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Höganäs vill
utvecklas på orten
Som ni kanske såg i förra numret
av Insikt heter jag Melker Jernberg
och är ny VD för Höganäs AB. Under min första tid på företaget har
jag rest runt till våra anläggningar
i världen. Samtidigt har jag hunnit
uppleva hur vacker och inbjudande Kullabygden är.
I Höganäs har jag tydligt sett hur
viktigt företaget är i kommunen,
som arbetsgivare och som ”magnet” för nya invånare. Men Höganäs AB måste utvecklas i samklang
med kommunen Höganäs. Det är
av stor betydelse för företaget –
och för mig personligen.
Som du kanske vet arbetar vi
just nu med ansökan om ett nytt
miljötillstånd. Vi på Höganäs AB
vill ta höjd för en kraftigt ökad
efterfrågan på våra metallpulver i
framtiden. En sådan ökning innebär mer aktivitet på vårt industriområde, liksom mer transporter på
vägarna och via vår industrihamn.
Hur genomför vi dessa förändringar på bästa sätt för oss, för
kommunen och dess invånare och
för miljön? Det är en angelägen
fråga för alla parter och vi ger
våra svar i ansökan om nytt miljötillstånd. Vad tycker du om vår
hållning?
Just nu pågår den så kallade
yttrandeperioden då du och olika
myndigheter kan lämna in synpunkter – läs mer om hur det går
till i det här bladet.
Vi välkomnar ditt yttrande –
genom samarbete kan vi utveckla
Kullabygden ytterligare.
Melker Jernberg
VD, Höganäs AB

Kungörelse:
Nu startar
yttrandetiden
Mark- och miljödomstolen i Växjö har kungjort Höganäs
miljöansökan och yttrandeperioden har inletts. Fram till och
med den 9 januari kan myndigheter och allmänheten lämna
in synpunkter. Det är dags att tycka till – för alla som vill.
TEXT GÖRREL ESPELUND

FÖR DRYGT ETT år sedan lämnades
Höganäs AB:s miljöansökan in
till mark- och miljödomstolen i
Växjö. Efter vårens och sommarens
kompletteringsrunda till olika
myndigheter har miljöansökan nu
kungjorts.
Detta innebär att ärendet är i
gång och att yttrandeperioden har
startat. Alla som kan komma att
beröras av miljöansökan – så väl
allmänheten som myndigheter –
kan fram till och med den 9 januari
2015 lämna synpunkter och tycka
till om ansökan.
– Det är viktigt att de som vill
lämnar in synpunkter på vår verk-

ville att företaget skulle ta upp i
samhet och våra utvecklingsplaner
miljökonsekvensbeskrivningen.
så att dessa yttranden blir en del
Under yttrandeperioden
av miljöprövningen, säger
lämnar intressenterna
Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB.
i stället synpunkter på den
Det enklaste är att läsa
färdiga ansökan. Vill man
ansökan på Höganäs
tycka till ska detta ske
hemsida, alternativt kan
skriftligt till mark- och milman begära ut den från
jödomstolen (se instrukdomstolen eller kontakta
tion på andra sidan).
Anders Bergman på HögaHöganäs AB svarar
Anders Bergman.
löpande på alla yttranden.
näs AB direkt.
I de fall då Höganäs AB
Yttrandeperioden ska
och den som kommit in med ett
inte förväxlas med den tidigare
yttrande inte kan enas blir det
samrådsprocessen då Höganäs
mark- och miljödomstolen som fälAB bjöd in till möten för att kunna
fånga upp vad olika int-ressenter
ler avgörandet.
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Yttrandeprocessen
– steg för steg!
Höganäs miljöansökan kungörs vid mark- och miljödomstolen i Växjö. I kungörelsen står bland annat
hur man gör för att få se ansökan och hur man gör
om man vill lämna in ett yttrande.

1

Miljöansökan innebär
bland annat …
… att Höganäs AB ska få förnyat miljötillstånd vilket är nödvändigt om företaget ska kunna utvecklas och ta fram
nya produkter. All utveckling sker med
hänsyn till rådande miljökrav och de
försiktighetsåtgärder som krävs.
… att produktionen ska kunna öka
från 350 000 ton till 570 000 ton färdigt järnbaserat metallpulver per år.

2

Berörda myndigheter
och allmänheten kan
nu yttra sig i ärendet.

… att Höganäs AB ska kunna utöka
sin verksamhet med lätt montering
på plats i Höganäs. Främst gäller det
tillverkning av komponenter och elektriska artiklar.
… att hamnen kan bli ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Detta skulle innebära utbyggnad och ökad verksamhet vid hamnen,
samtidigt som väg 111 avlastas.
… att utveckling av nya processer
och produkter stannar kvar på orten.
I framtiden kan utvecklingen komma
att utökas ytterligare.

Den som
vill lämna
synpunkter
måste göra
det skriftligt
till mark- och miljödomstolen. Höganäs
AB svarar löpande på
alla yttranden.

3

Den huvudsakliga utvecklingen av nya produkter ska
finnas kvar i Höganäs.

4

Om den som lämnat
yttrande och
Höganäs AB inte
kommer överens,
går ärendet vidare
till huvudförhandling
i mark- och miljödomstolen som avgör
frågan.

Viktigt att veta
m Den 9 januari 2015 löper yttrandetiden ut.
m Miljöansökan och andra handlingar i målet kan läsas i sin helhet på
www.hoganas.com/Insikt
m Miljöansökan kan också begäras ut från mark- och miljödomstolens
kansli i Växjö, alternativt från aktförvarare Peter Hultberg på kommunkansliet i Höganäs.
m Den som vill skicka in ett yttrande måste ange målnummer M 4170-13.
m Det går bra att lämna yttrande via e-post till: mmd.vaxjo@dom.se.

Information om miljöansökan
på Insiktsbloggen
För den som vill följa Höganäs AB:s arbete med miljöprövningen
finns Insiktsbloggen, www.hoganas.com/Insikt. Sidan uppdateras
kontinuerligt och här läggs även svar på yttranden ut i sin helhet.

m Vill man hellre skicka brev är adressen:


Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 81
351 03 Växjö

