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1 Inledning 

Jernbro Industrial Services AB (Jernbro) är beläget i Finspångs bruksområde vilket har en historia av 

industriverksamhet som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet. Vid den tiden var tillverkningen av krigsmaterial i 

form av kulor och kanoner i fokus. Verksamheten utvidgades sedermera och omfattades av spik- och 

hästskosmedjor, mässingsbruk och ett gasverk. År 1913 startade Finspongs Metallverk AB och verksamheten 

började satsa på koppar, mässing och brons. Senare blev aluminium den metall som hanterades mest och 

tillverkning av tråd, kabel, plåt, profiler, nit och spik påbörjades. År 1936 påbörjades tillverkningen av 

aluminiumfolie och några år senare profiler och aluminiumplåt till flygplan. Under 1940- till 1960-talet fortsatte 

företagen på området att expandera och det byggdes nya verkstäder, forskningslaboratorium samt 

kontorsbyggnader. Även om verksamheterna inom bruksområdet har omorganiserats, bytt struktur och bytt namn 

i många omgångar genom åren har ändå formerna för tillverkningsprocesserna i stort sett bevarats fram till idag.  

Bruksområdet är beläget i de centrala delarna av Finspångs tätort, omgivet av sjön Bönnern i väster, vattendraget 

Myrkärret i norr samt Skutbosjön i söder. Öster om industriområdet, på andra sidan vattendraget Myrkärret, finns 

ett bostadsområde. I öster påträffas även Kanalgatan medan Vallonvägen och Finspångs sjukhus återfinns i 

söder/sydväst (se figur 1). Jernbros verksamhetsdelar är belägna framför allt inom fastigheten Metallen 4. Utöver 

verksamhetsdelarna belägna inom Metallen 4 bemannar och driftar Jernbro även en värmeproduktionsanläggning 

som består av en oljepanna med tillhörande cistern belägen på fastigheten Metallen 6 samt ansvarar för vissa 

ledningar inom Metallen 4, 5 och 6.   

Jernbro bemannar även ett vattenkraftverk beläget på fastigheten Norrmalm 2:11 (se figur 5) samt en 

reningsanläggning för dag- och kylvatten belägen på fastigheten Norrmalm 2:5. 

 

Figur 1. Bruksområdets placering.    
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Figur 2. Fastighetskarta över bruksområdet. Jernbro har verksamhetsdelar framför allt inom Metallen 4, men har 

även verksamhetsdelar, bemannar verksamhet eller har ledningsansvar inom övriga markerade fastigheter. 

Jernbro utför tjänster inom administration, materialhantering och teknik. I företagets mekaniska och elektriska 

verkstäder sker både nytillverkning och reparationer. En verkstad finns för underhåll av fordon och en för 

tillverkning av emballage. En tvättanläggning för arbetskläder finns även på området.  

Jernbro ansvarar för leverans av driftsmedia inom området. Detta innefattar: 

• eldistribution  

• värmeproduktion och distribution  

• gasoldistribution  

• industri- och kommunvattendistribution.  

• tryckluftsproduktion och distribution  

• drift av reningsanläggningar som består av anläggningar för oljeflotation, indunstning, oljeavskiljning och 

dag- och kylvattenrening. Recipient är Hällestadån och kommunens avloppsreningsverk.  

Huvudsaklig miljöpåverkan består av energiförbrukning i form av el, distribution av gasol, drivmedel och olja, samt 

utsläpp av renat avloppsvatten.  
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Buller uppstår i ringa omfattning från interna transporter och materialhantering. I företagets ledningssystem är 

energiförbrukningen upptagen som en betydande miljöaspekt.  

Jernbro äger ingen fastighet eller mark inom bruksområdet utan hyr lokaler av Gränges Finspång AB.  

1.1 Vad ansökan avser 

Jernbros nuvarande tillstånd härrör dels från koncessionsnämnden, dels från Länsstyrelsen. Sedan tillstånden 

gavs och efterföljande beslut om exempelvis ändringar av villkor togs har det skett ett antal ändringar av 

verksamheten både vad gällande processer och ägarförhållanden. Detta skapar stor oreda gällande vilka villkor 

som berör Jernbros verksamhet varpå både verksamheten såväl som tillsynsmyndigheten anser att ett nytt 

verksamhetsövergripande tillstånd behövs.  

Jernbro har inte för avsikt att göra några större ändringar, ansökan om omprövning är främst av praktiska skäl för 

att få ett mer samlat tillstånd som speglar och beskriver verksamheten såsom den ser ut i dagsläget.   

2 Administrativa uppgifter 

I tabell 1 nedan visas uppgifter avseende verksamheten. 

Tabell 1. Uppgifter om verksamheten. 

Uppgifter om verksamheten 

Verksamhetsutövare och sökande: 

Jernbro Industrial Services AB 

Juridiskt ansvarig: 

Mikael Jansson 

Platsnummer: 

0562-102 

Kommun: 

Finspång 

Besöksadress: 

Slottsvägen 1-3, 612 31 Finspång 

 Kontaktpersoner: 

Fredrik Christensen (HSEQ-samordnare) 

 Telefonnummer: 

010-483 12 24 

E-postadress: 

fredrik.christensen@jernbro.com 

 

 

Fastighetsbeteckningar: 

Metallen 4, 5 & 6 samt Norrmalm 2:5 

Tillsynsmyndighet: 

Länsstyrelsen Östergötland 

3 Gällande tillstånd och verksamhetskod 

3.1 Gällande tillstånd 

Jernbros verksamhet är tillståndspliktig och omfattas ett antal tillstånd och beslut som inbegriper medialeveranser 

(1992-11-12), fastställande av kontrollprogram (1993-02-02), hantering av kyl- och dagvatten samt hantering av 

externa avfallsvätskor (1994-06-30), bullervillkor (1995-09-09) samt lagring och hantering av farligt avfall (2001-

08-24). Tillsynsmyndighet för Jernbros verksamhet är Länsstyrelsen i Östergötland. Gällande tillstånd och beslut 

ses i tabell 2.   

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Östergötland.  
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Tabell 2. Verksamhetens gällande beslut. 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

1992-11-12  

Dnr: 137-72-91 

 

Koncessionsnämnden Koncessionsnämnden lämnar Sapa AB tillstånd enligt miljöskyddslagen till 

verksamhet vid bolagets anläggningar för laboratorie-, forsknings, anläggnings-, 

service- och underhållsverksamhet samt medieförsörjning i Finspång. 

1993-02-03  

Dnr: 2411-558-93  

Koncessionsnämnden Fastställande av kontrollprogram 

1994-03-09  

Dnr: 137-460-93 

Koncessionsnämnden Ändring av villkor 3 i tillstånd avseende riktvärde gällande pH 

1994-06-30  

Dnr: 2410-14233-94  

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen lämnar beslut beträffande kyl och dagvatten 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 20§ miljöskyddslagen, ytterligare villkor för 

koncessionsnämndens tillståndsbeslut nr 165/92, 166/91 och 167/92 daterade 

1992-11-12 följande: 

Med stöd av 30§ miljöskyddslagen meddelar Länsstyrelsen följande råd. 

Villkor nr 5. Åtgärder till skydd mot föroreningar i kyl och dagvattensystemet skall 

genomföras i enlighet med ingivet programförslag daterat 1994-12-15. 

1. Prioritering av åtgärder och tidplan härför i enighet med ingivet programförslag 

skall ske i samråd med Länsstyrelsen. 

2. Utformning av den nya oljedepån som avses byggas för mottagning av 

avfallsoljor och emulsioner skall i god tid före det arbetena påbörjats redovisa till 

Länsstyrelsen. 

3. Kontrollprogrammet skall kompletteras med lämpliga rutiner för övervakning och 

kontroll av vad som föreskrivits i inget programförslag. 

1994-06-30  

Dnr: 2419-7434-94  

 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen lämnar beslut angående avfallsvätskor. 

Länsstyrelsen godkänner att förbrukade oljeemulsioner och förbrukade alkaliska 

avfettnings- och tvättvätskor, från utomstående företag i Finspång, intill en kvantitet 

om 500m3 årligen, tillsvidare får tas om hand för behandling hos Sapa 

Industriservice. 

Uppgift om under året mottagna och behandlade volymer jämte typ av 

avfallsvätskor skall redovisas i bolagets miljörapport. 

1995-09-09  

Dnr: 137-72-9  

Koncessionsnämnden Koncessionsnämnden lämnar beslut angående buller. 

2001-08-24  

Dnr: 26-9769-01  

Länsstyrelsen Länsstyrelsen lämnar tillstånd för mellanlagring och bortskaffande av farligt avfall. 

2016-12-20 

Dnr: 2016-000335 

Finspångs Kommun, 

Räddningstjänsten 

Tillstånd beträffande brandfarlig vara. Tillståndet omfattar 665 000 liter Propan 95 

(Gasol). 

2017-12-22 

Dnr: 2017-000138 

Finspångs Kommun, 

Räddningstjänsten 

Tillstånd beträffande brandfarlig vara. Tillståndet omfattar 4200 liter Fornier, 382 

liter acetylen, 10 liter kolmonoxid, 50 liter kolmonoxid/nitrogen, 81 liter gasol, 

100 000 liter eldningsolja 1, 200 liter dieselolja kl.3, 120 liter div. sprayburkar.  
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3.2 Verksamhetskoder 

Verksamhetskoder (Miljöprövningsförordningen SFS 2016:1188) utifrån den verksamhet som bedrivs idag;  

• 90.450, Yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2500 ton per 

kalenderår. 

• 90.15i, Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera IED-anläggningar. 

• 90.50, Lagring av farligt avfall som en del att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är: 

1. Mer än 5 ton och utgörs av olja 

6. Mer än 1 ton i andra fall 

• 90.40, Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden vid något tillfälle är: 

2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton icke-farligt avfall i andra fall 

Utöver verksamheter enligt ovan sköter och driver även Jernbro ett vattenkraftverk, värmepanna, 

klädtvättsanläggning, truckverkstad, fordonstvätt, emballagetillverkning och distribution av gasol, vatten samt 

tryckluft. 

4 Planförhållanden 

Området där verksamhet i huvudsak bedrivs, dvs fastigheterna Metallen 4, 5 och 6 är i detaljplanen avsatt för 

industriändamål. Särskilda bestämmelser finns vid fastigheten Norrmalm 2:5 där Jernbros reningsanläggning för 

dag- och kylvatten finns. Bestämmelsen gör gällande att ytan endast ska brukas för sådant ändamål som är 

förenligt med bevarandet av inom området kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar.   

5 Beskrivning av verksamheten 

5.1 Allmänt 

Huvudkontoret för Jernbro är beläget i Finspång i norra Östergötland.  

Dagens verksamhet i Finspång omfattar driftansvar när det gäller värmeproduktion och distribution, distribution av 

gasol och industri- och kommunvatten. Produktion och distribution av tryckluft samt drift av reningsanläggningar 

som består av en oljeflotation och en indunstningsanläggning, är även en del av verksamheten. Jernbro sköter, 

underhåller och bemannar följande anläggningar inom området (se figur 3): 

- Indunstning 
- Reningsanläggning för oljeförorenat avloppsvatten 
- Avfallsanläggning 
- Reningsanläggning för dagvatten 
- Anläggning för lagring och distribution av gasol 
- Klädtvättsanläggning 
- Fordonstvätt 
- Truckverkstad 
- Tankningsplats för fordonsdiesel 
- Vattenkraftverk 
- Emballagetillverkning 
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Figur 3. Jernbros verksamhetsdelars placering.  

Verksamheten avses ej förändras väsentligt från dagsläget via den nya ansökan. Ansökan om nytt tillstånd ämnar 

endast till att förenkla verksamhetens miljöarbete genom ett mer modernt och verksamhetsanpassat tillstånd.  

5.2 Verksamhetsdelar och förbrukning 

5.2.1 Värmeproduktion  
Jernbro tillhandahåller en oljepanna (se figur 4) för uppvärmning av det interna fjärrvärmenätet i industriområdet. 

Pannan inklusive cisternen är belägen vid den sydöstra delen av fastigheten Metallen 6. Pannan är en så kallad 

nödpanna och används endast om det ordinarie fjärrvärmenätet är ur drift. Cisternen för eldningsolja har en total 

volym på 50m3. Pannan testkörs ett par gånger per år under vinterhalvåret och nyttjades under förra vintern vid 

ett (1) tillfälle. Pannans totala installerade tillförda effekt är 10 megawatt.   
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Figur 4. Cistern för eldningsolja samt oljepanna bakom cisternen.  

5.2.2 Rörproduktion 
Inom fastigheten Metall 4 finns en verksamhetsavdelning för rörproduktion där Jernbro svetsar och levererar 

framför allt rörsystem för gasturbiner till intilliggande verksamhet. Råvaran som nyttjas består av kolstål alternativt 

rostfritt stål vilket bearbetas via svetsning till tidigare nämnda rörsystem. För svetsning nyttjas svetsgas vilket 

Jernbro även distribuerar till övriga verksamhetsutövare inom verksamhetsområdet. Svetsgaser som används 

samt tillhandahålls av Jernbro visas tillsammans med ungefärliga årlig användning/distribuering i tabell 3. 

Tabell 3. Årlig förbrukning/distribuering av svetsgas. 

 Produkt Ungefärlig årlig 

förbrukning/distribuering (m3) 

Argon 12 

Mison Master 200 

Mison AR 130 

Mison 18 870 

Argon, kyld, flytande 13 410 

Fornier 10 17 500 

Varigon He50 40 

Odorox, syrgas 100 

Acetylen 40 
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5.2.3 Emballageverkstad 
Vid den nordvästra delen av fastigheten Metallen 4 tillverkar Jernbro träemballage till närliggande bolag. 

Verksamheten består av allmän träbearbetning med avseende på sågning, hyvling och fräsning. 

På årsbasis köps 900 ton träråvara in som bearbetas till färdiga emballage. Varje år levereras ca 47 000 artiklar, 

pallar och lådor, motsvarande 810 ton, ut till kund.  

5.2.4 Tryckluft 
Inom industriområdet ansvarar Jernbro för distribution av tryckluft till industrierna. Sex tryckluftsaggragat 

(kompressorer) finns inom området och idag levereras 37 000 000 Nm3 tryckluft per år.   

5.2.5 Reningsanläggning för oljeförorenat avloppsvatten 
Vid den sydöstra delen av fastigheten Metallen 4 bemannar och sköter Jernbro industriområdets 

reningsanläggning för oljeförorenat avloppsvatten (OFA). Till anläggningen leds områdets avloppsvatten som kan 

misstänkas innehålla oljeföroreningar. Det oljehaltiga avloppsvattnet genomgår i anläggningen rening i form av 

gravimetrisk avskiljning, tillsättning av flockningsmedel, flotation, luftning samt mekanisk avskiljning. 

Anläggningen byggdes och installerades 1963. Jernbro ansvarar för reningsanläggningen samt ledningar ut från 

byggnad där vattnet uppkommer fram till reningsanläggningen. Ledningskarta visas i bilaga 2.  

Det renade vattnet leds till Hällestadån som efter några hundra meter når Skutbosjön. 

I verksamheten nyttjas energi för flotation, luftning samt avskiljning med skrapspel. Energiåtgången ligger på ca 

143 500 kWh per år. Flotationsmedel består av Chargepac och det förbrukas ca 1,5 m3 flockningsmedel per år.  

Reningsanläggningen omfattas av kod; 90.15i i Miljöprövningsförordningen SFS 2016:1188, 

avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 

2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Reningsanläggningen bedöms dock inte beröras av BAT-slutsatser 

och BREF-dokument då det är en oberoende reningsanläggning som varken tar emot vatten från kemisk industri 

eller avfallsbehandling.  

5.2.6 Avfallsanläggning/mellanlagring av avfall 
Vid den nordöstra delen av fastigheten Metallen 4 driver Jernbro en avfallsanläggning där mellanlagring av både 

icke farligt samt farligt avfall sker. Vid avfallsanläggningen mellanlagras både internt avfall samt avfall från 

samtliga verksamheter inom bruksområdet. Samtlig lagring av farligt avfall sker inomhus i lokaler med erforderliga 

invallningar och anordningar för uppsamling och hantering av spill och läckage. Lagring av icke farligt avfall sker 

huvudsakligen utomhus. 

Ingen behandling av avfall sker inom avfallsanläggningen. Interna transporter samlar upp avfall från 

verksamheterna inom området och transporterar avfallet till avfallsanläggningen. En avfallsentreprenör hämtar 

sedan avfallet från avfallsanläggningen och transporterar det till behandlingsanläggning. 

Avfallsanläggningen omfattas av Kod; 90.50 från Miljöprövningsförordningen SFS 2016:1188, Lagring av farligt 

avfall som en del att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är: 

1. Mer än 5 ton och utgörs av olja 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,  

4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,    

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller    

6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188). 

Totala mellanlagrade mängder farligt avfall under 2021 redovisas i tabell 4.  
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Tabell 4. Mellanlagrat farligt avfall 2021. 

Fraktion Total mellanlagrad 

mängd under 2021 (kg) 

Klassning 

Elektronik 1 980 Farligt avfall 

Processvatten 53 180 Farligt avfall 

Filterjord 43 020 Farligt avfall 

Oljeabsorbenter/trasor 2 609 Farligt avfall 

Aerosoler 643 Farligt avfall 

Alkaliskt vattenavfall 1 500 Farligt avfall 

Emulsioner 129 224 Farligt avfall 

Emulsioner från järn- 

och metallspån 

1 180 Farligt avfall 

Emulsionskoncentrat 95 755 Farligt avfall 

Färg, lack och lim 314 Farligt avfall 

Hydraulslang 

oljekontaminerad 

276 Farligt avfall 

Lysrör 641 Farligt avfall 

Oljekontaminerade 

massor 

21 420 Farligt avfall 

Oljefilter 843 Farligt avfall 

Mineraloljebaserat 

oljeslam 

114 930 Farligt avfall 

Slipmull, oljehaltigt 4 960 Farligt avfall 

Smörjfett 1 296 Farligt avfall 

Spillolja 57 100 Farligt avfall 

Tvättränneslam 16 980 Farligt avfall 

Rökgasfilter 5 783 Farligt avfall 

Totalt 553 364 Farligt avfall 

Verksamheten omfattas även av Kod; 90.40 i miljöprövningsförordningen SFS 2016:1188, Lagring av icke-farligt 

avfall som en del av att samla in det, om mängden vid något tillfälle är: 

2. Mer än 10 ton men högst 10 000 ton icke-farligt avfall i andra fall 

Totala mellanlagrade mängder icke farligt avfall under 2021 redovisas i tabell 5. 
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Tabell 5. Mellanlagrat icke farligt avfall 2021. 

Fraktion Total mellanlagrad 

mängd under 2021 (kg) 

Klassning 

Brännbart 187 190 Ej farligt avfall 

Släckt kalk 122 450 Ej farligt avfall 

Träavfall 267 680 Ej farligt avfall 

Verksamhetsavfall 

osorterat 

139 780 Ej farligt avfall 

Deponi 191 209 Ej farligt avfall 

Metall/stål/blandskrot/ 

aluminium 

196 060 Ej farligt avfall 

Sekretesspapper 153 Ej farligt avfall 

Wellpapp 15 180 Ej farligt avfall 

Totalt 923 640 Ej farligt avfall 

 

År 2021 hanterades drygt 553 ton farligt avfall inom anläggningen medan drygt 923 ton icke-farligt avfall 

hanterades. Mängderna och fraktionerna är typiska för verksamheten och varierar inte särskilt mycket mellan 

åren.  

5.2.7 Indunstningen  
Jernbro sköter en reningsanläggning för förbrukade oljeemulsioner (indunstare) belägen på fastigheten Metallen 

4. Anläggningen består av tankar, indunstare samt ultrafilteranläggning. Den totala tankvolymen uppgår till ca 150 

m3. Anläggningen i sin nuvarande form flyttade till befintlig plats 2008. Den tidigare lokaliseringen var i en annan 

del av samma byggnad.  

Anläggningen renar oljeemulsion genom vacuum, ultrafiltrering samt tillsättning av kemikalier. Hela anläggningen 

står inom invallat område. Invallningen är försedd med en golvkanal med nivåvippa som är kopplad till larm för 

hög nivå. 

Indunstningen omfattas av Kod; 90.450 i miljöprövningsförordningen SFS 2016:1188, yrkesmässig behandling av 

farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2500 ton per kalenderår).  

Jernbro innehar ett tillstånd som medger behandling av externt mottagna emulsioner om 500 m3. Jernbro har i 

och med detta mottagit hela den tillståndsgivna mängden externt mottagna emulsioner årligen och sedan satt 

stopp för mottagning när den tillståndsgivna mängden är uppnådd. När den tillståndsgivna mängden uppnåtts har 

endast internt uppkomna emulsioner behandlats. Under 2021 uppgick mängden internt uppkommen emulsion till 

1 356 m3. Jernbro avser att söka tillstånd med möjlighet att behandla maximalt 2500 ton, oberoende av 

producent, årligen. 

Förbrukning av energi och kemikalier framgår nedan av tabell 4. 

Tabell 6. Årlig förbrukning av energi och kemikalier avseende indunstningsanläggningen. 
Ämne Årlig förbrukning (ca) 

Energi 183 000 kWh 

Sediganth C 

(fällningskemikalie) 

6 liter 

Salpetersyra 

(rengöring av ultrafilter) 

25 liter 

PRU 06 

(rengöring av ultrafilter) 

25 kg 

Citronsyra 

(rengöring av ultrafilter) 

15 kg 
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5.2.8 Reningsanläggning för dag- och kylvatten 
På fastigheten Norrmalm 2:5 bemannar och sköter Jernbro en reningsanläggning för dag- och kylvatten från 

bruksområdets industrier. Vattnet som renas i reningsanläggningen innehåller normalt ingen olja. Dock kan 

haverier och läckage göra så att olja släpps ut via kyl-dagvattensystemet varav behovet för reningsanläggningen 

finns. Inom anläggningen finns en oljeskimmer som avskiljer eventuell olja från vattnet. Även permanenta länsar 

är utlagda för att ytterligare undvika olja släpps till Finspångsån vilken är anläggnings recipient. Jernbro ansvarar 

för reningsanläggningen samt ledningar ut från byggnad där vattnet uppkommer fram till reningsanläggningen. 

Ledningskarta visas i bilaga 3.  

Anläggningen är i princip passiv i sin konstruktion. Dock kräver den årligen ca 3000 kWh elektricitet för drift av 

oljeskimmern.  

5.2.9 Fordonstvätt 
Jernbro tillhandahåller en fordonstvätt för industriområdets fordon belägen på fastigheten Metallen 4. 

Fordonstvätten är kopplad till en klass 1 oljeavskiljare. Från oljeavskiljaren leds avloppsvattnet till det kommunala 

spillvattennätet. Den årliga vattenförbrukningen för fordonstvätten uppgår till ca 145 m3 per år fördelat på 360 

fordon. För tvätt nyttjas lågaromatiskt avfettningsmedel.  

5.2.10 Kommunalt vatten  
Kommunalt vatten som råvara nyttjas vid fordonstvätt, klädtvätt och allmän lokalrengöring samt övrigt vatten för 

personlig användning.  

5.2.11 Vattenkraft 
Jernbro sköter och bemannar Finspångs Vattenkraftverk vilket ägs av Gränges Finspång AB. 

Vattenkraftanläggningen är belägen inom fastigheten Norrmalm 2:11 (se figur 5) och nyttjar vatten från 

Finspångsån via den kanal som grävdes genom Myrkärret någon gång under början av 1900-talet. Anläggningen 

producerar i snitt 4500 MWh elektricitet per år vilket levereras till elnätet. 

Finspångs vattenkraftverk med tillhörande dammanläggningar har av Gränges Sweden AB anmälts till den 
nationella planen för moderna miljövillkor avseende vattenkraft. Vattenkraftverket ingår i prövningsgrupp 
”Hällestadsån uppströms Glan” (ID-nummer 67_6). Denna prövningsgrupp ska ha ingett en ansökan om prövning 
för moderna miljövillkor senast 2030-09-01. 
 

 
Figur 5. Vattenkraftverkets placering. Aktuell fastighet är markerad med en röd polygon.   

5.2.12 Anläggning för lagring och distribution av gasol 
Jernbro tillhandahåller och levererar gasol till två av företagen (Gränges och SSAB) inom industriområdet. 

Gasolen lagras inom fastigheten Metallen 4. Volymen som lagras och distribueras av Jernbro är så pass stor att 

verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningen och anläggningen är klassad som en Sevesoanläggning inom 

den högre kravnivån. Jernbro tar i huvudsak in gasol via järnväg. Lossning sker till anläggningens cisterner 

(volym 387 m3). Tankvagnar innehållandes gasol ställs även upp inom området vilket ger en maximal samtidig 

lagring av gasol på 687m3. Samtlig lagring av gasol sker i komprimerad form. Den komprimerade gasen leds 

sedan vidare i distributionsledningar till förångarstationer där gasen övergår till gasfas och kan nyttjas i kundernas 

verksamhet. 
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Figur 6. Anläggning för lagring av gasol.  

Verksamheten kommer i enlighet med avdelning 4 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälso-skydd (Sevesoverksamhet) omfattas av miljöfarlig hantering enligt kategori P2 brandfarliga gaser. 

Ledningsnät för gasol redovisas i bilaga 1.  

5.2.13 Tankningsplats för fordonsdiesel 
Jernbro tillhandahåller inom fastigheten Metallen 4 en dieseltankplats (se figur 7) för verksamheterna inom 

området och nyttjar själv diesel för egna transporter och fordon. Mängden diesel som förbrukas samt distribueras 

årligen uppgår till ca 380 m3. Vid tankplatsen finns en markförlagd dieselcistern med en total volym av 60 m3. 

 
Figur 7. Tankningsplats för fordonsdiesel.  
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5.2.14 Tvätteri 
Jernbro driver ett tvätteri på fastigheten Metallen 4 där egna arbetskläder samt intilliggande verksamheters 

arbetskläder lämnas in för tvätt. Tvätteriets förbrukning av vatten, tvättkemikalier och energi ses i tabell 7. 

Tabell 7. Årlig förbrukning av vatten, energi och kemikalier avseende tvätteriet. 

Ämne Årlig förbrukning (ca) 

Vatten 1 900 m3 

Energi 80 000 kWh 

Flytande tvättmedel 892 liter 

Pulvertvättmedel 180 kg 

Sköljmedel 180 liter 

Flytande tvättförstärkare 416 liter 

5.3 Kemikalier inom Jernbros verksamhetsdelar 

Inom verksamheten nyttjas totalt ett 300-tal olika kemikalier för underhåll och produktion. Detta innefattar även 

hygienkemikalier. Ett kemikaliesystem nyttjas inom verksamheten där samtliga kemikalier finns förtecknade. I 

kemikaliesystemet finns även samtliga kemikaliers säkerhetsdatablad.  

6 Förutsedd miljöpåverkan 

6.1 Utsläpp till luft 

Jernbros verksamhet kommer att ge upphov till utsläpp till luft från framför allt från interna transporter inom 

området. Utsläpp till luft kommer även via stoftutsläpp från svetsning av rörprodukter.   

6.2 Utsläpp till mark 

Jernbros verksamhet riskerar att ge upphov av utsläpp till mark framför allt i form av oljekolväten vid 

dieseltankplatsen samt från ett större antal ämnen vid mellanlagringen av avfall. Varken dieseltankplatsen eller 

mellanlagringen orsakar i normaldrift utsläpp till mark. Det är dock möjligt att detta kan ske vid spillolyckor och 

liknande. Vid avslut av verksamhetsdel som riskerar att förorena mark kommer markundersökningar att 

genomföras tillsammans med eventuella avhjälpandeåtgärder.  

6.3 Utsläpp till vatten 

Utsläpp till vatten sker och kommer att ske via både direktutsläpp till recipient samt till det kommunala 

spillvattennätet. I tabell 8 visas vilka anläggningsdelar som har utsläpp vilken recipient samt vilka typer av 

föroreningar som kan härstamma från anläggningsdelarna.  

 Tabell 8. Utsläpp till vatten. 

Verksamhetsdel Utsläpp till Ämnen 

Indunstning Spillvattennät Koppar, Kadmium, Aluminium, Zink, 

alifatiska och aromatiska ämnen, olja 

Reningsanläggning för 

oljeförorenat 

avloppsvatten 

Recipient, 

Finspångsån 

Olja, metaller 

Reningsanläggning för 

dag- och kylvatten 

Recipient, 

Finspångsån 

Olja, aluminium, kadmium, zink, koppar 

och suspenderade ämnen. Eventuellt spill 

till dagvattenanläggning skulle även kunna 

leda till utsläpp av andra ämnen.  

Tvätteri Spillvattennät Minimala mängder olja och metaller från 

kläder.  

Oljeavskiljare 

(fordonstvätt) 

Spillvattennät Olja, metaller (framförallt zink, koppar och 

krom) 
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6.4 Buller och transporter 

Buller genereras via interna transporter samt inleverans av råvaror och avfall. Buller genereras i mycket ringa 
omfattning i jämförelse med större industrier inom området. Buller och transporter bedöms inte generera 
miljöpåverkan i någon större omfattning.  
 

6.5 Riksintressen och naturskyddsområden 

Jernbro kommer ej ta några oexploaterade områden i 

anspråk i samband med ansökan om nytt tillstånd. Inga 

större förändringar planeras genomföras av 

verksamheten. Nordost om området på ett avstånd av 

1,5 och 3 kilometer ligger Lorebergs och Lotorps 

naturreservat. Ölstasjöns naturreservat, vilket är ett 

natura-2000 område,  ligger 3 kilometer sydost om 

verksamheten (se figur 8). Avstånden till 

naturskyddsområden är förhållandevis långa och 

Jernbros verksamhet bedöms inte kunna påverka dessa 

naturskyddsområden negativt. Konsekvenserna för 

närliggande naturskyddsområden bedöms därför vara 

obetydliga.  

Jernbros verksamhetsområde ligger delvis inom 

gränsdragningen för riksintresse för kulturmiljö vilket 

benämns Finspångs Bruksområde (se figur 9). Jernbro 

har inte för avsikt att ta någon ytterligare yta i anspråk 

som kan riskera att skada eller förvanska de 

byggnationer som ingår i riksintresset. I dagsläget finns 

reningsanläggningen för dag och kylvatten inom denna 

yta. Även OFA-anläggningen ligger vid gränsen till 

Finspångs bruksområde.   

  

Figur 8. Natura 2000 områden. 
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Figur 9. Område av riksintresse för kulturmiljövård. De verksamhetsdelar som finns inom området eller gränsar till 
området har markerats med röda punkter. 

6.6 Miljökvalitetsnormer 

6.6.1 Luft 
Finspångs kommun genomförde mätningar, i Luftvårdsförbundets regi, av partiklar (PM10) under 2010. 

Resultaten visar att miljökvalitetsnormen klaras både vad gällande dygnsmedelvärdet och årsmedelvärdet. De 

årliga beräkningar som genomförs avseende partiklar, senast maj 2019, visar att miljökvalitetsnormen innehålls. 

Resultaten visar att halterna ligger 25-30 % av miljökvalitetsnormen både vad gäller års- och dygnsmedelvärdet. 

Även kvävedioxid beräknas årligen inom kommunen. Halterna hamnar både vad gällande års- och 

dygnsmedelvärden på 23 – 27 % av miljökvalitetsnormen. Den planerade verksamheten bedöms inte påverka 

MKN nämnvärt. Detta gäller även övriga MKN, dvs svaveldioxid, metaller (bly, arsenik, kadmium och nickel), 

kolmonoxid, ozon eller bens(a)pyren. 

6.6.2 Vatten 
En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss 

tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som kallas god status. En miljökvalitetsnorm 

anger en lägsta nivå. En vattenförekomst får alltså inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir 

sämre än den status som anges i normen. 

En vattenförekomsts statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår. För ytvatten finns två typer av 

status: kemisk status och ekologisk status. Klassificeringen ligger sedan till grund för bestämmandet av 

miljökvalitetsnormen för varje vattenförekomst. Verksamheten har utsläpp till Hällestadsån. Utsläpp sker från 
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rening av oljeförorenat vatten samt rening av dag och kylvatten. Hällestadsåns nuvarande ekologiska status 

bedöms vara ”Måttlig” medan den kemiska statusen bedöms vara ”Uppnår ej god”.  

Vad gäller den kemiska statusen så har Hällestadsån bedömts ha statusklassningen uppnår ej god kemisk status 

med avseende på bromerade difenyletrar (PDBE) och kvicksilver. Gränsvärdena för PDBE och kvicksilver 

överskrids dock av alla Sveriges ytvattenförekomster. Kvalitetskravet vad gäller den kemiska statusen är att 

vattenförekomsten ska uppnå ”God kemisk ytvattenstatus”.  Vad gäller ekologisk status så bedöms den som 

måttlig. Kvalitetskravet för ekologisk status är också att den ekologiska statusen ska vara måttlig år 2039. Möjliga 

påverkanskällor från miljögifter enligt VISS1 visas i tabell 9.  

Jernbro provtar utgående vatten från båda de anläggningar som har Hällestadsån som recipient. Flertalet av de 

typer av ämnen som riskerar leda till risk för sänkt miljöstatus i recipienten provtas och har förhållandevis låga 

halter av föroreningar vilket framgår av tabellen nedan.   

Tabell 9. Påverkanskällor avseende miljökvalitetsnormer för vatten samt halter av vissa ämnen från 
anläggningsdelar med direktutsläpp till recipient.  

Påverkanskällor Risk för sänkt 

status 

Provtagningar från dag och 

kylvattenrening 

Provtagningar från OFA-

anläggning 

IED-industri Kadmium och 

kadmiumföreningar, 

Antracen, 

Benso(a)pyrene, 

PAH’er, metaller 

Parameter Enhet 

Medelvärde 

(12 prover) 

vid utlopp 

Aluminium, Al mg/l 0,51 

Koppar, Cu mg/l <0,01 

Kadmium, Cd mg/l <0,005 

Sulfat, SO4 mg/l 10,35 

Suspenderade 
ämnen 

mg/l 3,2 

Tot. 
extraherbara 

alifatiska 
ämnen 

mg/l 0,3 

Tot. 
extraherbara 

aromatiska 
ämnen 

mg/l 0,05 

Opolära 
alifatiska 
kolväten 

mg/l 0,18 

pH-värde   7,55 
 

Parameter Enhet PP1 

Arsenik, As ug/l 0,35 

Bly, Pb ug/l <0,2 

Cyanid, fri CN mg/l <0,01 

Kadmium, Cd ug/l <0,03 

Koppar, Cu ug/l 13 

Krom, Cr ug/l 0,65 

Krom, Cr6+ ug/l <0,02 

Nickel, Ni ug/l 0,95 

Zink, Zn ug/l 3,4 

Kvicksilver, 

Hg ug/l <0,1 

COD (Cr) mg/l  42 

Oljeindex  s:a 

>C10-C40 mg/l  0,2 

AOX mg/l  0,14 

Fenoler 

(destillerbara) mg/l 0,008 

Kväve total, N mg/l 4,3 

Fosfor, total, P mg/l 0,016 

TOC mg/l 20 

PFOS, linjär ng/l <3 

PFOS, grenad ng/l <3 

PFOS, total ng/l <3 

PFOA ng/l <3 

Suspenderade 

ämnen mg/l 2,6 
 

Icke IED-

industrier 

Kadmium och 

kadmiumföreningar, 

Antracen, DIHP 

(ftalater), Tributyltenn 

föreningar, Koppar, 

Bisfenol A, 

Benso(a)pyrene, 

PAH’er, Fenoler, 

Metaller 

Förorenade 

områden 

Antracen, 

Benso(a)pyrene, 

PAH’er 

Urban 

markanvändning 

Koppar, 

Benso(a)pyrene, 

PAH’er, Metaller 

6.7 Risker och Skyddsåtgärder 

För verksamheten har framförallt mindre riskbedömningar gällande vissa moment genomförts med fokus på 

arbetsmiljö. För hantering av gasol har riskbedömning genomförts. Fyra hanteringsområden som kan orsaka 

allvarlig kemikalieolycka har identifierats. 

De hanteringsområden som identifierats är: 

1. Inleverans av gasol via järnvägsvagn eller tankbil. 

2. Lossning av gasol. 

3. Lagring av gasol. 

4. Distribution av gasol i vätskefas. 

Inom dessa hanteringsområden har 10 stycken scenarier identifierats som skulle kunna medföra en allvarlig 

kemikalieolycka. 

 
1 Vatteninformationssystem Sverige 
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Vid olyckor i direkt anknytning till gasolområdet blir konsekvenserna relativt små då skadebegränsande åtgärder 

hindrar vidare utveckling av olycksförloppet. Även sannolikheten för att en olycka ska inträffa är väldigt låg. 

Olyckor som sker i anslutning till transporter eller om olyckan sker utanför cisternområdet kan konsekvensen bli 

större då ett bostadsområde kan finnas inom riskområdet. 

Sannolikheten är fortfarande väldigt låg. Alla de analyserade scenarierna kräver flera händelser i följd och att flera 

säkerhetsfunktioner är ur funktion för att orsaka en olycka. Ett utdrag från Jernbros säkerhetsrapport kan ses 

nedan i tabell 10. 

Tabell 10. Utdrag från säkerhetsrapport.  

Typ av allvarlig 
kemikalie-olycka 

Skede Skade-händelse Möjlig orsak Möjlig 
konsekvens 

Skadebegränsande åtgärder 

Läckage med 
direkt eller 
fördröjd 
antändning 

Inleverans Läckage från 
tankbil 

Tankbil kör av vägen 
eller körs på av andra 
fordon inom området 
och skadar tanken 

Läckage 
antänds och 
brand* uppstår 

Olyckan uppmärksammas – 
SOS larmas.  

Kommunala räddningstjänsten 
larmar industribrandkåren 
vilken vid ankomst agerar 
enligt instruktion.  

Läckage med 
direkt eller 
fördröjd 
antändning 

Inleverans Läckage från 
tankvagn 

Tåg körs på av andra 
fordon/tåg på området 
och skadar en tankvagn 

Läckage 
antänds och 
brand* uppstår 

Olyckan uppmärksammas – 
SOS larmas.  

Kommunala räddningstjänsten 
larmar industribrandkåren 
vilken vid ankomst agerar 
enligt instruktion.  

Explosion Inleverans Läckage från flera 
tankvagnar 

Tåg skenar och spårar 
ur i hög fart och skadar 
flera tankvagnar 

Läckage 
antänds och 
större brand* 
uppstår och 
riskerar att 
orsaka BLEVE** 
på intakta 
tankvagnar. 

Olyckan uppmärksammas – 
SOS larmas.  

Kommunala räddningstjänsten 
larmar industribrandkåren 
vilken vid ankomst agerar 
enligt instruktion. 

Läckage Inleverans Översvämning Kraftigt regn Sättningar av 
tågspår och 
lastbilsväg som 
riskerar 
tågurspårning 
och att lastbil kör 
av vägen 

Orsakar detta en olycka 
hanteras detta enligt ovan. I 
övrigt hanteras underhåll samt 
kontroll av vägar och spår 
enligt 
trafiksäkerhetsinstruktion.  

Läckage med 
direkt eller 
fördröjd 
antändning 

Lossning 
vid gasol-
stationen 

Läckage från 
slang 

Slangbrott vid 
materialutmattning/fel 

Läckage 
antänds, brand* 
uppstår. Risk för 
BLEVE** 

Vid läckage, detektering av 
gas genererar ett höglarm som 
larmar SOS och Rtj. Parallellt 
nödstoppas bottenventil på 
tankvagn vilket stoppar flödet 
av gasol. Backventiler hindrar 
även fortsatt läckage.  

Läckage med 
direkt eller 
fördröjd 
antändning 

Lossning 
vid gasol-
stationen 

Läckage från 
slang 

Slangbrott vid tågvagn i 
rörelse 

Läckage 
antänds, brand* 
uppstår. Risk för 
BLEVE** 

Vid läckage, detektering av 
gas genererar ett höglarm som 
larmar SOS och Rtj och 
industribrandkår.  Parallellt 
nödstoppas bottenventil på 
tankvagn vilket stoppar flödet 
av gasol. Backventiler hindrar 
även fortsatt läckage. 

Läckage med 
direkt eller 
fördröjd 
antändning 

Lossning 
vid gasol-
stationen 

Läckage från 
slang 

Slangbrott vid yttre 
mekanisk påverkan 

Brand* uppstår. 
Risk för 
BLEVE** 

Vid läckage, detektering av 
gas genererar ett höglarm som 
larmar SOS och Rtj och 
industribrandkår. Parallellt 
nödstoppas bottenventil på 
tankvagn vilket stoppar flödet 
av gasol. Backventiler hindrar 
även fortsatt läckage. 
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Läckage med 
direkt eller 
fördröjd 
antändning 

Lossning 
vid gasol-
stationen 

Läckage från 
cistern, ledningar 
och tankbil 

Tankbil backar in i 
ledningar och cistern 

Läckage 
antänds och 
större brand* 
uppstår 

Vid läckage, detektering av 
gas genererar ett höglarm som 
larmar SOS och Rtj och 
industribrandkår.  

Explosion Lagring 
vid 
gasol-
stationen 

Brand inom 
cisternområdet 

Läckage från cistern 
som antänds av 
närliggande askhög alt. 
Brand i närliggande 
byggnad 

BLEVE** av 
intakt cistern 

Vid läckage, detektering av 
gas genererar ett höglarm som 
larmar SOS och Rtj och 
industribrandkår. 

Läckage med 
direkt eller 
fördröjd 
antändning 

Transport i 
Distributio
ns-
ledningarn
a 

Påkörning av 
stolpe till 
ledningsbryggor 

Förare förlorar tillfälligt 
kontroll över fordonet 
och påkörningsskydd 
finns inte eller är 
otillräckligt 

Läckage uppstår 
och antänds, 
jetflamma* eller 
gasmoln 

Olyckan uppmärksammas – 
SOS larmas.  

Kommunala räddningstjänsten 
larmar industribrandkåren 
vilken vid ankomst agerar 
enligt instruktion. 

  *I de fall då brand uppstår finns det flera system för att dels detektera ett förestående läckage, dels att detektera 

en brand. Det första läget är höglarm med automatiskt larm till SOS, driftmediaavdelningens beredskap samt till 

industribrandkåren. Handbrandsläckare samt sprinkersystem kan hantera en mindre brand. Avstängning av 

ventiler i samband med brand hindrar större volymer från att läcka ut.  

**BLEVE bygger på att en vagn eller cistern har punkterats, läckage uppstått som sedan antänds och bildat en 

jetflamma. Denna jetflamma ska vara ritad mot annan intakt tank eller cistern där säkerhetsventiler inte hinner 

med utan ett trycks byggs upp och slutligen gör så att tanken/cisternen exploderar. Detta scenario kräver att 

flamman är riktad med full styrka mot tanken/cisternen under ganska lång tid. Räddningstjänsten har därför 

relativt lång tid på sig att sätta in insatser för att undvika detta scenario. 

Buller från anläggningarna bedöms inte påverka omgivningen jämfört med den nuvarande ljudbilden från 

området.  

Övriga risker avseende miljö- och hälsa föreslås utredas i samband med miljökonsekvensbeskrivning.  

7 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer beskriva de miljöeffekter som verksamheten ger upphov till. Utformningen 

av miljökonsekvensbeskrivningen kommer i stort att följa checklistan enligt, ”Att söka tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet”, Länsstyrelsen i Östergötlands län. MKB:n kommer även innehålla den framtagna 

samrådsredogörelsen.   

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås inriktas på:  

• Utsläpp till luft 

• Utsläpp till vatten 

• Säkerhet och risker 

• Hushållning med mark, vatten, energi och andra resurser 

• Transporter 

8 Betydande miljöpåverkan 

Relevanta bestämmelser ur miljöbedömningsförordningen (2017:966); 

10 § Vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljöbalken ska hänsyn tas till 

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 

2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 

3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

Utifrån detta bedöms Jernbros verksamhet kunna medföra en betydande miljöpåverkan. 

8.1 Bedömning 

8.1.1 Verksamhetens utmärkande egenskaper 

8.1.1.1 Verksamhetens omfattning och utformning 

Jernbro utför tjänster inom administration, materialhantering och teknik. I företagets mekaniska och elektriska 

verkstäder sker både nytillverkning och reparationer. En verkstad finns för underhåll av fordon och en för 
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tillverkning av emballage. En tvättanläggning för arbetskläder finns även på området. Jernbro ansvarar för 

driftsmedia; eldistribution, värmeproduktion och distribution, gasoldistribution, industri- och 

kommunvattendistribution. Tryckluftsproduktion och distribution samt drift av reningsanläggningar som består av 

en oljeflotation och en indunstningsanläggning. Recipient är Finspångsån och kommunens avloppsreningsverk. 

Huvudsaklig miljöpåverkan består av energiförbrukning i form av el, distribution av gasol, drivmedel och olja, samt 

utsläpp av renat avloppsvatten. Buller uppstår från transporter och materialhantering. I företagets ledningssystem 

är energiförbrukningen upptagen som en betydande miljöaspekt. Interna transporter är också en miljöaspekt, 

vilket innebär att dessa skall minimeras och ej förekomma efter kl: 22.00. Reningsanläggningarna för 

avloppsvatten mäts kontinuerligt av onlinemätare beträffande kemikalier och vattenmängd. 

8.1.1.2 Verksamhetens bidrag till kumulativa miljöeffekter tillsammans med andra verksamheter 

Verksamhetens produktion står potentiellt för en liten mängd utsläpp till luft genom stoft. Övriga utsläpp sker 

genom rening av industrivatten alternativt indunstning varav de kumulativa effekterna tillsammans med övriga 

verksamheter inom området bedöms vara små. 

8.1.1.3 Verksamhetens användning av mark, jord, vatten, biologisk mångfald, andra naturtillgångar och fysisk 

miljö 

Verksamheten ska inte ta något nytt oexploaterat område i anspråk utan nyttja befintliga verksamhetsytor där det 

idag förekommer liknande verksamhet som det planerade.  

8.1.1.4 Avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller åtgärden ger upphov till 

Verksamheten ger inte upphov till ökade mängder avfall än det som idag redan genereras inom 

verksamhetsområdet.  

8.1.1.5 Föroreningar och störningar från verksamheten 

Eventuella luftemissioner från verksamheten förväntas bestå stoftutsläpp från rörsvetsning samt utsläpp från 

transporter inom området.  

Utsläpp till recipient sker från rening av dag och kylvatten samt från verksamhetens OFA-anläggning. Utsläpp 

sker även till det kommunala spillvattensystemet från indunstning samt oljeavskiljare för fordonstvätt.  

Buller från verksamheten genereras i ringa omfattning främst via interna transporter. 

8.1.1.6 Sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella verksamheten 

Sett till allvarliga olyckor bedöms eventuella risker kopplade till gasolhanteringen vara främst aktuella. Vid olyckor 

i direkt anknytning till gasolstation kan man konstatera att konsekvenserna blir relativt små, med tanke på 

mängden gasol. Olyckor som sker i anslutning av till transporter eller där olyckan är flyttad utanför cisternområdet 

kan konsekvenserna bli större, då del av bostadsområde kan finnas inom riskområdet. Sannolikheten är dock 

väldigt liten. De händelser som analyserats i verksamhetens riskbedömningar avseende gasolhantering kräver 

flera tillbud i följd och flera säkerhetsanordningar ur funktion för att orsaka en allvarlig olycka. 

Nya riskbedömningar håller på att tas fram av verksamheten.  

8.1.1.7 Risker för människors hälsa 

Risker för människors hälsa, som i detta fall främst avser risk för brand, kommer avhandlas i den riskbedömning 

som tas fram i samband med framtagning av ansökningshandlingar, miljökonsekvensbedömning samt teknisk 

beskrivning.  

8.1.2 Verksamhetens eller åtgärdens lokalisering 

8.1.2.1 Pågående eller tillåten markanvändning 

Huvuddelen av verksamheten ligger inom detaljplanerat område för industri. 

8.1.2.2 Naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat och deras relativa förekomst, 

tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området 

Inga kända naturresurser som kan antas bli påverkade finns i området. 

8.1.3 Möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 

8.1.3.1 Effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet 

Bolagets samlade bedömning är att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan. 

9 Samrådsförfarande  

Jernbro Industrial Services AB avser att genomföra ett avgränsningssamråd utan föregående 

undersökningssamråd då verksamheten är pågående och antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådet 

avses omfatta krav på samråd i enlighet med kapitel 6 i miljöbalken såväl som krav på samråd enligt 
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Sevesolagstiftningen. Jernbro Industrial Services AB avser att anordna ett fysiskt samrådsmöte där 

Länsstyrelsen, räddningstjänsten samt Finspångs kommun bjuds in. Samråd för övriga berörda skriftligt utskick till 

de som anses vara sakägare (se tabell 10 och 11). 

Tabell 11. Sakägare (verksamheter och myndigheter). 

Sakägarförteckning (verksamheter och myndigheter) 

Verksamheter inom fastigheten metallen 5 

Verksamheter inom fastigheten metallen 4 (Avser ej Jernbro) 

Verksamheter inom fastigheten metallen 6 

Verksamheter inom fastigheten Norrmalm 2:2 

Verksamheter inom fastigheten Norrmalm 2:5 

Verksamheter inom fastigheten Östermalm 1:7 

Trafikverket 

Naturvårdsverket 

Havs- och vattenmyndigheten 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

 

Tabell 12. Sakägare (boende och fastighetsägare). 

Sakägare (boende och ägare 

vid följande fastigheter) 

Lodet 1 

Luntan 1 

Lavetten 1-9 

Ingenjören 4-6 

 

Samrådsunderlaget kommer även att finns tillgängligt att hämta via Jernbro Industrial Services AB´s hemsida 

www.jernbro.com.  

En kungörelse i ortstidningen kommer att informera om pågående samråd, önskas istället en fysisk kopia av 

underlaget kontaktas Fredrik Christensen via telefon, 0730 422 224 eller via epost, 

fredrik.christensen@jernbro.com.   

http://www.jernbro.com/
mailto:fredrik.christensen@jernbro.com


 

Bilaga 1. Gasolnät 

  



 

Bilaga 2. Ledningsnät för oljeförorenat vatten 

  



 

Bilaga 3. Ledningsnät för dag- och kylvatten 

 

 

 


