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Yttrande	  över	  ansökan	  från	  Stena	  Aluminium	  om	  utökad	  verksamhet	  vid	  anläggningen	  i	  Älmhult	  

	  

Naturskyddsföreningen	  Linnébygden	  anser	  det	  vara	  uteslutet	  att	  bevilja	  Stena	  Aluminium	  tillstånd	  att	  

i	  det	  närmaste	  fördubbla	  verksamheten	  vid	  anläggningen	  i	  centrala	  Älmhult.	  Återvinningsindustrin	  

som	  sådan	  har	  en	  viktig	  roll	  ur	  miljösynpunkt	  eftersom	  den	  bidrar	  till	  att	  minska	  den	  energikrävande	  

process	  som	  utvinning	  av	  aluminium	  är.	  Placeringen	  av	  Stena	  Aluminium	  intill	  stambanan	  i	  Älmhult	  

hade	  säkert	  stor	  betydelse	  på	  den	  tiden	  när	  transporterna	  skedde	  per	  järnväg.	  Idag	  sker	  alla	  

transporterna	  till	  och	  från	  Älmhult	  med	  lastbil.	  Anslutningsvägarna	  går	  genom	  bostadsområden	  och	  

tätt	  intill	  kommunens	  vattenverk	  som	  gränsar	  till	  kommunens	  vattentäkt	  i	  sjön	  Möckeln.	  Med	  tanke	  

på	  risker	  vid	  transport	  av	  miljöfarligt	  gods	  är	  varken	  järnvägen	  eller	  bilvägen	  lämplig	  i	  så	  nära	  

anslutning	  till	  vattenskyddsområdet.	  	  

	  

Om	  den	  planerade	  sträckningen	  av	  länsväg	  120	  genom	  centrala	  Älmhult	  i	  öst-‐västlig	  riktning	  blir	  

verklighet	  kommer	  sannolikt	  Haganäsleden/Hallandsbron/Hallandsvägen	  att	  användas	  för	  

transporter	  till	  och	  från	  företaget.	  Det	  innebär	  att	  trafiken	  kommer	  längre	  från	  sjön	  Möckeln,	  men	  

det	  får	  samtidigt	  till	  följd	  att	  den	  tunga	  trafiken	  genom	  centrum	  ökar	  betydligt.	  Därigenom	  ökar	  

belastningen	  i	  form	  av	  buller	  och	  avgaser	  i	  Älmhults	  centrala	  delar	  och	  riskerna	  med	  miljöfarliga	  

transporter	  kvarstår.	  	  

	  

Vi	  anser	  att	  en	  förutsättning	  för	  Stena	  Aluminiums	  fortsatta	  verksamhet	  i	  Älmhults	  kommun	  är	  att	  

industrin	  flyttas	  ut	  från	  centrala	  Älmhult.	  I	  dagsläget	  finns	  en	  rad	  frågetecken	  kring	  produktionen	  och	  

verksamhetens	  effekter	  på	  omgivningen.	  I	  sådana	  fall	  bör	  försiktighetsprincipen	  enligt	  Miljöbalken	  2	  

Kap	  3	  §	  gälla.	  Även	  begränsade	  utsläpp	  kan	  få	  stora	  konsekvenser	  för	  miljö	  och	  människors	  hälsa,	  i	  

synnerhet	  när	  många	  ämnen	  blandas.	  Effekterna	  av	  detta	  är	  inte	  tillfredsställande	  utredda,	  vilket	  är	  

allvarligt	  eftersom	  flera	  skolor	  ligger	  mycket	  nära	  industriområdet	  och	  barn	  är	  känsligare	  än	  vuxna.	  

	  

Älmhults	  kommun	  har	  sedan	  flera	  år	  tillbaka	  erbjudit	  Stena	  Aluminium	  ny	  tomtmark	  sydöst	  om	  

tätorten.	  Vi	  förordar	  en	  sådan	  utflyttning	  av	  verksamheten.	  Det	  är	  självklart	  att	  kraven	  på	  rening	  av	  

utsläppen	  ska	  vara	  lika	  höga	  oavsett	  om	  produktionen	  är	  dagens	  50	  ton	  eller	  planerade	  90	  ton.	  

	  

För	  Naturskyddsföreningen	  Linnébygden	  

Sven	  Nilsson,	  ordförande	  


