
Underlag för samråd inför tillståndsansökan för
tillkommande verksamhet vid H2 Green Steels stålverk i
Bodens kommun.
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Bakgrund
Stål är ett av de viktigaste industriellt framställda materialen. Stålet används inom
industrin, i bostäder, bilar, vitvaror och i många andra sammanhang. Vårt
moderna samhälle är helt enkelt beroende av stål. Samtidigt är stålindustrin en av
de branscher som släpper ut mest koldioxid – och står för sju procent av
koldioxidutsläppen globalt.

Vi står nu inför det största teknikskiftet inom global stålindustri någonsin och en
grön samhällsomvandling av sällan skådat slag. H2 Green Steels mål är att
påskynda omställningen genom att bygga en storskalig fossilfri stålproduktion.

H2 Green Steel har ansökt om och beviljats byggnadstillstånd för till en
anläggning för ståltillverkning i Bodens kommun. Arbetet med att bygga
anläggningen har påbörjats och den planeras tas i drift under 2024. De
återstående villkorsfrågorna handläggs av Mark- och miljödomstolen vid Umeå
tingsrätt i mål M 3358-21.

Tillverkningsprocessen är flexibel. Ingående processteg kan varieras utifrån
önskade egenskaper på slutprodukten. Följande processteg är planerade på
verksamhetsområdet; elektrolys för framställning av vätgas, direktreduktion av
järnmalm med vätgas, ljusbågsugn, gjutning, varm-, kall- och trimvalsning,
betning, glödgning, varmförzinkning samt applicering av keramisk beläggning.
Slutprodukten är stålband som kan användas för att framställa bland annat delar
till bilar, vitvaror och möbler.

Verksamheten kommer även behöva kompletteras med reservkraftsgeneratorer
som ska placeras inom verksamhetsområdet. Dessa klassas som
förbränningsanläggningar och kräver tillstånd enligt miljöbalken. Detta underlag
är en del av samrådet inför att komplettera tillståndsansökan i mål M 3358-21
med en ansökan om tillstånd till reservkraftsgeneratorerna.

Tillverkning av fossilfritt stål och behov av
reservkraft
Tillverkningsprocessen vid H2 Green Steels anläggning i Boden är flexibel.
Ingående processteg kan varieras utifrån önskade egenskaper på slutprodukten.
Följande processteg är planerade på verksamhetsområdet; elektrolys för
framställning av vätgas, direktreduktion av järnmalm med vätgas, ljusbågsugn,
gjutning, varm-, kall- och trimvalsning, betning, glödgning, varmförzinkning samt
applicering av keramisk beläggning. Slutprodukten är stålband som kan användas
för att framställa bland annat delar till bilar, vitvaror och möbler.
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Figur 1. Översiktlig skiss över tillverkningsprocessen

Vid underhållsstopp och strömavbrott finns behov av reservkraft. Vid utvärdering
av anläggningens utformning och olika alternativa lösningar har H2 Green Steel
kommit fram till att reservkraftgeneratorer drivna med biobränsle är den bästa
lösningen för behovet.

Samråd
Den planerade verksamheten kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap. miljöbalken. Innan tillståndsansökan lämnas in och
miljökonsekvensbeskrivningen för anläggningen tas fram ska H2 Green Steel
enligt miljöbalken samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och
utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till
följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning.

Detta är ett underlag för både undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6
kap. 24 § miljöbalken. Samråd ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten
och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden
samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som
kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.

Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare (sökande) H2 Green Steel (H2GS AB)

Organisationsnummer 559272-3000

Adress Riddargatan 23A, 1 tr.
114 57 Stockholm

Kontaktperson Ida Westberg,
ida.westberg@h2greensteel.com,
Tel. 079-5853510
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Ansökans omfattning
H2 Green Steel avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för
tillkommande verksamhet vid företagets stålverk i Bodens kommun.
Verksamheten kommer att kompletteras med reservkraftsgeneratorer som ska
placeras inom verksamhetsområdet.

Den planerade verksamheten omfattas preliminärt av följande verksamhetskod
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251):

21 kap. 10§ Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för anläggning för
förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre
än 50 megawatt

Lokalisering

Verksamhetsområdet
Generatorerna kommer att placeras inom verksamhetsområdet för det stålverk
som H2 Green Steel just nu bygger utanför Svartbyn öster om Bodens tätort i
Bodens kommun.

Figur 2 Översiktskarta som visar H2 Green Steels verksamhetsområde (blåmarkerade ytor) i förhållande
till Boden.
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Förutsättningar

Pågående markanvändning
Närliggande verksamheter
Området där den tillkommande verksamheten planeras håller att omvandlas från
skogs- och jordbruksmark till industrimark.

Ett större befintligt ställverk med utbyggt kraftledningsnät som utgörs av både
region- och stamnät finns i närheten av området. Området ligger nära riksväg 97,
järnvägen mellan Boden och Luleå (Malmbanan) samt Stambanan genom övre
Norrland. I och med anläggandet av stålverket byggs infrastrukturen ut vilket
innebär utbyggnad av väg, järnväg och en kraftledning ut till området.
Etableringen av reservkraftgeneratorer tar ingen ytterligare mark i anspråk.

Bostadsbebyggelse
Väster om verksamhetsområdet ligger bostadsområdet Norra Svartbyn. Avståndet
till den samlade bebyggelsen i Norra Svartbyn är 300 meter. De bostäder som
ligger närmast är tre fastigheter som ligger 155-170 meter från
verksamhetsområdets gräns (norra delen av verksamhetsområdet). De planerade
reservkraftsgeneratorerna kommer att placeras utspritt inom H2 Green Steels
verksamhetsområde.

Kommunal planering
Översiktsplan
Verksamhetsområdet ligger inom ett område som är utpekat som
utredningsområde för verksamheter, (Svartbyn VU5), i Bodens kommuns
översiktsplan 2025. Området har pekats ut som lämpligt för storskaliga,
elintensiva, etableringar med stora arealbehov.

Detaljplaner
Verksamhetsområdet omfattas av en detaljplan som antogs av
Kommunfullmäktige 2022-10-17 (Detaljplan för verksamhetsområdet Svartbyn,
Boden industrial park, Dnr. KS 2020-119). Detaljplanens syfte är att skapa ett
verksamhetsområde med möjlighet till storskaliga industrietableringar.

Den planerade vägen och järnvägen ut till verksamhetsområdet omfattas av en
detaljplan som antogs av Kommunfullmäktige 2022-10-17 (Detaljplan för
infrastrukturområdet Svartbyn, Dnr. KS 2020-118). Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för ny infrastrukturkorridor från trafikplats S Svartbyn till det
planerade verksamhetsområdet i Svartbyn, Boden Industrial Park. Planen ska
även säkerställa allmänhetens åtkomst och tillgänglighet till friluftsområdet
Gruvberget.
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Figur 3 Grön avgränsning visar detaljplaneområdet för infrastrukturområdet Svartbyn, röd avgränsning
visar detaljplaneområdet för verksamhetsområdet Svartbyn. Kartan är ett skärmklipp från del av Bodens
kommuns plankarta för infrastrukturområdet Svartbyn.
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Tillkommande verksamhet

Reservkraftsgeneratorer
Reservkraftsgeneratorer med en sammanlagd tillförd effekt strax under 50 MW
kommer att placeras inom H2 Green Steels verksamhetsområde preliminärt enligt
Figur 4.

Figur 4 Röda markeringar visar generatorernas placering inom H2GS verksamhetsområde. Placeringen
är preliminär och kan komma att ändras.

Driftstider
Reservkraftsgeneratorernas funktion kommer att behöva testas regelbundet. För
att göra detta planeras varje generator köras utan last 2 gånger per månad, 30
minuter åt gången.
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Vid underhållsstopp i produktionsanläggningarna finns behov av reservkraft.
Generatorerna kommer att användas ca 36 timmar per år och generator vid
underhållsstopp. Generatorerna körs aldrig flera på en gång utan bara en och en.
Varje generator körs därmed 48 timmar per år. Total sammanlagd drifttid per år
(dvs. då någon generator är i drift) beräknas till 624 timmar.

Bränsle
Reservkraftsgeneratorerna kommer att drivas med biodrivmedlet HVO (Hydrerad
vegetabilisk olja). De preliminära uppgifterna om lagringen av HVO är att
drivmedel kommer att lagras i en liten tank med en volym på max 1,3 m3 vid varje
reservkraftsgenerator.

Transporter
De transporter som den tillkommande verksamheten kommer att generera är
bränsletransporter.

Total bränsleförbrukning bedöms till ca 136 m3 HVO per år. Bränsletransporterna
blir därmed drygt två tankbilar med släp per år (21 m3+42 m3 per ekipage).

Alternativ utformning
Studerade alternativ till reservkraftsgeneratorerna är bränsleceller och
litiumbatterier. Båda alternativa lösningar har bedömts vara mindre lämpliga då
de kräver större yta i anspråk, ha kortare livslängd än huvudalternativet samt vara
väsentligt dyrare i inköp och drift.

Förväntad miljöpåverkan

Utsläpp till luft
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljö-
kvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG
och 2004/107/EG.

I Bodens kommun förekommer luftföroreningar framförallt i centralorten. Det
beror på att trafiken är mer intensiv i centralorten än på andra håll i kommunen
vilket ger upphov till luftföroreningar, både från utsläpp av avgaser och på grund
av partiklar som slits upp från vägbanan. Luftföroreningar kan även orsakas av
vedeldning och från industrier. Enligt gällande översiktsplan för Bodens kommun
ligger förekomsten av farliga ämnen i luften under gällande miljökvalitetsnorm för
utomhusluft.
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De förväntade utsläppen till luft från reservkraftsgeneratorerna består av NOx, CO
och stoft.

Enligt preliminära beräkningar bedöms emissionerna från
reservkraftsgeneratorerna bli 11,5 ton NOx/år och 0,05 ton partiklar/år.

De förväntade utsläppen till luft från reservkraftsgeneratorerna bedöms kunna
rymmas inom de villkor som H2 Green Steel har föreslagit inom ramen för den
pågående tillståndsprövningen av stålverket.

Buller
Reservkraftsgeneratorerna orsakar buller vid drift. Samtliga generatorer kommer
att förses med bullerdämpning, till exempel genom inneslutning i ljudisolerad
container. Enligt information från tillverkare av generatorerna ligger ljudnivån på
ca 73-74 dB efter ljuddämpning. Generatorerna kommer inte att vara i drift
samtidigt, utan köras en åt gången.

Preliminärt bedöms generatorernas påverkan på omgivningen bli liten.

De förväntade bullernivåerna från reservkraftsgeneratorerna bedöms kunna
rymmas inom de villkor som H2 Green Steel har föreslagit i tillståndsansökan för
stålverket.

Klimat
Reservkraftsgeneratorerna kommer att drivas med biodrivmedlet HVO. Vanligtvis
drivs reservkraftsgeneratorer med fossil diesel. Även om HVO har en viss
klimatpåverkan är den 70% mindre jämfört med fossil diesel.

Preliminärt bedöms generatorernas påverkan på klimatet att bli liten.

Olycksrisker
Vid lagring och hantering av drivmedel finns alltid risk för läckage till mark och
grundvatten. Skyddsåtgärder planeras genom att lagringstankarna samt
generatorerna kommer att vara försedda med invallning, överfyllnadslarm,
nivåvakt och påfyllnad i marknivå för att minska behovet av att arbeta vid hög
höjd.

Saneringsutrustning och länsar kommer att förvaras i närheten av generatorerna
för användning i händelse av spill eller läckage.

Preliminärt bedöms risken för olyckor som liten.
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Preliminär bedömning av berörda miljöaspekter
I Tabell 1 redovisas verksamhetens påverkan under byggskedet samt vid
permanent drift fördelade på olika aspekter i fyra olika klasser. De aspekter som
bedömts få betydande, måttlig eller liten positiv eller negativ påverkan kommer
att beskrivas och konsekvensbedömas i kommande komplettering av MKB:n i mål
M 3358-21. De aspekter som den ansökta verksamheten inte bedöms påverka
behandlas inte vidare i MKB:n. Bedömningen kan förändras i och med att arbetet
med kompletteringen av MKB:n fortskrider.

Tabell 1. Miljöaspekter där det bedöms finnas risk för påverkan från verksamheten och som kommer att
utredas vidare i den fortsatta miljöbedömningen.

Miljöaspekter Preliminär

bedömning av

påverkan

Utreds

vidare i

MKB

Kommentar

Riksintressen och

andra skyddade

områden

Ingen Nej. I närheten av H2GS verksamhetsområde finns

flera utpekade riksintressen (totalförsvaret,

kommunikationer, kulturmiljövård och

rennärning). Påverkan på riksintressen från

etableringen av H2GS verksamhet har redan

utretts. Reservkraftsgeneratorerna kommer att

placeras inom H2GS verksamhetsområde och

bedöms inte påverka något riksintresse

ytterligare.

Vatten Ingen Nej Reservkraftsgeneratorerna kommer inte att

innebära utsläpp till vatten.

Luft Liten Ja Den tillkommande verksamheten kommer att

innebära utsläpp till luft. Påverkan på luft samt

miljökvalitetsnormer utreds vidare.

Buller Liten Ja Källor till buller kommer att kartläggas, påverkan

på omgivningen att beräknas samt eventuella

skyddsåtgärder för att begränsa bullerpåverkan

vid bostäder kommer att redovisas.

Landskapsbild Ingen Nej Reservkraftsgeneratorerna kommer inte synas

utifrån verksamhetsområdet och därmed påverkas

inte landskapsbilden.

Klimat Liten Ja Reservkraftsgeneratorerna kommer att drivas med

förnyelsebart bränsle vilket innebär en mindre

påverkan på klimatet jämfört med generatorer

som drivs av fossil diesel.
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Miljöaspekter Preliminär

bedömning av

påverkan

Utreds

vidare i

MKB

Kommentar

Risk för olyckor Liten Ja Risk för olyckor bedöms som liten. Risker kommer

att kartläggas och en bedömning av vilka

säkerhetsåtgärder som krävs kommer att göras.

Resurshushållning Liten Ja Påverkan på resurshushållning inklusive energi,

råvaror och avfall utreds vidare.

Mark Ingen Nej Den tillkommande verksamheten kommer inte att

innebära att grävarbeten behöver göras.

Naturvärden Ingen Nej Påverkan på naturvärden från etableringen av

H2GS verksamhet har redan utretts.

Reservkraftsgeneratorerna kommer att placeras

inom H2GS verksamhetsområde och bedöms inte

påverka några naturvärden ytterligare.

Kulturmiljövärden Ingen Nej Påverkan på kulturmiljövärden från etableringen

av H2GS verksamhet har redan utretts.

Reservkraftsgeneratorerna kommer att placeras

inom H2GS verksamhetsområde och bedöms inte

påverka några kulturmiljövärden ytterligare.

Friluftsliv Ingen Nej Påverkan på friluftslivet från etableringen av H2GS

verksamhet har redan utretts.

Reservkraftsgeneratorerna kommer att placeras

inom H2GS verksamhetsområde och bedöms inte

påverka friluftslivet ytterligare.

Påverkan under

byggskedet

Ingen Nej Det bedöms inte bli någon påverkan på några

miljöaspekter under byggskedet. Byggskedet

kommer att vara kortvarigt och icke invasivt.

Generatorerna kommer att köras ut till

anläggningen och ställas på sin plats.

Fortsatt arbete
Samråd med myndigheter, enskilda samt berörda organisationer sker genom
direktutskick samt annons.

H2GS planerar att stålverket tas i drift under 2024. Reservkraftsgeneratorerna
kommer att tas i drift vid samma tidpunkt som stålverket.

Som en del av ansökan kommer en miljöbedömning att göras. Resultatet av
miljöbedömningen kommer att redovisas i en komplettering av MKB:n i mål M
3358-21. Miljöaspekter där det bedöms finnas risk för påverkan från den
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tillkommande verksamheten och som kommer att utredas vidare redovisas i
Tabell 1.

MKB:n kommer att omfatta driftskedet. Av MKB:n kommer det att framgå vilka
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativ
påverkan på människors hälsa och miljön. I MKB:n kommer alternativa
utformningar för verksamheten att redovisas. Miljöeffekterna av anläggningen
kommer att jämföras med ett nollalternativ, det vill säga hur miljöförhållandena
på platserna förväntas utvecklas om verksamheten inte påbörjas.


