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1 Inledning
Lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxid-neutralt samhälle. Northvolt planerar att
uppföra en storskalig anläggning för battericellproduktion i Sverige för att möta en ökad
europeisk efterfrågan på batterier. Denna anläggning planeras att etableras i Skellefteå.
För att kunna arbeta med produktutveckling och ta fram prototyper till potentiella kunder och
samarbetspartner avser Northvolt att även uppföra en anläggning för produktutveckling. Inom
ramen för produktutvecklingen kommer även batterier i liten skala att produceras. Denna
handling är ett underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken gällande denna anläggning för
produktutveckling och småskalig produktion av litiumjonbatterier. Den nu aktuella verksamheten
kan inte, i dess begränsade omfattning, antas medföra en påverkan av betydelse på miljön.
Northvolt genomför samråd med berörda myndigheter, andra särskilt berörda aktörer och
allmänheten under oktober och november 2017. Tillståndsansökan planeras att lämnas in till
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i slutet av 2017, och anläggningen planeras att
börja byggas under andra kvartalet 2018. Anläggningen planeras att vara uppförd och tas i drift
under 2019.
Inom samrådsprocessen hålls möte tillsammans med Västerås stad och Länsstyrelsen i
Västmanland. Samrådsunderlaget skickas även till närliggande verksamheter (andra
verksamheter inom industriområdet Finnslätten), räddningstjänst och Mälarenergi, samt övriga
berörda myndigheter. Samråd genomförs även med enskilda via annons i lokaltidning,
samrådsunderlaget finns tillgängligt att ladda ner från företagets hemsida www.northvolt.com
under fliken News > Documents.
Vid eventuella synpunkter på samrådsprocessens omfattning, vänligen meddela Northvolt detta
snarast: samrad.produktutveckling@northvolt.com.
Synpunkter kan lämnas skriftligen senast den 10 november 2017. Märk brev och kuvert
respektive e-post med Samråd produktutveckling. Synpunkter skickas till:
e-post: samrad.produktutveckling@northvolt.com.
Post: Northvolt AB, Gamla Brogatan 26, 111 20 Stockholm
Administrativa uppgifter
Sökande:

Northvolt AB
Gamla Brogatan 26
111 20 Stockholm

Kontaktpersoner:

Northvolt AB
Emma Nehrenheim
Tel: 072-519 25 75
emma.nehrenheim@northvolt.com

Projektledare:

ÅF Infrastructure AB
Ivan Forsgren
Tel: 073-088 43 83
ivan.forsgren@afconsult.com
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2 Bakgrund
Elektrifiering och lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxidneutralt samhälle.
Batterier möjliggör denna övergång. Europa och Sverige står nu inför en unik möjlighet att
bygga upp en ny industri som påskyndar omställningen till ett fossilfritt samhälle, och som
samtidigt bidrar till att skapa utveckling, tillväxt och tusentals nya jobb.
Northvolts mål är att påskynda omställningen genom att bygga en storskalig anläggning för
batteritillverkning i Sverige (avser inte den nu aktuella verksamheten).
För att säkerställa avtal med nyckelkunder är det av största betydelse att Northvolt erhåller
möjlighet att tillverka prototyper av de batterier som sedermera kommer att produceras.
Föreliggande samrådsprocess och ansökan avser därmed en liten men nog så betydelsefull del
i övergången till ett koldioxidneutralt samhälle.
Tidplanen för etablering av anläggning för produktutveckling och småskalig produktion av
prototyper, med byggstart under andra kvartalet 2018 och verksamhetsstart 2019, är avgörande
för att Northvolt och Sverige ska kunna ta en ledande roll på den europeiska marknaden och
kunna möta en växande efterfrågan på batterier.
För att anlägga och driva en anläggning av detta slag krävs tillstånd enligt miljöbalken, oavsett
hur begränsad verksamheten är. Även om tillverkning endast kommer att bedrivas i liten skala
inom ramen för den tänkta produktutvecklingsanläggningen, måste tillstånd ändå sökas hos
Mark- och miljödomstolen.
Ansökan avses att lämnas in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i slutet av 2017.
För att kunna realisera planerna om att etablera en storskalig anläggning för batteritillverkning i
Sverige är det avgörande att ansökan för tillstånd till anläggningen för produktutveckling
genomgående handläggs skyndsamt för att kunna inleda byggnationen under det andra
kvartalet 2018. Den ansökta verksamheten skall, utifrån dess klassning, alltid antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Det kan dock konstateras att verksamheten, utifrån dess begränsade
omfattning, inte kommer att ha en betydande påverkan på miljön.

3 Syfte och utgångspunkter
Processerna i den aktuella anläggningen kommer att vara avgränsade och utrustade med
rening så att inga utsläpp av betydelse av föroreningar sker till mark, luft eller vatten.
Följande utgångspunkter gäller för tillståndsansökan:
•

Tillstånd kommer att sökas för en anläggning för produktutveckling och småskalig
tillverkning av litiumjonbatterier. Den årliga produktionen av batterier bedöms inte uppgå
till mer än ca 1 000 ton per år.

Förestående ansökan omfattar endast en anläggning för produktutveckling och småskalig
produktion, men det bör poängteras att anläggningen är en viktig del i bolagets övergripande
plan att etablera storskalig batteritillverkning i Sverige. Den storskaliga anläggningen planeras
att ha en kapacitet att producera ca 35 000 ton litiumjonbatterier per år inledningsvis och ca
140 000 ton per år då fabriken är fullt utbyggd. För att prototyper ska kunna demonstreras för
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kunder och finansiärer, och finansiering till en fullskalig anläggning således erhållas, är även
denna mycket begränsade verksamhet av stor vikt för bolaget.

4 Planerad verksamhet
Northvolts cylindriska batterier planeras att bli ca 7 cm höga och ha en diameter på ca 2 cm,
vilket kan jämföras med ett vanligt AA batteri som är 5 cm högt och har en diameter på 1,5 cm.
Dessa battericeller används ofta i olika moduler eller paket av flera battericeller som är
parallellkopplade.

4.1 Klassning av verksamheten
Den planerade verksamheten kan beskrivas som en förenklad variant av batteritillverkning som
mestadels genomförs batchvis och där stor del av materialet köps in färdigt, för att sedan sättas
ihop i anläggningen (se vidare nedan).
Planerad verksamhet består huvudsakligen av anläggning för att tillverka batterier i liten skala
som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver samt tillverkning av kol- eller grafitelektroder,
vilket motsvaras av verksamhetskod 31.20 och 31.50 som anges i det 17 kapitlet
miljöprövningsförordningen.
17 Kap. Elektriska artiklar
17:2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för anläggning för att tillverka
batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17:5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för anläggning för att tillverka
kol- eller grafitelektroder.
Ansökt verksamhet omfattas även, genom tillverkning av metalloxider, av verksamhetskod
24.32-i och kategoriseras som en industriutsläppsverksamhet enligt Industriutsläppsdirektivet
(2010/75/EU).
12 Kap. Kemiska produkter
12:32 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.32-i gäller för anläggning för att genom
kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller,
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår.
Verksamheten är så pass begränsad att den inte omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

4.2 Lokalisering och områdesbeskrivning
Verksamhetsområdet (se Figur 1) är beläget ca 4 km nordväst om Västerås centrum. Själva
byggnaden kommer att uppta en yta om ca 15 000 m2 inom fastigheten Effekten 12 som har en
total yta av ca 91 000 m2 (markerat på kartorna nedan).
Verksamhetsområdet ligger i det befintliga industriområdet Finnslätten och Lundaområdet.
Verksamhetsområdet är detaljplanelagt för industriändamål.
Verksamhetsområdet angränsar till annan verksamhet i både nordlig, västlig och sydlig riktning.
Norr om verksamhetsområdet bedriver NCC verksamhet, främst i form av asfaltsåtervinning.
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Både väster och söder om verksamhetsområdet bedriver flera olika aktörer verksamhet, de
närmsta byggnaderna nyttjas främst av ABB och Strukton Rail. Öster om verksamhetsområdet
finns ett skogsområde som bl.a. nyttas för friluftsliv. Närmsta bostadsbebyggelse ligger ca 800
meter sydost om verksamhetsområdet.

Figur 1 Översiktskarta över verksamhetsområdet

4.3 Omfattning och utformning
4.3.1 Etablering
Själva byggnaden kommer att uppta ett område om cirka 15 000 m2. Därtill tillkommer
hårdgjorda ytor som t.ex. parkeringsplatser. Nedan visas ett exempel på hur anläggningen
skulle kunna placeras inom verksamhetsområdet.
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Figur 2. Exempel på möjlig placering och utformning av anläggningen

4.3.2 Övergripande beskrivning av processen
Verksamhetens syfte är att tillverka prototyper och batterier för att kunder ska kan påbörja tester
av Northvolts batterier i kundens applikationer.
Målet är att tillverka högkvalitativa batterier som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar de
batterier som kommer att produceras i den storskaliga produktionsanläggningen. I förevarande
anläggning för produktutveckling och småskalig produktion kommer dock hanteringen vara
betydligt mindre automatiserad och främst ske batchvis. En stor del av materialet kommer att
levereras till anläggningen färdigt för att sättas samman till ett batteri, bland annat separator,
elektrolyt, kapsel och lock. Processerna kommer att vara avgränsade och utrustade med
reningstekniker så att inga betydande utsläpp av föroreningar sker till mark, luft eller vatten.
Verksamheten planeras i huvudsak att bedrivas under dag- och kvällstid vardagar, vissa
moment kan dock komma att pågå även på nätter och helger, men kommer inte att leda till
störande buller för omgivningen.
En battericell kan beskrivas bestå av fem olika delar som sätts samman, katod, anod, elektrolyt,
separator samt den kapsel med lock som omsluter cellen.
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Innehållet i en battericell1 är viktmässigt fördelat enligt nedanstående, ungefärliga siffror
angivna.
o
o
o
o
o

40 % Katod
33 % Anod
11 % Elektrolyt
3 % Separator
13 % Kapsel med lock

I förevarande anläggning för produktutveckling och småskalig produktion planerar Northvolt i
huvudsak att framställa anod och katod samt genomföra cellmontering.
I Figur 3 nedan illustreras den planerade produktionsprocessen översiktligt.

Figur 3. Schematisk bild över planerad produktionsprocess
Katodtillverkning
Katoden framställs genom att bereda ett aktivt material bestående av en metalloxidförening. Det
aktiva materialet i katoden i NCM litiumjonbatterier baseras på Litium, Nickel, Kobolt och
Mangan men kan även innehålla små mängder av andra metaller.
Det aktiva materialet appliceras sedan på båda sidor av en tunn aluminiumfolie med hjälp av ett
bindemedel och lösningsmedel. Lösningsmedlet avdunstar i en speciell ugn som är utrustad
med ett system som omhändertar lösningsmedlet. Ytan härdas sedan och folien skärs till den
form och storlek som katoden ska ha i battericellen.
Anodtillverkning
Anoden planeras att framställas genom att ett aktivt material bestående av främst grafit blandas
med vatten och små mängder tillsatsmedel för att sedan appliceras på en tunn kopparfolie. Ytan
1Beräknat

på det cylindriska cellformatet 21700, Northvolt planera att kunna framställa flera olika cellformat.
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torkas och härdas sedan och folien skärs till den form och storlek som katoden ska ha i
battericellen.
Rullning
I battericellen hålls anoden och katoden isolerade från varandra genom att en tunn separator
placeras mellan dessa. Katod, separator, anod och separator rullas sedan ihop för att bilda den
aktiva delen och kärnan i battericellen, se Figur 4.

Figur 4. Illustration av katod-, separator-, anod- och separatorlager som rullas

Cellmontering
Battericellen sätts samman genom att katod-anod rullen placeras i en kapsel som levereras
färdig till anläggningen. Därefter fylls batteriet upp med elektrolyt som också levereras färdig till
anläggningen. Locket svetsas eller bockas därefter fast på toppen av kapseln. Elektrolyten
behöver sedan ca två dagar för att absorberas i separatorn innan formering kan påbörjas. Figur
5 nedan visar en illustration över en del av cellmonteringen.

Figur 5. Illustration som visar del av cellmonteringen

Formering
Formeringssteget går ut på att ladda upp och ladda ur battericellen upprepade gånger enligt ett
visst mönster. Syftet är att tilldela cellerna de elektrokemiska egenskaper de har utformats för
och för att upptäcka eventuella fel. Battericellerna är i denna del av processen helt förseglade.
Northvolt kommer i huvudsak att använda beprövade metoder i respektive processteg för att ta
fram batteriprototyperna, till stor del kommer specialanpassad processutrustning att köpas in.

4.3.3 Kemikalier och råvaror
I verksamheten kommer kemikalier att tas in och nyttjas för att tillverka litiumjonbatterier.
Verksamheten kommer inte att hantera sådana mängder kemikalier att verksamheten klassas
som en s.k. Sevesoverksamhet, inte ens på den lägre kravnivån.
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De huvudsakliga kemikalierna som kommer att användas inom verksamheten utgörs av
svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak. Små mängder av lösningsmedlet N-methyl-2pyrrolidone kommer också att nyttjas vid tillverkning av katod.
De huvudsakliga råvarorna kommer att utgöras av grafit, nickel, litiumhydroxid, kapsel i rostfritt
stål, mangan, aluminium, kobolt samt elektrolyt.

4.3.4 Vattenförbrukning
Inom produktutvecklingen och den småskaliga batteriproduktionen kommer processvatten att
nyttjas, vattnet kommer behandlas så det uppfyller de renhetskrav som ställs på processen.
Totalt bedöms anläggningen vara i behov av ca 4 m3 processvatten per timme, d.v.s. mycket
begränsade mängder. Hur stor del av detta behov som går att recirkulera är osäkert i nuläget.
Ambitionen är att hushålla med vattnet i så stor utsträckning som möjligt. Vattnet planeras att
levereras från det kommunala dricksvattennätet.
Vatten kommer också att användas för temperaturreglering, framför allt för kylning. Hur stort
behovet av kylvatten blir beror till stor del på vilka tekniska lösningar som nyttjas och hur
vattensystemet designas, preliminära beräkningar tyder på att det kommer finnas ett behov av
ca 2-10 m3 vatten per timme för temperaturreglering, d.v.s. mycket begränsade mängder.
Northvolt planerar för ett system med hög andel cirkulation och avser att utreda möjligheterna
för att nyttja fjärrkyla.
Utgångspunkten är att verksamheten kan nyttja kommunalt dricksvatten för både
temperaturreglering och processvatten, vattnet levereras av Mälarenergi från Hässlöverket.
Nyttjat vatten planeras i första hand att, efter rening, ledas till det kommunala reningsverket. En
dialog förs med Mälarenergi om förutsättningarna för detta. Alternativt kan avledning av renat
vatten ske genom en anslutning till den dagvattenledning som leder västerut mot Svartån och
vidare ut i Mälaren (se Figur 9 nedan).
Utsläppet av kyl- och processvatten samt reningsutrustning kommer att följa kraven på bästa
möjliga teknik så att utsläppen minimeras. Anläggningen kommer medföra mycket begränsade
utsläpp.
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4.3.5 Transporter och transportvägar
Transporterna av råvaror och produkter planeras att utföras med lastbil. Två huvudsakliga vägar
för in- och uttransporter med bil finns:
•

Lugna gatan N=>Lundaleden => Bergslagsvägen som går ner mot E18

•

Lugna gatan S=>Norrleden => Bergslagsvägen som går ner mot E18

Figur 6 Primär och sekundär färdväg för lastbilstransporter markerade med grönt respektive gult och
verksamhetsområdets placering med streckad linje

Antalet transporter har i detta skede uppskattats och om allt skulle transporteras med lastbil
skulle det motsvara 1-2 lastbilar (2-4 lastbilsrörelser) in till anläggningen per dag. Till det
tillkommer personbilstransporter. Medeldygnstrafiken på Lugna Gatan är idag ca 10 000 fordon
varav ca 400 utgörs av lastbilar.

5 Planförhållanden
5.1 Detaljplan
Verksamhetsområdet ingår i Lundaområdet och omfattas av detaljplan 1266 och är utpekat som
industriområde. Detaljplanen för Lundaområdet tillkom år 2003 genom en utökning av
detaljplanen för Finnslätten – Stenby Pl 297, fastställd av Länsstyrelsen år 1961.
Vid genomförande av nu gällande detaljplan bedömes planen inte ge någon betydande
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller andra resurser.
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6 Riksintressen, skyddade områden m.m.
Det finns inga riksintressen inom eller i närheten av verksamhetsområdet, se Figur 7.
Öster om verksamhetsområdet finns riksintresseområden för natur- och kulturmiljövård.

Figur 7. Karta över riksintresseområden för kultur, natur, friluftsliv och yrkesfiske

I södra delen av verksamhetsområdet går ett skogsdike som idag berörs av strandskydd (se
Figur 8).
Ca 1 km öster om verksamhetsområdet löper Badelundaåsen som utgör en grundvattentäkt
(vattenskyddsområde). Förbehandlat vatten från Mälaren infiltreras i åsen vid Fågelbacken för
att öka grundvattenbildningen. Fågelbackens vattenverk inklusive infiltrationsområden är klassat
som riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Avståndet mellan verksamhetsområdet
och den närmst belägna delen av den tertiära skyddszonen för grundvatten är ca 250 m i
nordlig riktning.

7 Preliminär miljöpåverkan
Under detta avsnitt ges en kort nulägesbeskrivning av verksamhetsområdet. Vidare beskrivs
preliminär miljöpåverkan för respektive miljöaspekt samt avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning.
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7.1 Naturmiljö
Inom verksamhetsområdet finns inga skyddade naturmiljöer, växt- eller djurskyddsområden.
Verksamhetsområdet utgörs idag av produktionsskog med generellt sett begränsade
naturvärden, samt partier av lövrik igenväxningsskog. Igenom området löper ett öppet stråk som
tidigare utgjort ledningsgata.
Markens lämplighet för industriändamål har avgjorts genom detaljplanen.
Verksamhetsområdets placering i anslutning till befintlig industri i tre väderstreck och dess
begränsade utbredning utgör skäl till att anta att inga betydande naturvärden går förlorade
genom en etablering.

7.2 Vattenmiljö
Inom det aktuella verksamhetsområdet förekommer inga distinkta vattenmiljöer. Det
förekommer dock ett skogsdike som formellt omfattas av strandskydd. Nuvarande
fastighetsägare har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna så att frågan skall
vara avgjord innan förestående ansökan lämnas in.

Figur 8. Vattendrag inom verksamhetsområdets närhet som omfattas av strandskydd idag

Som tidigare nämnts planeras verksamheten att nyttja kommunalt dricksvatten från
Hässlöverket. Nyttjat vatten kan antingen ledas till det kommunala reningsverket eller via
dagvattennätet till Svartån. Flödet i Svartån är på nivån 6 m 3/s och ån har ett 776 km² stort
avrinningsområde. Ett ytterligare tillskott på ca 0,002 m 3/s renat process och kylvatten bedöms
inte på något sätt påverka Svartån. Mängden motsvarar hushållsavlopp från ca 1000
personekvivalenter.
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Figur 9. Karta med möjlig utsläppspunkt till Svartån

Om vattnet leds via dagvattennätet till Svartån så rinner det sedan ut i Västeråsfjärden.
Planerad verksamhet bedöms inte på något sätt försvåra möjligheterna att uppnå uppsatta mål
avseende ekologisk status och kemisk ytvattenstatus, varken i Svartån eller i Mälaren.
Under fortsatt arbete kommer möjliga åtgärder för att begränsa påverkan på vattenmiljön att
undersökas, både vad gäller teknikval för rening och för hushållning av vatten. I övrigt kommer
arbetet fokusera på skyddsåtgärder för att förhindra olyckor som kan leda till att skadliga ämnen
når vattenmiljön.

7.3 Utsläpp till luft
Fordonstrafiken utgör den största källan till luftföroreningar i omgivningsluften i svenska städer
och de parametrar som normalt riskerar att vara förhöjda i svenska städer är kvävedioxid,
partiklar och marknära ozon.
Mätningar under 2016 visar att samtliga miljökvalitetsnormer innehölls i Västerås, inklusive inom
verksamhetsområdet. Luftkvaliteten i anslutning till det planerade området för Northvolt bedöms
vara god.
Påverkan på luftkvaliteten bedöms vara litet under såväl anläggning som drift. Mindre utsläpp till
luft kommer att ske genom t.ex. lokala utsläpp från arbetsmaskiner. Det ökade bidraget av
partiklar och kvävedioxid från de extra byggtransporterna bedöms dock vara litet. Eventuellt
kommer även sprängning att ske som bidrar med utsläpp av kväveoxider och partiklar till luft.
Northvolt planerar att ställa krav på fordonsklass och miljökrav på entreprenörerna för att
minimera utsläppen till luft.
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På arbetsplatser kan även damning uppstå från exempelvis öppna grusytor, lastning av massor
och andra transporter. Detta kommer ytterligare att utredas, och förslag på skyddsåtgärder, om
så bedöms nödvändigt, kommer att presenteras i MKB:n.
Under driftskedet är det främst katodtillverkningen som kan orsaka utsläpp till luft från
anläggningen. Samtliga processteg som skulle kunna orsaka utsläpp av betydelse av
luftemissioner till omgivningen planeras dock att antingen vara slutna eller så kommer
processavluften att ledas till reningsutrustningar för att förhindra miljöpåverkan i omgivningen.
Det kan bekräftas att utsläpp till luft kommer att vara av begränsad omfattning. I det fortsatta
arbetet kommer en vidare utredning av utsläpp till luft att genomföras av Northvolt för att utreda
storlek på emissionerna och för val och dimensionering av reningsutrustningar. Den ansökta
verksamhetens påverkan på utsläppen till luft kommer att bedömas och jämföras i första hand
mot miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet Frisk Luft.

7.4 Buller och vibrationer
Verksamhetsområdet ligger i utkanten av ett befintligt ett industriområde, omgärdat i tre
väderstreck av industriell verksamhet och med den östra delen mot ett skogsparti. Inga delar i
området är planlagda för friluftsliv. Närmast belägna bostäder, norra delen av bostadsområdet
Malmaberg/Bjurhovda, är placerade ca 800 meter sydost om verksamhetsområdet. Ytan mellan
verksamhetsområdet och närmsta bostäder utgörs av skogsmark.

Figur 10. Närmaste boende samt industrigymnasium i närheten av verksamhetsområdet

Anläggningsskedet förväntas pågå under ca ett år. Särskilt bullrande moment kan exempelvis
vara spontning, pålning, schaktning och sprängning.
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Vid drift bedöms anläggningen huvudsakligen vara i drift måndag-fredag under dag- och
kvällstid. De moment som bedöms kunna bidra med visst buller är främst transporter och
ventilationsanläggningar. Sammantaget bedöms verksamhetens bidrag till ljudbilden i området
som mycket begränsad. Verksamheten bidrar inte till att ljudnivån vid närmsta bostäder
påverkas negativt.

7.5 Landskapsbild
Själva verksamhetsområdet utgörs idag framförallt av ett skogslandskap i ett befintligt
industriområde. Verksamhetsområdet ligger i nordvästra utkanten av industriområdet
Finnslätten. Norr om området bedriver NCC verksamhet. Öster om verksamhetsområdet
fortsätter skogspartiet och utgör ett visuellt skydd mellan framtida anläggning och närmsta
bostäder samt utblicken från Badelundaåsen. Ingen jordbruksmark finns inom eller i närheten
av verksamhetsområdet.

7.6 Fornlämningar och övriga kulturlämningar
I verksamhetsområdets norra del finns en sten som är klassad som kulturhistorisk lämning,
Hjärpestenen (Fornsök 2017). Hjärpestenen utgörs av ett stenblock med namn och tradition
som under århundraden agerat som gränssten. Stenen har en diameter på ca 4 m och en höjd
på 2,2 m, ovansidan är plan och har en uthuggen cirkel som är ca 1 cm djup med ett borrat hål
centralt i cirkeln.
Anläggningen planeras att utformas så att Hjärpestenen bevaras och integreras i bebyggelsen
inom verksamhetsområdet. Exempelvis genom att låta den utgöra ett monument vid entrén till
anläggningen.
Eftersom området genomgåtts av en arkeologisk utredning i samband med framtagande av
gällande detaljplan så bedöms det inte finnas något behov av ytterligare utredning.
När det gäller anläggningsskedet så kommer allt arbete som innebär ingrepp i fornlämning eller
i fornlämningsområde kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan
Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fast
fornlämning. Om en fornlämning påträffas under anläggningsskedet måste arbetet omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen meddelas.

7.7 Grundvatten
Berggrunden inom verksamhetsområdet utgörs enligt SGU:s berggrundskarta av en sedimentär
bergart, med deformationszoner i NNV-SSO och NO-SV. På berget ligger upp till 20 m tjocka
jordlager som vid markytan utgörs av postglacial sand och finsand, sandig morän och glacial
lera
Det finns inga MIFO-objekt inom eller i direkt anslutning till verksamhetsområdet. I
industriområdet finns flera industrier så som kemisk industri, avfallsdeponi, verkstadsindustri
samt metall-ytbehandling. Verksamheter vid dessa objekt kan ha påverkat grundvattnets
kvalitet.
Den planerade anläggningen kan komma att innehålla byggnadsdelar som förläggs under
markytan och därmed eventuellt under befintlig grundvattenyta i området. Under
anläggningsskedet kan grundvattenbortledning från schakter därför komma att krävas.
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Risken för påverkan på energibrunnar och andra brunnar som ligger längre bort från den sökta
verksamheten bedöms som mycket liten.

7.8 Föroreningar i mark
Verksamhetsområdet är beläget inom industriområde men består av skogsmark där det endast
bedrivits begränsat med verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i markmiljön. I anslutning
till en liten skogsbilväg har ytor nyttjats för uppställningsplats av diverse material och utrustning.
Inga kända föroreningar finns inom området. I det fortsatta arbetet kommer dock en miljöteknisk
markundersökning att utföras. Detta för att undersöka om det föreligger något åtgärdsbehov
inför etableringen av anläggningen samt för att klassa massor inför entreprenad.

7.9 Risk och säkerhet
Den av Northvolt utförda Sevesoberäkningen visar att verksamheten inte omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Northvolt kommer i samband med tillståndsansökan att redogöra för verksamhetens
huvudsakliga skyddsåtgärder för att både förebygga och begränsa följderna av olyckor i
verksamheten.
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