 

efterföljande processteg avskiljs magnestiskt stål med magnet samt metallfolie (koppar och 

aluminium) med virvelströmsmagnet. Slutligen siktas kvarvarande material i flera steg för att avskilja 

det yttre plasthöljet respektive plastfolier. Kvarstår gör en fraktion innehållande icke magnetiskt 

material såsom plast, rostfritt stål, kretskort och koppar. Maximalt kommer 10 000 ton batterier att 

hanteras i fas 2 per år. 

Fördelningen mellan de fraktioner som uppkommer i processen bedöms vara ungefär enligt följande: 

- Black mass 40-60 % 

- Elektrolytfas 10-15 % 

- Plast 5-15 % 

- Metallfolie 15-25 % 

- Plastfolie 5 % 

- Icke magnetiskt material 5-10 % 

- Magnetiskt stål 0-5 % 

Hur de fraktioner som uppkommer i processen omhändertas och vilka avfallskoder fraktionerna har 

framgår nedan under det avsnitt som handlar om avfall.  

Teknikutvecklingen av batterier går snabbt och innehållet i vissa batterier kan komma att ändras inom 

en snar framtid. Detta innebär att framtida anpassningar av den idag tilltänkta processen kan bli 

nödvändiga. Exempelvis kan det i framtiden bli aktuellt att lägga till värmesteg, andra 

sorteringsprocesser eller andra kvarnar. 

3.3 RENINGSUTRUSTNING 

Behov av rening av processluften från det processteg i vilket elektrolytvätskan drivs av föreligger. 

Processluften kommer främst att innehålla föroreningar i form av partiklar innehållande bland annat 

litium, kobolt, nickel och mangan samt organiska lösningsmedel (VOC). Även vätefluorid (HF) kan 

bildas då elektrolytvätskan (LiPF6) kommer i kontakt med fukten i luften. Vilken reningsutrustning som 

kommer att användas för rening av processluften innan avledning till atmosfär är i dagsläget inte helt 

bestämt. Sannolikt kommer reningsutrustningen dock att bestå av en kombination av partikelfilter, 

kondensator och skrubber. Som alternativ eller komplement till kondensatorn kan en RTO 

(Regenerative Thermal Oxidizer) eller ett aktivt kolfilter användas för rening av VOC. 

För att skydda kondensatorenheten kommer det första reningssteget sannolikt att bestå av ett 

partikelfilter i form av påsfilter eller kassettfilter. Vilken typ av partikelfilter som kommer att väljas beror 

på luftflöde, lufttemperatur samt partikelkoncentrationen. Kondensorns drifttemperatur kommer att 

väljas främst för att avlägsna dimetylkarbonat, dietylkarbonat, etylenkarbonat, propylenkarbonat och 

etylmetylkarbonat, vilka bedöms vara den vanligast förekommande flyktiga organiska ämnena. I 
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skrubbern avlägsnas vattenlösliga gaser från processluften. För att effektivt avlägsna vätefluorid (HF) 

och undvika bildning av fluorvätesyra bör skrubbern hålla ett relativt neutralt pH. I skrubbern kommer 

även rester av vattenlösliga VOC och kvarvarande partiklar att avlägsnas. 

Vid användandet av en RTO förbränns VOC vid en temperatur på cirka 850 ºC. Extra energi kan 

behöva tillsättas processen genom el eller natur-/biogas. Vid användning av ett aktivt kolfilter, som är 

ett alternativ till RTO-tekniken avlägsnas VOC genom att molekylerna adsorberas på kolfiltrets yta. 

3.4 ARBETSTIDER 

Verksamheten på anläggningen kommer att bedrivas dygnet runt året alla dagar. På nätter kommer 

främst underhåll av anläggningen att ske. Transporter kommer i huvudsak att ske på dag- och kvällstid 

på vardagar kl. 06-22.  

Vid anläggningen kommer upp till 25 anställda att arbeta vid maximal produktion enligt ansökan.  

3.5 RIVNINGSARBETEN   

Inga rivningsarbeten kommer att utföras inom ramen för planerad ansökan. 

4 LOKALISERING 

4.1 VERKSAMHETENS LOKALISERING 

Ansökt verksamhet är lokaliserad på fastigheten Fyllinge 20:409 i södra delen av Kistinge 

industriområde i Halmstad kommun, Hallands län, figur 1. Fastigheten är belägen cirka 6,5 kilometer 

sydost om Halmstad centrum. Kistinge industriområde hyser ett flertal andra små- och storskaliga 

industrier och verksamheter. Bland annat bedriver Stena återvinningsindustrin SNRC som är belägen 

norr om ansökt verksamhet, en deponi belägen öster om ansökt verksamhet samt en 

metallanläggning, en fragmenteringsanläggning samt en anläggning för återvinning av kylenheter 

nordöst om ansökt verksamhet. I Området bedrivs även annan avfallsverksamhet i form av bland 

annat AB Bröderna Jansson och Kuskatorpet Entreprenad och Lantbruk AB. Inom industriområdet 

bedrivs även verksamhet i form av till exempel smedjor och lagerverksamhet. 

Området runt industriområdet består i stort av jordbrukslandskap. Närmaste bostadsområden är 

Fyllinge cirka 1,3 kilometer norr om ansökt verksamhet och Trönninge cirka 500 meter söder om 

ansökt verksamhet. Närmaste permanenta enstaka bostadshuset ligger cirka 650 meter sydost om 

ansökt verksamhets fastighetsgräns.  

I området finns ett motionsspår som går mellan Fyllinge och Klastorpsvägen. Närmaste ytvatten är 

Kistingebäcken, som utgör recipient för dagvatten från fastigheten, och som rinner norr om ansökt 

verksamhet i anslutning till Stjärnarpsvägen. Kistingebäcken mynnar i ytvattenförekomsten 

Trönningeån (SE628132-132696) drygt en kilometer sydväst om ansökt verksamhet. Trönningeån 

mynnar i havet ytterligare cirka en kilometer västerut. 
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Figur 1. Anläggningens placering markerad rött, närmaste bostäder markerade blått. 

4.2 PLANER 

4.2.1 Översiktsplan 

I Halmstad kommuns översiktsplan, Framtidsplan 2030, står att Kistinge verksamhetsområde ska 

fortsätta utvecklas och växa. I befintlig översiktsplan är området för ansökt verksamhet markerat som 

verksamhetsområde.1 

Halmstad kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, Framtidsplan 2050. Framtidsplan 2050 

var på samråd mellan 5 november 2020 och 11 januari 2021. Granskning av omarbetat planförslag 

planeras i september/oktober 2021. I framtidsplanen föreslås bostadsområdet Fyllinge växa ytterligare 

mot öster (område H10 i figur 2) och mellan bostadsområdet och Kistinge verksamhetsområde 

planeras en förlängning av befintligt grönstråk. För Kistinge industriområde planeras utökning söder 

och väster om ansökt verksamhet (område V2 och V4 i figur 2).2 

Planerad verksamhet bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. 

 
1 Halmstad kommun (2021), 
https://www.halmstad.se/byggabomiljo/planerochmarkfragor/oversiktsplanering/framtidsplan2030galla
ndeoversiktsplan.32978.html, besökt 2031-03-17  
2 Halmstad kommun (2021b), https://framtidsplan2050.halmstad.se/, besökt 2021-03-17.  

https://www.halmstad.se/byggabomiljo/planerochmarkfragor/oversiktsplanering/framtidsplan2030gallandeoversiktsplan.32978.html
https://www.halmstad.se/byggabomiljo/planerochmarkfragor/oversiktsplanering/framtidsplan2030gallandeoversiktsplan.32978.html
https://framtidsplan2050.halmstad.se/
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Figur 2. Samrådsförslag för Framtidsplan 2050. Ansökt verksamhet markerad i rött, planerad utökning av Fyllinge markerad i 
gult, planerade utökningar av industriområde markerade grå och grönstråk markerad i grön streckad linje. (Bildkälla: 
https://framtidsplan2050.halmstad.se/) 

4.2.2 Detaljplan 

Fastigheten ligger inom område som omfattas av stadsplan Del av Fyllinge 20:1 m.fl. Snöstorp 

Halmstad (1380K-P689) och är planlagt som industriområde (J). Planen vann laga kraft i oktober 

1982. På fastigheten får högsta byggnadshöjd vara 14 meter. 

Planerad verksamhet bedöms vara förenlig med gällande stadsplan. 

  

https://framtidsplan2050.halmstad.se/
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5 MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN 
ANTAS BLI PÅVERKADE 

5.1 GEOLOGI OCH HYDROLOGI 

Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartvisare är jordarten på fastigheten glacial lera. 

Väster om fastigheten förekommer även jordarten postglacial sand, figur 3.3 

  

Figur 3. Jordartskarta. Ansökt verksamhet markerad i rött. (Bildkälla: https://apps.sgu.se/kartvisare/) 

 

Planerat verksamhetsområde ligger inom delavrinningsområde Mynnar i Fylleån (628132-132332), 

figur 4. 

 
3 SGU (2021), https://apps.sgu.se/kartvisare/, besökt 2021-03-17.   

https://apps.sgu.se/kartvisare/
https://apps.sgu.se/kartvisare/
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Figur 4. Delavrinningsområde Mynnar i Fyllingeån i blått, Planerad verksamhet markerad röd. 

5.2 RECIPIENT FÖR UTSLÄPP AV DAGVATTEN 

Ansökt verksamhet medför utsläpp av dagvatten till Kistingebäcken som mynnar i ytvattenförekomsten 

Trönningeån (SE628132-132696) drygt en kilometer sydväst om planerad verksamhet. Den 

ekologiska statusen i ytvattenförekomsten har enligt VISS4 klassificerats som måttlig, tabell 1. 

Vattenmyndigheten har bedömt att god ekologisk status med avseende på näringsämnen inte kan 

uppnås till år 2021 på grund av administrativa begränsningar. Åtgärder behöver emellertid genomföras 

i så stor omfattning som möjligt till år 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till år 2027. 

Miljökvalitetsnormen är fastställd till god ekologisk status 2027.  

Vattenmyndigheten har bedömt att god kemisk status kan uppnås till år 2021 med undantag för 

parametrarna kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter (PBDE). Problemet 

avseende dessa parametrar bedöms vara av sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas 

tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av parametrarna får dock inte öka 

jämfört med december 2015. 

Förslag till nya MKN för Trönningeån för förvaltningscykel 3 (år 2017 till år 2021) finns som 

arbetsmaterial i VISS. Samma MKN som de idag fastställda har föreslagits med skillnaderna att 

 
4 Vatteninformation Sverige (VISS), www.viss.lansstyrelsen.se, besökt 2021-03-17. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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tidsfristen för god ekologisk status har flyttats fram till år 2033 samt att en tidsfrist till år 2027 för 

kemisk ytvattenstatus har lagt till avseende parametrarna PFOS och Benso(a)pyrene. 

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm och statusklassning för närmaste berörda vattenförekomst. Källa: Vatteninformation Sverige (VISS), 
www.viss.lansstyrelsen.se, besökt 2021-03-17. 

 

Trönningeån 

SE628132-132696 

Ekologisk status  

   Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2027 

   Förslag till ny miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2033 

   Statusklassning Måttlig ekologisk status 

Kemisk status  

   Miljökvalitetsnorm God kemisk ytvattenstatus* 

   Förslag till ny miljökvalitetsnorm God kemisk ytvattenstatus** 

   Statusklassning Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 
* Med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter.  

** Med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter samt tidsfrist till 2027 avseende PFOS och 

Benso(a)pyrene. 

5.3 NATURMILJÖ 

Närmaste skyddsområde avseende naturmiljö är naturreservatet Trönninge ängar cirka 450 meter 

väster om planerad verksamhet. På samma avstånd från planerad verksamhet finns även området 

Laholmsbukten-Eldsbergaåsen-Genevadsån-Lagan (NN19) som är av riksintresse för naturvård samt 

Ramsarområdet Fylleån (ID 1119). Fylleån utgör även Natura 2000-område enligt Art- och 

habitatdirektivet (SE0510132). Som närmast ligger Natura 2000-området cirka 1,5 kilometer från 

planerad verksamhet. Drygt 3 kilometer sydväst om planerad verksamhet ligger djur- och 

växtskyddsområdet Skäret (ID 2004984). Skyddsområden avseende naturmiljö framgår av figur 5. 

Syftena med skyddsområdena är huvudsakligen att bevara den biologiska mångfalden hos de arter 

(främst fågelarter) som finns i området. Området är också av intresse för dess geovetenskapliga 

värden. Fylleån har även stor artmångfald av fisk med lekområden för öring och lax. Det ringa 

utsläppet av dagvatten från verksamheten bedöms inte påverka mångfalden i Fylleån och därmed inte 

heller syftet med Natura 2000-området. Planerad verksamhet kommer att bedrivas inom ett befintligt 

industriområde som funnits i området länge. De arter som finns i områdets närhet bör således ha 

anpassat sig efter rådande förhållanden och inte störas av dessa. 

Närmaste vattenskyddsområde (Perstorps VV) är lokaliserat cirka 4,5 kilometer öster om planerad 

verksamhet och bedöms på grund av avståndet och det ringa utsläppet till vatten från verksamheten 

inte påverkas. Inga andra naturresurser som potentiellt kan påverkas finns i verksamhetens 

närområde. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 5. Skyddade naturområden i planerad verksamhets närområde. Grön skraffering visar naturreservat, gul skraffering visar 
djur- och växtskyddsområde, blå skraffering visar Natura 2000-område enligt Art- och Habitatsdirektivet och lila skraffering visar 
Ramsarområde enligt våtmarkskonventionen. Planerad verksamhet är markerad med svart cirkel. (Källa: Naturvårdsverket 
skyddad natur, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/, besökt 2021-04-07) 

5.4 KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD 

Cirka 1,7 kilometer öster om planerad verksamhet ligger Stjärnarps gods (N36) som är av riksintresse 

för kulturmiljövård. Som framgår av figur 6 finns även ett fåtal fornlämningar, möjliga fornlämningar 

samt övriga kulturhistoriska lämningar i planerad verksamhets närområde. Det finns dock inga 

fornlämningar i direkt anslutning till planerad verksamhet. 

Landskapsbildskyddsområdet Strandområdet Påarp-Fylleåns mynning (ID 2005001) ligger cirka 1,5 

kilometer väster om planerad verksamhet (framgår ej av figur). 

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövård bedöms inte påverkas på grund av avståndet från 

planerad verksamhet. Inte heller finns några fornlämningar som kan påverkas i direkt anslutning till 

planerad verksamhet och då planerad verksamhet kommer att bedrivas i en befintlig byggnad kommer 

inte landskapsbilden att förändras. 

 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Figur 6. Kulturmiljöer i planerad verksamhets närområde. Röd skraffering visar riksintresse för kulturmiljö, röda punkter visar 
fornlämningar, blå skraffering visar område för möjlig fornlämning och ljusblå punker visar övriga kulturhistoriska lämningar.  
Planerad verksamhet är markerad med svart cirkel. (Källa: Länsstyrelsens digitala miljöatlas, https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e00b68a27e474926930a2197683733ea, besökt 2021-04-07) 

5.5 FRILUFTSLIV OCH REKREATION 

I planerad verksamhets närområde finns två områden av riksintresse för friluftsliv: Simlångsdalen-

Fylleåns dalgång (FN12) cirka 1,7 kilometer nordväst om planerad verksamhet samt Laholmsbukten 

(FN14) cirka 1,5 kilometer väster om planerad verksamhet. Hela kustområdet väster om planerad 

verksamhet är även av riksintresse för rörligt friluftsliv. Skyddsområden avseende friluftsliv framgår av 

figur 7. 

Områden som är av riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas på grund av 

avståndet från planerad verksamhet.  

 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e00b68a27e474926930a2197683733ea
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e00b68a27e474926930a2197683733ea
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Figur 7. Skyddade områden för friluftsliv i planerad verksamhets närområde. Blå skraffering visar riksintresse för friluftsliv och 
grön skraffering visar riksintresse för rörligt friluftsliv. Planerad verksamhet är markerad med svart cirkel. (Källa: 
Naturvårdsverket skyddad natur, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/, besökt 2021-04-07) 

5.6 SKYDDADE ARTER 

Vid en sökning i Artportalen från 1 januari 2015 till 17 mars 2021 framkom inga rapporterade fynd av 

skyddsvärda arter inom aktuell fastighet5. Inom cirka en kilometer från ansökt verksamhet framkom 

dock 76 olika rödlistade fågelarter (en akut hotad, 15 starkt hotade, 20 sårbara, 40 nära hotade). 

Väldigt få fynd har rapporterats inom Kistinge industriområde. Majoriteten av fynden har gjorts väster 

om ansökt verksamhet inom eller i anslutning till Trönninge ängars naturreservat. Några exempel på 

fågelarter som setts inom området är den akut hotade arten fjällgås och de starkt hotade arterna ejder, 

vit stork, ängshök, brun glada, grönfink, rödspov, storspov och bergand. 

Inom cirka en kilometer från ansökt verksamhet framkom även fynd av rödlistade kärlväxter (11 arter, 

till exempel vanlig kavelhirs, etternässla, åkerrättika, knippnejlika och åkerfibbla), ryggradslösa djur 

(större sågsvartbagge och bålgetingsglasvinge) och däggdjur (utter),  

 
5 SLU Artdatabanken (2020). https://artportalen.se/, besökt 2021-03-17. 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://artportalen.se/
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6 FÖRUTSÄTTNINGAR I VERKSAMHETEN OCH 
FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER 

6.1 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 

Högt upp på både den svenska och den globala dagordningen för hållbarhet ligger övergången till en 

cirkulär ekonomi. Det finns ingen allmän vedertagen definition av cirkulär ekonomi men begreppet 

bygger på principerna att bevara och stärka naturkapitalet genom att förvalta ändliga resurser och 

balansera nyttjandet av förnybara resursflöden. Cirkulär ekonomi innebär också att optimera 

resursutnyttjandet genom att cirkulera produkter, komponenter eller material med så högt nyttjande 

som möjligt samt att främja verkningsfulla system genom att eliminera negativa sidoeffekter av 

resursanvändningen som miljögifter, buller, trängsel eller negativa hälsoeffekter. Cirkulär ekonomi 

innebär en effektivare användning av naturresurser vilket även möjliggör sänkta kostnader. 

De metaller som används i batterier är ändliga resurser. Befintliga återvinningsresurser för 

litiumjonbatterier är främst så kallade pyrolösningar (smältugnar). För att kunna nå uppsatta 

återvinningskrav för uttjänta elfordon och litiumjonbatterier måste återvinningen av elbilsbatterier 

förbättras. Planerad verksamhet möjliggör styrning av återvinningen efter olika typer av batterier med 

olika typer av kemi så att återvinning av metaller underlättas. Dessutom underlättas utsorteringen av 

de batterier som kan återanvändas på second use marknaden. 

Den användning av naturresurser som planerad verksamhet medför är främst användning av vatten 

och energi. Även användning av kemiska produkter för tillsats i skrubbern kommer ske. Indirekt 

används diesel för lastbilstransporter av inkommande och utgående material. 

Planerad verksamhet kommer att bedrivas i en befintlig lokal och någon oexploaterad mark kommer 

således inte att tas i anspråk. 

6.2 ENERGIFÖRSÖRJNING OCH ENERGIANVÄNDNING 

Energibehovet i processen kommer sannolikt uteslutande att tillgodoses med el. Beroende på val av 

reningsutrustning för processluft kan naturgas krävas i ett av reningsstegen. Uppvärmning av lokalen 

sker med fjärrvärme.  

I sorteringen av konsumentbatterier används el främst för drift av processutrustning. Enskilt största 

energianvändare är siktar och eventuell sensormaskin. Den totala årliga elförbrukningen bedöms vara 

cirka 650 kWh. 

I fas 1 används mycket lite energi. Den el som åtgår används huvudsakligen för laddning av elverktyg 

och truckar samt för belysning. Energin som uppstår vid djupurladdningen av batterier kommer att 

matas in i fastighetens infrastruktur via konverteringsutrustning. Energin konsumeras därefter lokalt i 

fastigheten och reducerar därmed behovet för tillförd energi och minskar belastningen på den centrala 

kraftdistributionsinfrastrukturen. Då energi från djupurladdningen återvinns i verksamheten bedöms 

nettoanvändningen av energi i fas 1 vara nära noll. 

I fas 2 används el främst för drift av process- och reningsutrusning. Det enskilt mest energikrävande 

processteget är torkningen då elektrolytfasen avdunstas (cirka 330 kW). Även den inledande 

krossningen är relativt energikrävande (cirka 90 kW). Den totala årliga elförbrukningen bedöms vara 

cirka 2 350 MWh, vilket motsvarar den årliga energianvändningen i drygt 90 svenska genomsnittvillor 
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med direktverkande el6. Energi från eventuell användning av naturgas tillkommer utöver angiven 

mängd. 

Stena Recycling AB omfattas av lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Till följd av 

denna har Stena genomfört energikartläggning på fyra av de större verksamheterna som bedrivs i 

Sverige. Kunskapen från dessa energikartläggningar används på övriga anläggningar genom att 

liknande delar/processer jämförs för att, om möjligt, hitta besparingspotential. Ingen energikartläggning 

planeras således för den verksamhet som omfattas av planerad ansökan. 

6.3 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENANVÄNDNING 

Det vatten som kommer användas i verksamheten är uteslutande kommunalt renvatten. 

Inget vatten används i sorteringen av konsumentbatterier eller i fas 1. Främst i fas 1 är det tvärt om av 

säkerhetsskäl av vikt att vatten inte kommer i kontakt med de batterier från vilka elektronik ännu inte 

avlägsnats och djupurladdning ännu inte skett.  

I fas 2 kommer vatten huvudsakligen att användas i skrubbern samt för rengöring. Då litiumjonbatterier 

innehåller hälsoskadliga ämnen är det av vikt att hålla partikelnivån i luften inom verksamheten så låg 

som möjligt. Trots en optimerad utformning av ventilationen i anläggningen kommer väggar, golv och 

processutrustning sannolikt behöva spolas av för att avlägsna partiklar. Uppskattningsvis kommer 

cirka 10 m3 vatten att årligen åtgå för detta.  

I skrubbern bedöms cirka 140-160 liter vatten användas per timme. Detta medför att mellan cirka 700 

och 800 m3 vatten kommer att användas i skrubbern årligen. 

6.4 KEMISKA PRODUKTER 

För att åstadkomma den atmosfär med låg syrgashalt som används i det processteg då elektrolytfasen 

avdunstas används kvävgas. Använd mängd kvävgas bedöms uppgå till cirka 150-200 m3 per timme, 

vilket motsvarar cirka 960 000 m3 per år. En lagringskapacitet på mellan 300 och 500 m3 kvävgas 

bedöms krävas om kvävgasen förvaras utan trycksättning. Kvävgasen kommer dock att förvaras 

under tryck. Vilket tryck och därmed vilken tankvolym som kommer att behövas är ännu ej utrett. 

I skrubbern kommer starka baser att användas för neutralisering av sura gaser, sannolikt 

natriumhydroxid (NaOH) alternativt kaliumhydroxid (KOH). Basen kommer att transporteras till 

anläggningen i tankbil och på anläggningen förvaras i tank. Tankens storlek är ännu inte helt bestämd 

men kommer sannolikt att vara omkring 20 m3. Tankar kommer att vara invallad med möjlighet till 

uppsamling av hela volymen. 

I övrigt kommer endast mindre mängder kemiska produkter bestående av främst oljor och fetter för 

underhåll av verktyg, maskiner och processutrustning samt kemiska produkter för rengöring av 

personalutrymmen etc. att användas i verksamheten. Dessa kommer förvaras inomhus på 

uppsamlingstråg alternativt i för syftet anpassat skåp med uppsamlingsmöjlighet av eventuellt spill. 

Kemikalier är registrerade i dokumentationshanteringssystemet Chemical Manager som tillhandahålls 

av Ecoonline. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga i systemet för kemikaliernas användare. I systemet 

genomförs även riskbedömningar för de kemiska produkter som används i verksamheten. 

 
6 EON (2021). https://www.eon.se/el/elforbrukning, besökt 2021-03-25.  

https://www.eon.se/el/elforbrukning
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6.5 AVFALL 

Avfallsfraktioner från batterisorteringen, fas 1 och fas 2 kommer sannolikt att hanteras separat från 

varandra. Samtliga i processen uppkomna avfallsslag framgår av tabell 2 tillsammans med fördelning, 

avfallskoder, slutomhändertagande och ungefärliga mängderna som kommer att uppstå vid maximal 

produktion enligt planerad ansökan.  

Avfall kommer generellt att förvaras utomhus nederbördsskyddat. Stöldbegärliga fraktioner och 

fraktioner som utgör farligt avfall (huvudsakligen black mass och elektrolytvätska) kommer sannolikt 

att förvaras inomhus i big-bags eller IBC-behållare. Allt farligt avfall kommer att förvaras invallat med 

möjlighet till uppsamling av eventuellt spill. 

Tabell 2. I planerad verksamhet uppkomna avfallsmängder, avfallskoder och slutligt omhändertagande.  

Avfallsfraktion 

Andel 

(%) Mängd (ton) Avfallskod Omhändertagande 

Batterisortering 

Blybatterier 7 % 175 16 06 01* Boliden Bergsö 

Nickelkadmiumbatterier 3 % 75 16 06 02* SNAM 

Knappcellsbatterier 1 % 25 16 06 05 Fortum 

Nickelmetallhydridbatterier 6 % 150 16 06 05 Redux 

Alkaline-, Zink- och 

brunstensbatterier 73 % 1 825 16 06 04 Redux 

Litiumbatterier 10 % 250 16 06 05 Fortum 

Fas 1 

Batterimoduler 60 % 6 000 16 06 05 Fas 2 

Aluminium 20 % 2 000 16 01 18 Smältverk 

Järnmetall 6 % 600 16 01 17 Smältverk 

Elektronik 10 % 1 000 16 02 16 
SNRC PMR – Stena, 

Halmstad 

Kablar 2 % 200 16 02 16 
SNRC PMR – Stena, 

Halmstad 

Plast 2 % 200 16 01 18 
SNRC ELP – Stena 

Halmstad 

Kylvätska/-vatten <1 % <100 16 01 15 Stena FA, Halmstad 
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Fas 2 

Black mass 40-60 4 000-6 000 19 12 11* 

Hydrometalurgisk eller 

termometalurgisk 

upparbetning beroende 

på kvalitet. 

Elektrolytvätska 10-15 1 000-1 500 19 12 11* Energiåtervinning 

Plast 5-15 500-1 500 19 12 04 

Material- eller 

energiåtervinning 

beroende på innehåll. 

Metallfolie 15-25 1 500-2 500 19 12 03 Smältverk 

Plastfolie 5 500 19 12 04 
Material- eller 

energiåtervinning 

Icke magnetiskt material 5-10 500-1 000 19 12 03 
SNRC PMR – Stena, 

Halmstad 

Magnetiskt stål 0-5 0-500 19 12 02 Smältverk 

 

Stoft från partikelavskiljningen av processluften kommer att uppkomma. Stoftet innehåller värdefullt 

katodmaterial i form av metaller och kommer att samlas upp som en del av black mass-fraktionen. 

Från partikelavskiljningen uppkommer även förbrukade filter. 

Utgående vattenmängd från skrubbern kommer att vara ungefär samma som användning av renvatten 

in till skrubbern, det vill säga mellan cirka 700 och 800 m3. Vattnet kommer innehålla bland annat 

metaller såsom litium, kobolt, nickel och mangan att uppkomma per timme.  

Även vatten som uppkommer till följd av spolning av väggar, golv och processutrustning i 

produktionslokalen kommer att lämna anläggningen som avfall. 

Utöver de avfallsfraktioner som uppkommer i processen uppkommer avfall i form av hushållsavfall från 

personalutrymmen (cirka 10-15 ton per år) samt emballage i form av trä och wellpapp (cirka 40 ton per 

år).  

Det avfall som uppkommer i verksamheten kommer att hanteras i enlighet med miljöbalkens 

avfallshierarki då återanvändning och materialåtervinning är högst prioriterade före energiåtervinning 

och därefter bortskaffande.  

6.6 UTSLÄPP TILL LUFT 

Fas 1 medför inget utsläpp till luft. 

Luften från processteget i fas 2 då elektrolytfasen avlägsnas kommer, som tidigare nämnts, främst att 

innehålla föroreningar i form av partiklar innehållande bland annat litium, kobolt, nickel och mangan 

samt organiska lösningsmedel (VOC). Även vätefluorid (HF) kan bildas då elektrolytvätskan (LiPF6) 

kommer i kontakt med fukten i luften. Som nämnts ovan är det ännu inte klart vilken reningsutrustning 

som kommer att användas för rening av processluften innan avledning till atmosfär. Sannolikt kommer 

reningsutrustningen dock att bestå av en kombination av partikelfilter, kondensator och skrubber. Som 
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alternativ eller komplement till kondensatorn kan en RTO eller ett aktivt kolfilter användas för rening av 

VOC. 

Då det ännu inte i detalj är bestämt vilken reningsutrustning som kommer att användas för rening av 

processluften är det av förklarliga skäl ännu inte heller helt klart vilken partikel- och VOC-halt utgående 

renad luft kommer att innehålla. De leverantörer av reningsutrustning som kan bli aktuella lämnar dock 

10 mg/m3 som maximal utsläppshalt för partiklar.  

I övrigt medför verksamheten huvudsakligen utsläpp till luft i form av bland annat koldioxid, 

kolmonoxid, kväveoxider och stoft från transporter och eventuell förbränning av naturgas.  

6.7 UTSLÄPP TILL VATTEN 

I verksamheten kommer dagvatten från tak och hårdgjorda utomhusytor, processvatten från skrubbern 

samt vatten från rengöring av processutrustning- och processlokaler i fas 2 att uppstå. Även sanitärt 

vatten från personalutrymmen kommer att uppkomma. Detta kommer dock att avledas till det 

kommunala reningsverket och beskrivs därför inte närmare i föreliggande handling. 

6.7.1 Dagvatten 

Dagvatten kommer enbart att bestå av vatten från tak och hårdgjorda utomhusytor. Ingen verksamhet 

utöver transporter, lastning och lossning av material samt förvaring av inkommande batterier och vissa 

utgående avfallsfraktioner kommer att ske utomhus. All förvaring utomhus kommer att ske 

nederbördsskyddat.  

Tättingar och absorbent kommer att finnas tillgängligt i anslutning till lossningsplatsen för kemiska 

produkter. Tankar för förvaring av kemiska produkter i verksamheten kommer att vara invallade med 

möjlighet till uppsamling av hela volymen. 

Dagvatten avleds, som nämnts ovan, via dagvattenbrunnar på fastigheten till Kistingebäcken som 

mynnar i ytvattenförekomsten Trönningeån drygt en kilometer sydväst om planerad verksamhet.  

6.7.2 Processvatten 

Då rester av vattenlösliga VOC och kvarvarande partiklar kommer att avlägsnas i skrubbern kommer 

skrubbervattnet sannolikt innehålla metaller såsom litium, kobolt, nickel och mangan. Detta vatten 

kommer att lämna anläggningen som avfall och således inte släppas till recipient. 

6.7.3 Tvättvatten 

Då litiumjonbatterier innehåller hälsoskadliga ämnen är det av vikt att hålla partikelnivån i luften inom 

verksamheten så låg som möjligt. Trots en optimerad utformning av ventilationen i anläggningen 

kommer väggar, golv och processutrustning sannolikt behöva spolas av för att avlägsna partiklar. 

Även detta vatten kommer att lämna anläggningen som avfall och således inte släppas till recipient. 

6.8 TRANSPORTER 

Samtliga in- och utleveranser till och från verksamheten kommer att ske med lastbil. Majoriteten av 

transporterna kommer att bestå av intransporter av batterier och uttransporter av producerat material. 

Totalt bedöms cirka 1 190 lastbilstransporter (det vill säga cirka 2 380 fordonsrörelser) ske till eller från 

anläggningen varje år. Dygnsmedeltrafiken bedöms uppgå till ungefär 5 transporter per dag 

(motsvarande 10 fordonsrörelser). Cirka en tredjedel av det material som produceras kommer att 
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transporteras till Stenas SNRC-anläggning lokaliserad strax norr om ansökt verksamhet. Dessa 

transporter har inte inkluderats i transportantalet ovan. 

Huvudsaklig transportväg till och från verksamheten är E6/E20, väg 15, Stjärnarpsvägen och 

Sadelvägen, figur 8.  

 

Figur 8. Huvudsaklig transportväg till och från ansökt verksamhet. 

 

Trafikverket har genomfört trafikmätningar på väg 15 i två punkter längs den sträcka Stenas 

transporter kommer att ledas. Senast genomförd mätning utfördes i januari 2017. Även andel tung 

trafik mättes.7 Enligt mätningarna går 13 340 respektive 20 750 fordonsrörelser, varav 1 500 

respektive 2 640 tung trafik, beroende på mätpunkt på väg 15 norr om Stenas planerade verksamhet 

under ett dygn. Detta innebär att tunga transporter till och från Stenas verksamhet vid maximal 

produktion enligt planerad ansökan skulle utgöra mellan cirka 0,05 och 0,07 % av det totala antalet 

transporter på väg 15. Motsvarande andel av de tunga transporterna på vägsträckan är mellan cirka 

0,4 och 0,7 %. Årsmedeldygnstrafik samt verksamhetens transporter redovisas i tabell 3. 

  

 
7 Trafikverket (2020), http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation, besökt 2021-03-26. 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
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Tabell 3. Årsmedeldygnstrafik enligt Trafikverkets mätning 2017 samt den andel av trafiken som transporter till följd av Stenas 
planerade verksamhet medför.  

Mätpunkt 

Totalt antal fordonsrörelser 

(varav tung trafik) 

Fordonsrörelser planerad 

verksamhet 

Väg 15 söder om Klastorpsvägen 13 340 (1 500) 10 (0,07 %) 

Väg 15 söder om Prästvägen 20 750 (2 640)  10 (0,05 %) 

 

Interna transporter av material kommer att ske med eltruck. Sannolikt kommer fem till sex truckar att 

användas i verksamheten. 

6.9 BULLER 

Buller från verksamheten uppkommer främst vid transporter till och från anläggningen, vid 

lastning/lossning samt från fläktar och ventilationsutsug placerade på produktionsbyggnadens tak. 

Buller kan även uppkomma vid tryckluftsrengöring av textilfilter. Buller från processutrustning bedöms 

inte kunna urskiljas i någon större utsträckning utanför processbyggnaden. 

Transporter till och från anläggningen kommer i huvudsak att ske på dag- och kvällstid på vardagar kl. 

06-22. 

Bullernivåer enligt Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 

6538) bedöms kunna innehållas. 

6.10 DAMNING 

Ingen damning bedöms uppkomma utanför processbyggnaden. 

6.11 SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Planerad verksamhet bedöms främst vara sårbar för klimatförändringar i form av förändrad havsnivå 

och ökad nederbörd.  

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) översvämningsportal ligger planerad 

verksamhet inte inom område med risk för översvämning på grund av stigande havsnivå vid något av 

de scenarios som analyserats i portalen (100-årsnivå i slutet av seklet, 200-årsnivå i slutet av seklet 

och beräknad högsta nivå i slutet av seklet).8 

Klimatförändringarna gör att skyfall förväntas inträffa oftare och intensiteten på dessa förväntas öka. 

Genom att identifiera de så kallade lågpunkterna där vatten kan stiga och ansamlas ges en bild av 

områden där särskilda insatser kan krävas. Skyfall i kombination med asfalterade ytor och tak kan 

innebära problem gällande avrinning då dagvattensystemet kan få svårt att klara av de mängder som 

ett skyfall innebär. Verksamheten bedöms inte vara belägen inom en så kallad lågpunkt som kan bidra 

till vattenansamlingar. 

 
8 MSB (2021). Översvämningsportalen. https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-
kartor/hot-och-riskkartor/halmstad/hav/hotkartor.html, besökt 2021-04-14.  

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/halmstad/hav/hotkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/halmstad/hav/hotkartor.html
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6.12 RISK OCH SÄKERHET 

Stena har ett dokumenterat miljö-, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem innehållande rutiner som 

säkerställer att verksamheten uppfyller kraven i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 

egenkontroll. Ledningssystemet är tredjepartscertifierat enligt ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 

18001. I ledningssystemet finns bland annat rutiner för fortlöpande tillsyn för att säkerställa att 

kvalitets-, miljö-och säkerhetskrav uppfylls. Tillsynen journalförs. I ledningssystemet finns även 

beredskapsplan, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för riskbedömningar av verksamhet. 

Brandskyddsronder genomförs sex gånger per år och skyddsronder två gånger per år. 

I verksamheten som omfattar fas 1 har huvudsakligen tre betydande risker identifierats. Den första, 

vilken är hantering av batterier med kvarvarande spänning på upp till 1 000 volt, utgör främst en 

arbetsmiljörisk då den ström som potentiellt kan bildas är tillräcklig för att döda en människa. Övriga 

två betydande risker, brand och bildande av HF, utgör i större utsträckning risker för yttre miljö och 

tredje person.  

För att undvika en omfattande brand förvaras batterier som inte statuskontrollerats och djupurladdats 

utanför processbyggnaden i sjöcontainers eller annan ur riskhänseende motsvarande lösning. 

Avhjälpande brandåtgärder omfattar specialsläckare, rullande arbetsbänkar som snabbt kan rullas ut 

från lokalen om ett batteri börjar brinna samt en öppen container innehållande saltvatten i vilken allt 

material kan droppas och förvaras tills det slutat brinna/pyra/ryka. Det sistnämnda förhindrar även 

spridning av HF. 

En initial grovriskanalys för fas 2 har upprättats. Enligt denna bedöms planerad verksamhet ha en 

övergripande låg riskbild. Största risken för brand föreligger vid mekanisk bearbetning i kvarn. Genom 

att denna bearbetning sker i inert miljö med låg syrehalt reduceras risken för brand. Tryckavlastande 

luckor kommer att finnas i kvarnen som avhjälpande funktion vid en mindre explosion. 

På grund av att fas 1 och fas 2 av verksamheten har olika riskbilder kommer processbyggnaden av 

avskiljas för att isolera en brand och eventuell HF-bildning i fas 1 från att sprida sig till fas 2-

verksamheten.  

Ett eventuellt släckvatten utanför processbyggnaden avleds idag via dagvattensystemet till recipienten 

Kristingebäcken och vidare till Trönningeån utan möjlighet för uppsamling. Stena kommer att utreda 

möjligheten att begränsa spridning av uppkommet släckvatten utanför anläggningen. Detta skulle till 

exempel kunna ske genom installation av avstängningsventil i anläggningens yttersta dagvattenbrunn. 

Bolaget använder sig av ett avvikelsesystem för att rapportera tillbud och olyckor.  

Bolaget omfattas inte av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 

7 PLANERADE UTREDNINGAR 

Möjligheten till att omhänderta släckvatten kommer att utredas vidare. Val av reningsutrustning för 

processluft kommer att utredas vidare. Resultaten kommer att redovisas i kommande ansökan. 
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8 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

En avgränsning av innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innebär fokus på väsentliga 

frågor och aspekter som ska konsekvensbedömas. I planerad MKB kommer störst vikt preliminärt att 

läggas vid ämnesområdena utsläpp till luft, transporter samt risk och säkerhet.  

Övriga aspekter som påverkan på mark och grundvatten, naturmiljö, kulturmiljö och landskapsbild, 

friluftsliv och rekreation, energianvändning, vattenanvändning, utsläpp till vatten, buller, avfall samt 

yttrehändelser/klimatpåverkan kommer redovisas och konsekvensbedömas i mindre omfattning.   

Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer beskrivs genomgående för de miljöeffekter där 

detta är aktuellt.  

Geografiskt kommer konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det område som är direkt 

berört av planerad verksamhet. Den geografiska avgränsningen för respektive aspekt kan därför 

variera och belyses i den omfattning som bedömts vara nödvändig. 

9 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

Utformningen av planerad MKB framgår av nedanstående innehållsförteckning.  

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 

Icke teknisk sammanfattning. 

1 INLEDNING 

Administrativa uppgifter, formalia angående WSP:s uppdrag och bakgrund till ansökan. 

2 METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2.1 Avgränsningar  

Beskrivning av begränsningar av MKB:n. 

2.2 Bedömningsgrunder 

Utgångspunkten i MKB:n är att redovisa planerad verksamhets miljöeffekter utifrån maximal ansökt 

verksamhet. Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar 

som här benämns som bedömningsgrunder. Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan den 

ansökta verksamhetens miljöeffekter sättas i relation till respektive effekts värde.  

I MKB:n används begreppen miljöpåverkan, miljöeffekt och miljökonsekvens. Påverkan och/eller 

konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till miljöeffektens värde, men kan 

också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer samt nationella 

riktvärden, gränsvärden och gällande praxis.  

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder 

(skyddsåtgärder). 
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Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade 

verksamhetens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, 

obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ 

konsekvens, se tabell 4. I vissa fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna från 

andra verksamheter. 

Tabell 4. Bedömningsgrunder för miljökonsekvensbeskrivningen. 

Positiv 

konsekvens 

 

Verksamheten medför en 

förbättring för människans 

hälsa och/eller miljö som ges 

vikt vid bedömning mellan 

värden/aspekter. 

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i 

miljömålens riktning. 

Obetydlig 

konsekvens 

Verksamheten bedöms inte 

medföra någon effekt, antingen 

positiv eller negativ, på 

värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som kan påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt. 

Liten negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms endast 

medföra negativ påverkan av 

mindre art och omfattning som 

inte innebär någon betydande 

försämring eller skada av 

värdet/aspekten. 

- Vanligt förekommande påverkan. 

- Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 

- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av måttlig art 

och omfattning som innebär en 

försämring av eller mindre 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan 

dessa istället komma att bedömas som en liten negativ eller 

obetydlig konsekvens.  

Stor negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av större art 

och omfattning som innebär en 

allvarlig försämring av eller 

skada på värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 

- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan 

dessa istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ 

konsekvens. 

3 DEN ANSÖKTA VERKSAMHETEN 

Utdrag ur den tekniska beskrivningen. 

4 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 

Övergripande beskrivning av verksamhetens lokalisering och närmsta omgivning. Förenlighet med 

gällande planer. 

5 ALTERNATIV 

5.1 Alternativ lokalisering  

Alternativa lokaliseringar kommer endast att redovisas om Länsstyrelsen gör bedömningen att 

planerad verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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5.2 Alternativ process/utformning  

För en verksamhet av Stenas typ och storlek är det främst relevant att titta på alternativa tekniker för 

rening av processluft för att säkerställa att utsläpp till luft minimeras. Även en jämförelse med befintliga 

tekniker för återvinning av litiumjonbatterier kommer att göras (främst pyrolösningar). 

5.3 Framskrivet nuläge/Nollalternativ  

En MKB ska innehålla en redovisning av hur det nuvarande tillståndet i miljön förväntas förändras i 

framtiden om den ansökta verksamheten inte kommer till stånd, ett så kallat framskrivet nuläge eller 

nollalternativ. I MKB:n kommer begreppet framskrivet nuläge att användas. Syftet med redovisningen 

av framskrivet nuläge är att ge ett underlag för att kunna värdera vilken förändring den ansökta 

verksamheten medför ur miljösynpunkt. Framskrivet nuläge innebär således att platsen för 

verksamheten genomgår en annan utveckling än vad som skulle vara fallet om den ansökta 

verksamheten blev av. 

Framskrivet nuläge innebär i det här fallet att planerad verksamhet inte blir av och är således samma 

som nuläget. Sorteringen av konsumentbatterier och fas 1 kommer även fortsatt att bedrivas vid 

närliggande SNRC och fas 2 kommer inte att etableras på aktuell fastighet. 

6 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

6.1 Nationella och regionala miljökvalitetsmål 

Nationella och regionala miljömål av relevans redovisas. 

6.2 Kommunala miljömål och miljöprogram 

Eventuella kommunala miljömål redovisas. 

6.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt för ytvattenförekomsten Trönningeån redovisas. 

7 KONSEKVENSBEDÖMNING 

7.1 Mark och grundvatten 

Redovisning av tillgänglig information för fastigheten. Kort bedömning av ansökt verksamhets 

påverkan. 

7.2 Naturmiljö 

Översiktlig beskrivning av riksintressen och andra områdesskydd avseende naturmiljö i 

verksamhetens närhet. Bedömning av verksamhetens påverkan på dessa. 

7.3 Kulturmiljö och landskapsbild 

Översiktlig beskrivning av riksintressen och andra områdesskydd avseende kulturmiljö och 

landskapsbild i verksamhetens närhet. Bedömning av verksamhetens påverkan på dessa. 

7.4 Friluftsliv och rekreation 

Översiktlig beskrivning av riksintressen och andra områdesskydd avseende friluftsliv och rekreation i 

verksamhetens närhet. Bedömning av verksamhetens påverkan på dessa. 
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7.5 Övriga områdesskydd 

Översiktlig beskrivning av eventuella övriga områdesskydd i verksamhetens närhet. Bedömning av 

verksamhetens påverkan på dessa. 

7.6 Kemiska produkter  

Redovisning av vilka kemiska produkter som kommer att användas i verksamheten och hanteringen 

av dessa. Bedömning av hanteringens påverkan på människors hälsa och miljön. 

7.7 Energiförsörjning och energianvändning 

Redovisning av energiförsörjning och energianvändning. Bedömning av energianvändningen ur 

resurssynpunkt. 

7.8 Vattenförsörjning och vattenanvändning 

Redovisning av vattenförsörjning och vattenanvändning. Bedömning av vattenanvändningen ur 

resurssynpunkt. 

7.9 Utsläpp till vatten  

Redovisning av utsläpp till vatten. Bedömningen av dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormer i 

ytvattenförekomsten Trönningeån.  

7.10 Utsläpp till luft  

Redovisning av utsläpp till luft. Bedömning av utsläppens påverkan på människors hälsa och miljön. 

7.11 Transporter 

Redovisning av antalet externa transporter samt transportvägar till och från verksamheten. Bedömning 

av transporternas andel av det totala antalet transporter väg 15. Bedömning av påverkan på 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

7.12 Buller  

Redovisning av bullerkällor i verksamheten. Bedömning av möjligheten att innehålla 

Naturvårdsverkets riktlinjer (rapport 6538) vid närmsta bostadshus. 

7.13 Avfall  

Redovisning av det avfall som uppkommer i verksamheten samt hur detta hanteras. Bedömning av 

hur hanteringen av avfall påverkar människors hälsa och miljön. 

7.14 Yttre händelser 

Redovisning och bedömning gällande risken för påverkan på människors hälsa och miljön till följd av 

klimatförändringar avseende havsnivåhöjning och extremt väder. 

7.1.1 Risk och säkerhet  

Redovisning av resultat från riskbedömning. Redovisning av släckvattenhantering. Bedömning av 

verksamhetens riskbild och dess potentiella påverkan på människors hälsa och miljön. 
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8 SAMLAD BEDÖMNING 
Samlad bedömning av ovan listade miljöaspekter. 

9 REDOVISNING AV SAKKUNSKAP 
En redovisning av sakkunskap för de personer som deltagit i arbetet med att ta fram MKB. 

10 REFERENSER  
Lista över de rapporter, handböcker, översiktsplan, vägledande dokument etc. som används som 

underlag vid upprättandet av MKB. 
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 43 600 

medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 100 

medarbetare. www.wsp.com 

 

 

  


