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Förord 
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och sommaren 2006 utförts på uppdrag av HZ Rostfria AB i Sandviken, i samarbete 
med Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik vid Linköpings Tekniska 
Högskola, LiTH. Examensarbetet är utfört inom ämnesområdet produktionsteknik och 
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Jag vill tacka min för examensarbetet utsedda handledare Dr. Matz Lenner vid LiTH, 
företaget HZ Rostfria AB samt övriga som tagit sig tid, hjälpt och stöttat mig under 
arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Avsikten med examensarbetet har varit att undersöka möjligheter och förutsättningar 
för verkstadsföretaget HZ Rostfria AB, med verksamhet i Sandviken, att införskaffa 
utrustning för elektrolytpolering av rostfria detaljer. 
 
För att kunna få en helhetsbild över hur elektrolytpoleringsbranschen ser ut i Sverige 
har de företag som öppet annonserar med att de arbetar med elektrolytpolering 
studerats. Företagen har studerats utifrån en rad kriterier, där den huvudsakliga 
inriktningen på verksamheten samt företagens läge geografiskt relativt Sandviken 
ansetts vara de viktigaste. 
 
Utöver de företag som arbetar med elektrolytpolering har även olika tekniker för att 
åstadkomma elektrolytpolering studerats. Teknikerna har studerats med de produkter 
som idag tillverkas, samt som i framtiden skulle kunna komma att tillverkas av HZ 
Rostfria AB i åtanke. 
 
I och med att elektrolytpolering klassas som en miljöfarlig verksamhet har även frågor 
rörande tillstånd för verksamheten studerats. Det primära har varit att studera 
processen som leder fram till att tillstånd för verksamheten erhålls, vilket per 
automatik också innefattat att studera vilka insatser som krävs av företaget.  
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Abstract 
The purpose of this thesis has been to examine the possibilities for the manufacturing 
industry HZ Rostfria AB, situated in Sandviken, to acquire equipment for 
electropolishing of stainless steel. 
 
In order to get a comprehensive picture of the electropolishing business in Sweden 
today, the companies that state that they have the capabilities of electropolishing have 
been studied. The study has been based on a string of criteria, of which the company’s 
main line of production and their distance from Sandviken has been regarded as the 
most important. 
 
A part from studying the companies that have the capabilities for electropolishing, 
different techniques to accomplish electropolishing has been studied. The different 
techniques have been studied while keeping HZ Rostfrias current line of production in 
mind, as well as the future line of production. 
 
Since electropolishing is regarded as an environmental hazard, the issue of receiving 
permission for the process has been studied. The principal aim of this has been to 
study the process leading to a permission being received, which in turn has included a 
study of what kind of measures the company needs to take in order to be granted the 
permission. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för 
verkstadsföretaget HZ Rostfria AB, med verksamhet i Sandviken, att införskaffa 
utrustning för elektrolytpolering av rostfria detaljer. 
 
De olika avseenden som skall undersökas är vilka tekniker för elektrolytpolering som 
finns tillgängliga, marknaden för elektrolytpolering gällande dels presumptiva 
konkurrenter, dels inom vilka områden presumptiva kunder kan finnas. Därutöver 
skall även miljöaspekterna av elektrolytpolering undersökas. 

1.2 Avgränsningar 
Examensarbetet behandlar enbart elektrolytpolering av detaljer i rostfritt stål. Vidare 
avgränsas examensarbetet till att endast fokusera på företag med 
elektrolytpoleringsverksamhet i Sverige som öppet visar att de arbetar med 
elektrolytpolering. 

1.3 Bakgrund 
I dagsläget skickas alla detaljer som tillverkas vid HZ Rostfria AB som är i behov av 
elektrolytpolering till AB Sandvik Calamo med verksamhet i Molkom. Detaljernas 
storlek och geometri medför svårigheter om de skulle poleras mekaniskt. Dessutom 
erhåller man vid elektrolytpolering en yta som ej är repad, vilket är något som 
efterfrågas av företagets kunder. 
 
Att frakta detaljer från Sandviken till Molkom och åter medför emellertid stora 
kostnader, och på grund av detaljernas storlek och geometri fraktas även mycket luft. 
Fraktkostnaderna är något som HZ Rostfria AB vill slippa då dessa utgör cirka 10 % 
av produkternas pris till kund, och ett sätt att göra detta skulle kunna vara genom att 
införskaffa en anläggning för elektrolytpolering. Därigenom skulle företaget även 
kunna nå nya kunder och fungera som en underleverantör inom elektrolytpolering. 

1.4 Metod 
Metoden för genomförandet av detta examensarbete har varit att metodiskt och 
strukturerat undersöka den litteratur och information som finns tillgänglig inom 
området. 
 
I de olika delarna av examensarbetet har informationsinhämtningen skiljt sig åt något. 
Från att i delen om vilka tekniker som finns för att åstadkomma elektrolytpolering 
huvudsakligen använt tryckta källor, till att i avsnittet om kartläggning av 
elektrolytpoleringsföretag använt enkät, internet och telefon. 
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2 Företagspresentation, HZ Rostfria AB 
HZ Rostfria AB och Bredmossen Industri AB är två systerföretag som tillsammans 
utgör en komplett leverantör inom mekanisk legotillverkning. Företagen är belägna i 
gemensamma lokaler i Sandviken. 
 
HZ Rostfria AB är specialist på rostfritt stål där rörbockning, plåtarbeten, svetsning 
och polering utgör några områden där tjänster tillhandahålls. 
 
HZ Rostfria AB startade som en tillverkare av rostfria båtbeslag till fritidsbåtar. Idag 
har enheten utvecklats till att omfatta design och inredning till i första hand hotell och 
butiker. Företaget samarbetar med finsnickerier för att ta fram helhetslösningar till 
hotell, restauranger och butiker. Bland företagets kunder finns några av Sveriges 
främsta småbåtsvarv och inredningsarkitekter. Inom det marina området tillverkas 
numer bland annat pollare, badstegar, tankar och beslag till bryggor. 
 
Bland företagets övriga tjänster märks även tillverkning av fästelement och 
rörklammer för montage till processindustrin samt gravyr. Företaget har kapacitet att 
tillverka skyltar i en rad olika material såsom plast, mässing, aluminium och rostfritt 
stål. 
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3 Rostfritt stål 
Rostfritt stål är benämningen som används för många ståltyper som kan karakteriseras 
med en mycket hög korrosionsbeständighet jämfört med ett vanligt mild- och 
låglegerat stål.  
 
Hög korrosionsbeständighet hos rostfritt stål kommer av att stålet legeras med krom. 
Halterna av inlegerat krom i stålet varierar, men uppgår som minst till 11 %. Det är 
emellertid inte ovanligt att kromhalten uppgår till cirka 18 % i de vanligast 
förekommande rostfria stålen då korrosionsbeständigheten ökar med ökande kromhalt. 
Andra legeringselement som används i rostfria stål är nickel och molybden. 
Korrosionsbeständigheten ökar även med minskande kolhalt varför man försöker hålla 
kolhalten under 0,25 %. 
 
Det finns en rad olika typer av rostfria stål och dessa kan klassificeras utifrån dess 
struktur och/eller användningsområde. I nedanstående tabell, Tabell 3.1, presenteras 
den kemiska sammansättningen, klassificering utifrån dess struktur samt huruvida de 
är härdbara samt ferromagnetiska. 

Sammansättning 
(vikt - %) 

Ståltyp 

C  Cr Ni Mo 

Härdbarhet Ferro - 
magnetism 

 
Martensitiska 
 
 
Martensit – 
austenitiska 
 
Ferritiska 
 
 
Ferrit – 
austenitiska 
 
Austenitiska  
 
 

 
>0,10 
>0,17 
 
<0,10 
 
 
<0,08 
<0,25 
 
<0,05 
 
 
<0,08 

 
11-14 
16-18 
 
12-18 
 
 
12-19 
24-28 
 
18-27 
 
 
16-28 

 
0-1 
0-2 
 
4-6 
 
 
0-5 
 – 
 
4-7 
 
 
8-35  
 
 

 
– 
0-2 
 
1-2 
 
 
<5 
–  
 
1-4 
 
 
0-7   

 
Härdbara 
 
 
Härdbara 
 
 
Ej härdbara 
 
 
Ej härdbara 
 
 
Ej härdbara 

 
Magnetiska 
 
 
Magnetiska 
 
 
Magnetiska 
 
 
Magnetiska 
 
 
Omagnetiska 

Tabell 3.1. Klassificering av rostfritt stål 

3.1 Användningsområden för de olika rostfria ståltyperna 
Beroende på sammansättningen av de olika ståltyperna har de olika huvudsakliga 
användningsområden: 

• Martensitiska rostfria stål är härdbara och magnetiska. Martensitiska rostfria 
stål är den typ av rostfritt stål som har den högsta hållfastheten, men även den 
sämsta korrosionsbeständigheten. Denna typ av stål används som följd av detta 
i miljöer där stålet utsätts för måttliga angrepp, såsom exempelvis kniveggar 
och saxar. Stålet har en dålig svetsbarhet och används därför inte som 
konstruktionsstål. 
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• Martensit-austenitiska rostfria stål är härdbara och magnetiska. Stålet har god 
svetsbarhet och används i bland annat turbiner och propellrar. 

 
• Ferritiska rostfria stål är ej härdbara men magnetiska. Stålet har dålig 

svetsbarhet och används inte som konstruktionsstål utan enbart i miljöer där 
stålet utsätts för måttliga angrepp. 

 
• Ferrit-austenitska rostfria stål, även kallat duplexa stål, är ej härdbara men 

magnetiska. De har god korrosionsbeständighet och hög mekanisk hållfasthet 
och lämpar sig i miljöer med höga kloridhalter, exempelvis i konstruktioner vid 
kuster. Detta stål är ett starkare material än de austenitiska stålen och har även 
god svets- och formbarhet vilket gör att det lämpar sig väl för användning i 
konstruktioner. 

 
• Austenitiska rostfria stål är ej härdbara samt omagnetiska. Austenitiska rostfria 

stål utgör den största gruppen av rostfria stål. Stål av denna typ är 
lättbearbetade, har god formbarhet och är lättare att svetsa jämfört med övriga 
typer av rostfria stål. Detta sammantaget medför att austenitiska rostfria stål har 
stort användningsområde som konstruktionsstål. Syrafasta stål tillhör denna 
kategori av rostfria stål. En vanligt förekommande legering av austenitiskt 
rostfritt stål är 18/8-stål, vilket är legerat med 18% krom och 8% nickel, och 
som används vid tillverkning av husgeråd såsom grytor och kastruller. 

3.2 Korrosionsbeständighet 
Den viktigaste egenskapen för rostfria stål och orsaken till dess existens och 
vidsträckta användning är deras naturliga korrosionsbeständighet. 
 
De rostfria stålens goda korrosionsbeständighet beror på att det i oxiderande miljöer 
bildas ett mycket tunt, osynligt oxidskikt på stålytan som skyddar stålet mot angrepp 
från omgivningen. För att det skyddande skiktet, passivskiktet, skall bli tätt och täcka 
hela stålytan måste kromhalten vara minst 11%. Passiviteten ökar sedan raskt med 
ökande kromhalt upp till cirka 18% krom, vilket förklarar att många rostfria stål 
innehåller just 17-18% krom. 
 
Det viktigaste legeringselementet i rostfria stål är krom, men även molybden, nickel 
och kväve bidrar till korrosionsmotståndet hos de rostfria stålen. Andra 
legeringselement som kan bidra positivt i speciella miljöer är exempelvis koppar och 
aluminium. 
 
Ett rostfritt stål måste oxideras för att passivskiktet skall bildas och ju mer aggressiv 
miljön är, desto mer oxidationsmedel krävs det. För att upprätthålla passiviteten sker 
kontinuerligt en liten förbrukning av oxidationsmedel vid stålytan, och 
oxidationsmedlet måste därför hela tiden vara tillgängligt vid stålytan. Rostfria stål har 
så stor passiveringsförmåga att de passiveras även i svagt oxiderande miljöer som luft 
och vatten. I motsats till exempelvis ett färgskikt är passivskiktet självläkande. Skador 
i det passiva skiktet, orsakade på mekanisk eller kemisk väg läker, repassiveras i 
oxiderande miljöer. Rostfria stål lämpar sig bäst för oxiderande, neutrala eller svagt 
reducerande miljöer men är inte lämpliga i starkt reducerande miljöer som exempelvis 
saltsyra. 
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3.3 Passivering med hjälp av betning 
Betningspassivering är en kemisk ytbehandlingsprocess för att förnya detaljers 
optimala korrossionsbeständighet utan att skada dess ytbehandling. Betning anses som 
den bästa metoden för svetsfogars rengöring. 
 
Betningspassivering är en process med två faser. Betning, som är den första fasen, 
avlägsnar både den blåaktiga oxidfilmen som uppstår vid hög temperatur och skiktet 
där kromhalten är lägre än i det övriga materialet. Denna process utförs genom att 
lägga in komponenterna i ett betbad som innehåller en blandning av salpetersyra och 
flourvätesyra. 
 
Den andra fasen är passivering och i många avseenden liknar den betningsprocessen. I 
denna process läggs komponenterna i ett bad som endast innehåller salpetersyra. 
Denna behandling förstärker det passiva skiktet samt avlägsnar alla föroreningar av 
järn som eventuellt kommit i kontakt med det rostfria stålets yta under 
tillverkningsprocessen.  
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4 Elektrolytpolering 
Elektrolytpolering, eller snarare elektrokemisk polering, har använts sedan början av 
1930-talet, och då ursprungligen för metallografi. Metallografi som är en 
specialisering inom metallurgi som 
går ut på att studera metallers och 
legeringars struktur och utseende. 
 
Elektrolytpolering och 
elektroplätering liknar varandra sett 
till processens utformning, med den 
skillnaden att vid elektrolytpolering 
avlägsnas material medan det vid 
plätering avlagras material på 
detaljen 
 
Under goda förhållanden avlägsnas material likformigt över detaljen vilket medför att 
en jämn, slät yta erhålls och/eller en blank yta. Med de rätta processparametrarna kan 
processen även användas för avgradning då grader avlägsnas fortare än omgivande 
material.  
 
Vid elektrolytpolering avlägsnas metall jon för jon från detaljen som poleras. 
Elektrokemi och elektrolysens principer (Faradays lag) ersätter traditionella mekaniska 
ytbehandlingsprocesser såsom slipning, fräsning, blästring och polering. Detaljen som 
skall elektrolytpoleras sänks ner i en elektrolyt varigenom det leds likström. Detaljen 
som skall poleras är anod, medan katoden utgörs av en närliggande elektriskt ledande 
metall.  
 
Under elektrolytpoleringen bildas en tunn film på ytan av detaljen. Denna film består 
av upplösningsprodukter från anoden (detaljen som poleras). Denna film har högre 
täthet, högre viskositet och högre resistans än elektrolyten i sin helhet. Filmen 
anpassar sig till ytan genom att den är tjockare i fördjupningarna än vid topparna. I 
fördjupningarna är motståndet för strömpassagen större och strömtätheten lägre. På 
topparna är däremot strömmen högre och därför löses topparna upp, vilket leder till 
ytutjämning. 
 
Sammantaget kan sägas att 
elektrolytpolering avlägsnar material. Det 
varken förflyttar eller slätar ut materialet. 
Genom att avlägsna material från detaljen 
erhålls en yta där materialets ursprungliga 
egenskaper är närvarande. Ytan är också fri 
från föroreningar och har en ytterst god 
ytjämnhet. Ytans egenskaper efter 
elektrolytpoleringen innebär att den är i det 
närmaste steril vilket har medfört att 
tekniken funnit stor tillämpning i områden 
där kraven på hygien är stora såsom 
livsmedels- och läkemedelsindustrin.  

 
Figur 4.1. Schematisk bild av elektrolytpoleringsutrustning. 

Figur 4.2. Utjämning av toppar 
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Elektrolytpolering kan genomföras på de flesta konstruktionsmetaller, men har fått sin 
största användning på rostfria- och syrafasta stål beroende på det goda resultat som 
kan uppnås. I jämförelse med en mekanisk polering kan en elektrolytpolering lätt 
erhållas på svåråtkomliga ytor på ytbehandlingsgodset. Arbetet kan utföras av mindre 
kvalificerad arbetskraft på avsevärt kortare tid och med mindre möda. Kostnaden för 
personal, förbrukningsmaterial, kemikalier, sköljvatten och elektrisk energi inklusive 
avloppsvattenrening torde i de flesta fall vara väsentligt lägre än motsvarande 
kostnader vid en mekanisk polering. Undantag från denna regel torde vara gods med 
mycket enkla former. 

4.1 Fördelar med elektrolytpolering  
Nedan presenteras de fördelar som normalt anges i samband med elektrolytpolering. 

4.1.1 Förbättrat korrosionsmotstånd 
Alla typer av korrosion börjar på eller nära ytan av detaljen. Tyvärr innebär alla steg 
av tillverkning och hantering av detaljerna att ytans egenskaper försämras i olika grad. 
Ytföroreningar såsom fett, smuts, järn och andra metallpartiklar är inneboende element 
i bearbetnings-, svetsnings- och tillverkningsprocesser. Mekanisk bearbetning såsom 
skärande bearbetning och mekanisk polering lämnar alla spår av järn inbäddade i 
materialets yta. Dessa föroreningar medför att störningar uppstår i rostfria ståls 
naturliga korrosionsmotstånd, dess oxidlager, och är källan till framtida 
korrosionsproblem. Elektrolytpolering avlägsnar material i detaljernas ytskikt vilket 
medför att även ytföroreningarna avlägsnas. Elektrolytpolering löser fritt järn, 
inneslutningar och partiklar som är inbäddade i ytan av stålet. 
 
Elektrolytpolering förbättrar materialets sammansättning nära ytan hos rostfritt stål. 
Inte enbart genom att avlägsna inneslutningar och partiklar inbäddade i ytan av stålet, 
utan även genom att förbättra förhållandet mellan materialets legeringselement. För 
rostfritt stål innebär detta att koncentrationen av krom (Cr) är högre vid ytan än inuti 
materialet. Detta medför att det vid ytan, då denna exponeras för syre, kommer att 
bildas ett tjockare och jämnare oxidskikt med förbättrat korrosionsmotstånd som följd. 
Detta oxidlager kommer ha ett förhållande mellan krom-järn av 1,5 och ett förhållande 
mellan kromoxid-järnoxid av 2,0. Oxidskiktet kommer vara tjockare än 30 Ångström. 

4.1.2 Förbättrad ytfinhet 
Förbättrad ytfinhet kan göra mer än att bara förbättra utseendet hos en detalj. God 
ytfinhet kan förbättra tätningar, sänka friktionen, möjliggöra enklare rengöring av 
detaljen samt att förbättra värme- och ljusreflektion. 
 
Ytfinheten hos en yta kan mätas och kvantifieras genom att använda en profilometer. 
En profilometer är ett instrument där ytfinheten mäts genom att en spets förs över ytan, 
varpå man erhåller en profil av ytan. Elektrolytpoleringsprocessen kan förbättra de 
uppmätta värdena med upp till 50%, och då elektrolytpolering inte är en plätering 
föreligger ingen risk att ytan krakelerar över tiden. 
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4.1.3 Reducerad vidhäftning och förenklad rengöring 
Genom att det vid elektrolytpolering erhålls en yta med hög ytfinhet, erhålls också en 
yta som förhindrar att föremål fastnar på den. Med föremål i det här sammanhanget 
innefattas partiklar och vätskor av olika slag. Genom att förhindra att föremål fastnar 
på ytan erhålls en yta som är lämplig att använda i tillämpningar där kraven på hygien 
är stora. Exempel på sådana tillämpningar är livsmedels- och läkemedelsindustrin. 

4.1.4 Avgradning 
Elektrolytpolering lämpar sig för användning vid avgradning. Genom att strömtätheten 
är högre vid toppar än vid fördjupningar i materialet kommer topparna att lösas upp 
vilket leder till att en jämnare yta erhålls. Samtidigt som avgradningen sker kommer 
ytan även att poleras. 
 
Fördelen med elektrolytpolering som avgradningsmetod är att det är en icke-mekanisk 
process vilket innebär att det inte kvarstår någon mekanisk åverkan på materialet 
såsom deformationshårdnande. Som följd av detta kan även ömtåliga detaljer vara 
lämpliga att avgrada genom elektrolytpolering. 
 
Nackdelen med elektrolytpolering som avgradningsmetod är graderna inte får vara för 
stora. Grader av storleken 50 μm nämns som maximal storlek att avgrada utan att 
påverka övriga delar av detaljen för mycket. Vid större grader kan mekanisk polering 
föregå den elektrolytiska poleringen. 

4.2 Elektrolytpolering – processteknik  
För att åstadkomma elektrolytpolering av detaljer finns det två olika typer av tekniker. 
Teknikerna skiljer sig åt dels genom dess principiella utformning, men även genom 
dess tillämpningsområden. 
 
Den ena metoden går ut på att detaljerna som skall elektrolytpoleras nedsänks i ett bad. 
Badet består av en elektrolyt som är anpassad för det material som skall poleras. 
Tekniken lämpar sig för elektrolytpolering av alla typer av detaljer, men används 
framförallt för större och tyngre detaljer. Denna typ av teknik kan sedan delas in i två 
undergrupper – automatiska och manuella linor. 
 
Den andra metoden går ut på att detaljerna som skall elektrolytpoleras placeras i en 
trumma. Denna trumma är sedan nedsänkt i en elektrolyt. Denna teknik lämpar sig 
endast för mindre detaljer som tillverkas i bulk såsom skruvar och dylikt. Den 
sammanlagda vikten på godset som elektrolytpoleras kan variera mellan fem och 25 
kg, där vikter närmare fem kg är vanligast. 
 
I de fall man har en automatisk lina för elektrolytpolering är utrustningen utformad på 
så vis att även trumling är möjlig i anläggningen. Detta kommer sig av att 
strömöverföring och utformning av anläggningen har större likheter med en 
anläggning för elektrolytpolering genom trumling, än vad som är fallet med en 
manuell lina. 
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En manuell lina är billigare att införskaffa jämfört med automatiska linor och 
trumling.Vid anläggande av en anläggning för elektrolytpolering är likriktarna de 
enskilt dyraste komponenterna. I de fall då sköljvattnet går i ett slutet system 
tillkommer även en betydande kostnad för reningsutrustning av detta. 
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4.3 Elektrolytpolering – processen 
I det här avsnittet redogörs för hur elektrolytpoleringsprocessen ser ut. 
 
Processen är rent generellt uppdelad i fem olika steg: 

1. Betning 
2. Sköljning 
3. Elektrolytpolering 
4. Sköljning 
5. Passivering 

4.3.1 Krav på förbehandling 
Någon form av förbehandling är vanligtvis nödvändigt vid elektrolytpolering. Om ytan 
på detaljerna är ren kan detta steg emellertid hoppas över. Fett, olja och smuts eller 
kombinationer av dessa kan avlägsnas genom användning av olika typer av lösnings- 
och avfettningsmedel. 
 
Vid elektrolytpolering av svetsade konstruktioner måste dessa betas innan vidare 
bearbetning. Vid betningen löses svetsoxider upp samtidigt som ett skyddande 
passivskikt erhålls. 

4.3.2 Utrustning för elektrolytpolering 
De tankar som används vid elektrolytpolering kan tillverkas i rostfritt stål eller kolstål 
som klätts (”lining”) med polyvinylklorid 
(PVC), polyeten (PE), polypropen (PP), 
glasfiber eller vissa typer av gummi. I en 
del tillämpningar kan blyklädda ståltankar 
eller tankar i vanligt stål användas. Då 
ståltankar är elektriskt ledande kan 
emellertid en del oönskade problem 
uppstå. 
 
Val av material i tankarna beror av vilken 
typ av elektrolyt som skall användas, 
elektrolytens sammansättning samt dess driftstemperatur. Typ av elektrolyt väljs 
utifrån vilket material som skall poleras. Tankar avsedda för elektrolytpolering är 
vanligtvis rektangulära. Exempel på hur en tank för elektrolytpolering kan anordnas 
ses i Figur 4.3. 
 
Tankarna är utrustade med olika stänger varav en del fungerar som hängare för detaljer 
som skall poleras och som således utgör 
anoder, medan resten utgör katoder. 
Beroende på hur stora tankarna är och 
hur detaljerna som skall poleras är 
utformade kan ordningen av katoder 
respektive anoder arrangeras på olika 
sätt. Exempel på hur anoder och katoder 
kan arrangeras visas i Figur 4.4 samt i 
Figur 4.5. 

 
Figur 4.3. Tank för elektrolytpolering. 

 
Figur 4.4. Exempel på arrangemang av anod och katod. 
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Vid konstruktion och utformning av tankar bör 
åtgärder vidtas för att möjliggöra uppvärmning 
respektive kylning av elektrolyten. Uppvärmning 
kan åstadkommas genom användning av 
exempelvis doppvärmare eller genom att leda 
varmvatten eller ånga genom spolar. Samma spolar 
kan då även användas för kylning av elektrolyten. 
 
Till elektrolytpoleringsprocessen behövs likström. 
Detta kan åstadkommas genom att använda en 
likriktare. För att kunna ha kontroll över processen 
samt för att ha möjlighet att förändra 
processparametrar bör såväl utgående spänning 
samt utgående ström kunna varieras. Tankar för sköljbad tillverkas oftast av samma 
material som används i elektrolytpoleringstanken förutom då driftstemperaturen skiljer 
sig mellan operationerna. Vid sådana tillfällen kan om möjligt billigare material 
användas. 
 
Detaljerna som skall elektrolytpoleras hängs vanligen upp på ställ. Förutom att hålla 
detaljerna på plats under processen fungerar ställen även som anoder och leder ström 
till detaljerna via en eller flera kontaktpunkter. På hängarna kan vanligtvis ett antal 
detaljer placeras, dessutom kan ett antal ställ med detaljer placeras i tanken samtidigt. 
Antal ställ respektive detaljer som kan processas samtidigt beror på såväl detaljernas 
som tankens storlek. 

4.3.3 Elektrolyter 
Det finns ej en enda elektrolyt som lämpar sig väl för elektrolytpolering av alla 
material, utan beroende på material måste där för avsedd elektrolyt användas för att 
man skall erhålla ett gott resultat. 
 
De vanligast förekommande elektrolyterna är baserade på syror, men även alkaliska 
och saltbaserade elektrolyter förekommer. Skillnaderna hos elektrolyterna är förutom 
dess sammansättning också dess olika egenskaper vid olika driftstemperaturer och 
strömtätheter. Driftstemperaturen kan variera från rumstemperatur till elektrolytens 
kokpunkt medan strömtätheterna kan variera från 2,70 till 27,00 A/dm2. 
 
Länge var de vanligast förekommande elektrolyterna för polering syrabaserade. Bland 
dessa kan nämnas citronsyra, ättikssyra, svavelsyra, fluorvätesyra och fosforsyra. En 
del av dessa anses nu vara för giftiga varför användandet av dem har avvecklats. 
Fosforsyra är den största beståndsdelen i många  av de syrabaserade elektrolyterna. 
 
Under senare tid har organiskt baserade syror och tillsatser börjat användas för att 
komma ifrån de problem som rent syrabaserade elektrolyter innebar. Bland problemen 
kan nämnas höga driftstemperaturer, alltför stora strömtätheter och korta livslängder. 
En del av de elektrolyter som används idag är patentskyddade. En stor fördel med 
detta är att det ligger mycket forskning och utvecklingsarbete bakom elektrolyternas 
sammansättning. En ytterligare fördel med detta är det tekniska och 
laboratorietekniska stöd som erhålls i samband med köp av elektrolyt. Prov av 
elektrolytens sammansättning tas och skickas till leverantören, varpå detta analyseras 

 
Figur 4.5. Exempel på arrangemang av 
anod och katod. 
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och besked erhålles efter detta om hur mycket av respektive kemikalie som skall 
tillsättas i elektrolyten. Nackdelen med denna typ av lösning vid införskaffande av 
elektrolyt är att inköpskostnaderna blir högre. Finns kunskap och utrustning inom 
företaget kan därför egna blandningar göras av elektrolyten samtidigt som även 
analyser av elektrolyten kan utföras fortlöpande. 
 
Vid användning av elektrolyter som innehåller krom, halogener eller andra 
ohälsosamma ämnen behöver åtgärder för ventilation vidtagas. Vanligt förekommande 
är användandet av ventilerade huvar över tankarna. Vid användning av elektrolyter 
baserade på fosforsyra är inte behovet av ventilation lika stort. Förvisso kan en dimma 
avges som stiger cirka en decimeter, men denna är inte skadlig på annat vis än att den 
är korrosiv. Risken för besvär med korrosion kräver därför ventilation eller cirkulation 
av luften. 

4.3.4 Saker att beakta vid elektrolytpolering 
Kvaliteten av elektrolytpoleringen avgörs vanligtvis genom att besiktiga detaljen 
okulärt eller genom att mäta ytans ytfinhet med hjälp av exempelvis 
medelytavvikelsen, Ra. Val av mätmetod görs utifrån vilket syftet är med 
elektrolytpoleringen. 
 
Ytans ursprungliga egenskaper bestämmer, oberoende av metall och legering, till stor 
del förutsättningarna för en lyckad elektrolytpolering. Bidragande faktorer till ett 
misslyckat resultat är bland annat: 

• stora korn i materialet (kornstorleken) 
• inhomogen struktur 
• icke-metalliska inneslutningar 

 
En stor del av den elektrolytpolering som utförs idag, utförs vid låga spänningar vilka 
vanligen ligger mellan 5 och 18 volt. Strömtätheten varierar beroende på vilken typ av 
elektrolyt som används, och vilket syftet är med elektrolytpoleringen. Varje typ av 
elektrolyt har ett område där strömtätheten skall ligga för att optimalt resultat skall 
erhållas. 
 
Mängden material som avlägsnas vid elektrolytpolering bestäms av strömtätheten 
(antal ampere/ytenhet) samt tiden som strömmen är anbringad. Då avståndet mellan 
detaljen som skall elektrolytpoleras (anoden) och elektroden (katoden) är litet behövs 
endast låga spänningar [V] för att åstadkomma nödvändig strömstyrka. Då avståndet 
mellan detaljen och katoden ökar, måste även spänningen ökas för att övervinna den 
ökade resistansen samt för att bibehålla strömtätheten. 
 
Då strömmen alltid går den väg där resistansen är lägst kommer områden på detaljerna 
där avståndet är större till elektroden inte att reagera på samma sätt som områden där 
strömtätheten är högre. Termen som används för att beskriva kvantitet och kvalitet av 
täckningen av områden där strömtätheten är lägre är glansspridning.  
Som följd av elektrolytens egenskaper är hörn, kanter och grader som följd av 
borroperationer och liknande naturliga områden där strömtätheten är hög, och 
följdaktligen avverkningen av material är hög. På samma sätt är hål och invändiga 
hörn områden där strömtätheten är lägre vilket medför att avverkningen av material 
där är liten.  
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För att åstadkomma ett jämnt avlägsnande av material i områden där strömtätheten är 
låg behövs specialutformade katoder. Formen av dessa katoder skall överenstämma 
med ytans profil, vilket visas i Figur 4.4 ovan, för att erhålla en jämn strömtäthet över 
hela ytan och därigenom nå ett gott resultat. 
 
Faktorer som påverkar glansspridningen, det vill säga kvantiteten och kvaliteten av 
täckningen av områden, är storlek och form av detaljen, antal katoder och dess 
placeringar samt katodernas storlek och form. Ytterligare faktorer som påverkar 
glansspridningen är elektrolytens sammansättning, bearbetningstiden, temperaturen 
samt strömtätheten i processen. 

4.3.5 Efterbehandling 
Nästan alla elektrolyter är vattenbaserade och vatten används för att rena och spola av 
detaljerna efter att de elektrolytpolerats. Detaljerna sköljs flera gånger/doppas i ett 
sköljkar efter elektrolytpoleringsprocessen. Detta för att rengöra detaljen från 
kemikalierester och metaller.  
 
Vattnet som används vid sköljningen går nuförtiden vanligtvis i ett slutet system. Detta 
för att undvika utsläpp till miljön. Sköljvattnet kan renas genom att exempelvis 
använda en vakuumindunstare, alternativt jonbytarsystem. De kemikalierester och 
metaller som blir kvar i indunstaren efter rening tas om hand av exempelvis SAKAB1. 
 
Vid sköljningsprocessen kan det förekomma att det uppstår fläckar på detaljen. Dessa 
kan bero på att det funnits rester av kemikalier och metall i sköljbadet som sedan 
avlagrats på detaljen, alternativt bero på vattnets hårdhet. Problemet kan undvikas 
genom att byta sköljvattnet mer frekvent eller med tillsatser av tensider som minskar 
ytspänningen. Genom den minskade ytspänningen bildas det inte droppar på ytan, utan 
snarare en tunn film varpå risken för fläckar på detaljen reduceras. Den sista 
sköljningen skulle kunna utföras i avjoniserat eller destillerat vatten för bästa resultat. 
Kostnaden för detta är emellertid något som bör vägas mot nyttan av handlingen. 
 
Elektrolytpolerade detaljer kan bearbetas under vidare processer såsom plätering, 
anodisering eller andra former av ytbehandlingar och ytbeläggningar. 
 

                                              
1 Ett företag som arbetar med behandling av farligt avfall. 
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5 Arbetsmiljö 
Vid arbete med processer där kemikalier används i stor omfattning är det viktigt att 
vara medveten om de risker som föreligger, samt att åtgärder vidtas för att minska 
sannolikheten för att farliga situationer skall uppstå. Datablad för de kemikalier som 
ingår i elektrolytpoleringsprocessen återfinns i Appendix A. 

5.1 Risker i arbetsmiljön 
Vid arbete med kemikalier finns det en hel del aspekter som måste tas i beaktande. 
Dels arbetsplatsens utformning, men även arbetsmiljön och säkerheten för personalen. 
För dessa ändamål finns arbetsmiljöverkets/arbetarskyddsstyrelsens 
författningssamling. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1992:7 – 
”Oorganisk ytbehandling” delar upp risker enligt följande: 

- Luftföroreningar 
- Hudpåverkan 
- Ögonpåverkan 
- Brand och explosion 
- Övriga risker 

5.1.1 Luftföroreningar 
• Damm som kan uppkomma vid mekanisk bearbetning av gods, exempelvis vid 

blästring, polering, slipning och vid hantering av fasta, särskilt pulverformiga, 
kemikalier. 

• Rök, exempelvis metall- och kemikalierök från metallsmälta. 
• Dimma från bad i vilka vätgas eller syrgas bildats som drar med sig finfördelad 

vätska när gasen avgår från badet. Liknande förhållande uppstår om omrörning 
i badet sker med hjälp av inmatad tryckluft. 

• Övriga luftföroreningar kommer från ytan på baden, särskilt i det ögonblick 
gods lyfts ur baden. Till detta kommer luftföroreningarna vid arbete med slam, 
avfallskemikalier, spill, läckage eller dylikt. 

• Särskilt farliga luftföroreningar kan uppstå om vissa kemikalier kommer i 
kontakt med varandra, exempelvis om cyanid kommer i kontakt med syra och 
bildar cyanväte. 

 
Vilka hälsoeffekter exponering för luftföroreningar som anges ovan kan ge beror 
bland annat på exponeringsnivå, exponeringstid och ämnenas egenskaper. Exempel på 
hälsoeffekter som kan uppkomma är: 

– irritation på ögon och luftvägar (exempelvis av syradimma och lösningsmedel) 
– frätskador på ögon och luftvägar, lungskador (exempelvis av syradimma och 
metallsalter) 
– huvudvärk, illamående och yrsel (exempelvis av lösningsmedel) 
– minnes- och koncentrationssvårigheter (exempelvis av lösningsmedel) 
– luftvägsallergi (exempelvis astma av metallföreningar) 
– metallröksfeber (exempelvis ”zinkfrossa” av zinkrök) 
– akut förgiftning (exempelvis kvävning av cyanväte) 
– cancer (exempelvis lungcancer av vissa kromföreningar) 
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5.1.2 Hudpåverkan 
Risk för hudkontakt med kemikalier förekommer vid de flesta förekommande 
arbetsmomenten, såsom: 

• vid kemikalieblandning, intern transport, dosering, rengöring av 
ytbehandlingskar, avfallshantering, upptagning av spill, läckage. 

• Vid arbete med kemikaliebehandlat gods (avmontering av gods från hängare, 
arbete i förråd med nybehandlat gods och vid slipning, polering av sådant 
gods). 

 
Kontakt mellan hud och kemikalier kan ge omedelbar hudpåverkan såsom frätsår vid 
kontakt med koncentrerade syror eller alkalier. I andra fall uppstår hudpåverkan först 
efter upprepade hudkontakter, så innebär till exempel långvarig manuell hantering av 
förnicklat eller förkromat gods kontaktallergirisk. Även kontakt med andra ämnen än 
metall/metallföreningar kan medföra risk för kontaktallergi. En utvecklad allergi kan 
få betydande konsekvenser. Det kan till exempel bli nödvändigt att byta 
arbetsuppgifter för att undvika kontakt med allergenet. Många ämnen kan vid 
hudkontakt ge upphov till ickeallergiskt kontakteksem. 

5.1.3 Ögonpåverkan 
I avsnittet om risker som kan förorsakas av luftföroreningar har effekter på ögon 
nämnts. Skador på ögonen, genom spill, stänk eller genom att ämnet överförs via 
förorenade fingrar, handskar eller dylikt. Bland annat syror och alkalier kan ge upphov 
till svåra frätskador. Många ämnen kan ge lindrig påverkan (övergående irritaion) på 
ögonen. Mekaniska skador på ögonen kan uppkomma genom att partiklar hamnar i 
dem (till exempel partiklar som lösgjorts vid slipning eller dylikt). 

5.1.4 Brand och explosion 
En del gaser (brandfarliga gaser) och vätskeångor (ånga från brandfarlig vätska), kan i 
blandning med luft bilda explosiva blandningar. Vissa av ångluftblandningarna kan 
bildas vid rumstemperatur eller lägre temperaturer. Även vissa damm kan bilda 
explosiva luftblandningar. Likaså kan ångorna från några ”ej brandfarliga vätskor” 
såsom ammoniak och metylenklorid bilda explosiva luftblandningar. 
 
Några exempel på dessa gaser, ångor och damm samt när de kan förekomma: 

• Vätgas bildas främst vid elektrolytiska förfaranden men kan bildas även vid 
kemisk ytbehandling, betning och alkalisk avrostning. Även cyanväte är en 
brandfarlig gas. 

• Vätskeångor från lösningsmedel (brandfarlig vara) som används vid exempelvis 
avfettning. 

• Damm, såsom aluminium-, titan- och magnesiumdamm som uppkommer vid 
slipning och polering. Damm till exempel anhopas i olämpligt utformad 
ventilationskanal.  

 
En relativt liten knallgasimplosion i skumskiktet på en badyta kan medföra risk för 
frätskador om implosionen2 medför att badlösningen stänker omkring badet.  

                                              
2 Implosion = ett slags omvänd explosion 
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5.1.5 Övriga risker 
• Halkolycka. Vissa kemikaliespill, exempelvis lut på trägolv, ökar risken för 

sådan olycka varvid tillkommer risken för frätskador vid kontakt med 
kemikalien. 

• Hörselskada från buller, exempelvis vid blästring, trumling, vibrationspolering, 
avfettning i ultraljud, ytbehandling av smågods i trumma. 

• Farliga lyft, exempelvis tunga lyft, lyft på felaktiga sätt. Manuella lyft av gods 
(hängare) i och ur bad kan innebära dels farliga lyft (belastningsskador), dels 
farlig inandning av kemikalieångor eftersom arbetet innebär ansträngning med 
ansiktet nära vätskeyta. 

• Belastningsskador, exempelvis på grund av felaktig arbetsställning, monotont 
arbete. 

• Hudkontakt med ultraljud innebär risk för att blodkärl och blodkroppar kan 
sprängas sönder. Det är därför viktigt att exempelvis händer ej stoppas ner i 
badet. 

 
Årligen anmäls 2500-3000 arbetsskador där ett kemiskt ämne uppges ha orsakat 
skadan till arbetsmiljöverket (15 % är arbetsolyckor med frånvaro och 85 % är 
arbetssjukdomar). De flesta anmälningarna rör sjuka hus och mögelsporer. Därefter 
följer luftburet damm, vatten, ospecificerat kemiskt ämne, asbest, lösningsmedel, 
rengöringsmedel och färger. 

5.2 Förhindrande av risker 
I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000:4 – ”Kemiska 
arbetsmiljörisker” ges vidare instruktioner och allmänna råd om hur arbetet skall 
bedrivas för att undvika att risker uppkommer, samt i de fall de ändå uppstår hur man 
kan minska följdverkningarna av dem. 
 
Bland de stora punkterna i AFS 2000:4 kan nämnas: 

- Riskbedömning 
- Planering av arbetet 
- Instruktioner och rutiner 
- Information, märkning och skyltning 
- Olyckor och nödsituationer 

5.2.1 Riskbedömning 
Riskbedömning innebär att arbetsgivaren skall identifiera de farliga kemiska ämnen 
som förekommer eller kan väntas förekomma i verksamheten. Om ett eller flera sådana 
ämnen kan väntas förekomma skall riskerna för att dessa kan orsaka ohälsa eller 
olycksfall bedömas. Riskbedömningen skall beakta: 

- De farliga egenskaperna hos de identifierade farliga kemiska ämnena var för sig 
och tillsammans. 

- Den information om farliga egenskaper och nödvändiga åtgärder till skydd för 
hälsa och säkerhet som skall tillhandahållas av leverantören. 

- Hanteringssätt, arbetsutrustning, mängd, tryck och temperatur, de förebyggande 
åtgärder som är vidtagna vid hantering samt övriga förutsättningar i den 
verksamhet där de farliga kemiska ämnena förekommer. 

- Exponeringen för de farliga kemiska ämnena; dess art, nivå och varaktighet. 
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- Rapporter från verksamheten om besvär, ohälsa eller olycksfall som har satts i 
samband med förekommande kemiska ämnen. 

 
Med riskbedömningen som underlag skall arbetsgivaren fatta beslut om produktval 
och val av arbetsmetod, arbetsutrustning och plats samt planera verksamheten i övrigt 
så att riskerna motverkas. Hänsyn skall tas även till andra risker för ohälsa eller 
olycksfall än kemiska. 
 
Riskbdömningen skall ligga till grund för arbetsgivarens beslut om vilka 
riskreducerande åtgärder som skall vidtas och vilka hanterings- och 
skyddsinstruktioner som skall ges samt visa vilken beredskap och vilka rutiner för 
första hjälpen som behövs. Ny verksamhet får inte påbörjas förrän en riskbedömning 
är utförd och nödvändiga åtgärder vidtagits. 

5.2.2 Planering av arbetet 
Arbete med farliga kemiska ämnen skall planeras och bedrivas så att exponeringen och 
antalet exponerade minimeras. Tidpunkt och plats för hantering där farliga kemiska 
ämnen förekommer skall väljas så att även de som inte är direkt berörda av arbetet 
skyddas mot risker med ämnena. 
 
Mängden kemiska ämnen på arbetsplatsen skall begränsas till den mängd som behövs 
för arbetets genomförande i den mån som detta minskar risken i arbetet. 
 
Risker som identifierats skall elimineras eller reduceras till en godtagbar nivå med 
tillämpning av följande principer i nämnd ordning: 

1. Farliga kemiska ämnen byts ut mot ämnen som i avsedd hantering medför 
mindre risk för hälsa och säkerhet. 

2. Arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar väljs och utformas så att 
risken i hanteringen reduceras. 

3. Skyddsåtgärder vidtas vid riskkällan så att ingen utsätts för de risker som är 
förknippade med hanteringen. 

4. Arbetet förläggs till särskild tid eller plats. Endast personal som behövs för 
detta arbetet är närvarande. 

5. Personlig skyddsutrustning används. 

5.2.3 Instruktioner och rutiner 
De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs skall lämnas till arbetstagarna på 
för dessa förståeligt språk. Instruktionerna skall vara anpassade till den aktuella 
hanteringen på arbetsplatsen. Vid behov skall instruktionerna vara skriftliga och finnas 
tillgängliga på arbetsplatsen. 
 
Där farliga kemiska ämnen hanteras eller bildas skall rutiner finnas som innebär att: 

- lämpliga arbetsmetoder används 
- utrustning underhålls 
- lokaler städas 
- god ordning upprätthålls 

 
Ett utspillt farligt kemiskt ämne som kan medföra ohälsa eller olycksfall skall snarast 
samlas upp. 
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Hanteringen av avfall som utgör ett farligt kemiskt ämne skall planeras så att det 
omhändertas säkert med hänsyn till de risker som avfallet kan medföra. De som 
omhändertar avfall skall få de uppgifter om sammansättning och risker som behövs för 
en säker hantering. 

5.2.4 Information, märkning och skyltning 
Arbetsgivaren skall informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna 
med farliga kemiska ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker 
undviks. Information skall även lämnas om hygieniska gränsvärden för förekommande 
ämnen och om andra föreskrifter som gäller för arbetet, samt de rutiner som finns för 
den interna kemikaliekontrollen. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att berörda 
arbetstagare förstått informationen.  
 
Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller ett farligt kemiskt ämne 
skall vara märkta med de uppgifter som behövs för att innehållet och de risker som är 
förknippade med detta klart skall kunna identifieras. 
 
Skyltar med varselmärkning skall sättas upp i den utsträckning som behövs för att 
förebygga att kemiska ämnen föranleder ohälsa eller olycksfall. 

5.2.5 Olyckor och nödsituationer 
Rutiner skall finnas för åtgärder som skall skydda de arbetande vid olyckor, tillbud 
eller nödsituationer som har samband med förekommande farliga kemiska ämnen. 
Övningar skall genomföras i den omfattning som behövs för att rutinerna skall följas 
då en olycka, ett tillbud eller en nödsituation uppstår. 
 
Lämplig utrustning för brandsläckning och livräddning skall finnas tillgänglig vid 
verksamhet där det förekommer ett ämne som kan föranleda brand eller explosion. 
Detsamma gäller vid verksamhet där det förekommer ett ämne, som vid brand kan 
utveckla farlig mängd gas eller aerosol3. 
 
Om kemiska ämnen förekommer på ett sådant sätt att: 

- det ökar risken för ett snabbt brandförlopp 
- det vid brand kan inträffa explosion eller utveckling av giftig gas 
- utströmning av gas kan medföra omedelbar fara 

skall det finnas en skriftlig åtgärdsplan för utrymning 
 
I planen skall följande anges: 

- vilka de särskilda riskerna är och var de finns 
- vilken skyddsutrustning som behövs och var den finns 
- var utrustning för första hjälpen finns 
- vart man skall bege sig vid utrymning och vilka åtgärder som skall vidtas vid 

brand eller gasutströmning 
- hur man skall bete sig i ett område där den farliga gasen strömmar ut 
- vilka arbetsuppgifter särskilt utsedda personer har vid utrymnings- och 

räddningsinsatser 

                                              
3 Aerosol = partiklar suspenderade i gas 
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6 Miljö 
Ärendegången för en prövning om tillstånd till miljöfarlig verksamhet  hos 
miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen går till på följande sätt. Ett 
prövningsärende består av två delar, först en miljökonsekvensbeskrivningsprocess och 
sedan en tillståndsprocess. I beskrivningen nämns bara länsstyrelsen som 
prövningsmyndighet. Tillvägagångssättet är identiskt för 
miljökonsekvensbeskrivningsprocessen och i princip detsamma för tillståndsprocessen 
när miljödomstolen är prövningsmyndighet. 
 
 
 
 
 
Figur 6.1. Ärendegång för en prövning om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 

6.1 Miljökonsekvensbeskrivningsprocess 

6.1.1 Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar 
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett dokument som utgör ett beslutsunderlag. 
Dess innehåll är grundat på en process där verksamhetsutövaren inhämtar, utvecklar, 
förmedlar och tillvaratar kunskap om hur verksamheten eller åtgärden inverkar på 
människors hälsa och miljön. 
 
Syftet är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad 
verksamhet eller åtgärd antas medföra på människors hälsa, miljön och hushållningen 
med naturresurser. Beskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av dessa 
effekter. Hur en MKB-process skall genomföras regleras i 6 kapitlet miljöbalken (MB) 
och beskrivs nedan: 
 
1. Sökanden kontaktar länsstyrelsen om samråd  
I god tid innan en tillståndsansökan lämnas in skall samråd ske. Avsikten är att de som 
berörs av verksamheten skall ha möjlighet att framföra synpunkter och påverka arbetet 
med och innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skall bifogas till 
ansökan. Samråd skall alltid ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de 
enskilda som antas bli särskilt berörda av verksamheten. Om kommunens miljökontor 
inte är tillsynsmyndighet bör även kontoret få möjlighet att delta. 
 
2. Sökanden håller samrådsmöte och gör en samrådsredogörelse 
En del av samrådet utformas lämpligen som ett möte som den sökande anordnar. 
Kortfattad skriftlig information om den planerade verksamheten skall skickas till 
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (och kommunens miljökontor) samt särskilt berörda 
senast två veckor före samrådsmötet. Den information som framkommit under 
samrådsprocessen ställs samman av den sökande i en samrådsredogörelse.  
 
3. Betydande miljöpåverkan eller ej 
Om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan enligt bilaga 1 till 
Förordningen om MKB görs vid samrådet en anteckning om detta i 
samrådsredogörelsen. (För bilaga 1, se Appendix B) 

MKB-
proces

Sökande upprättar 
MKB och ansökan

Tillståndsprocess
Tillstånds
-beslut 
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Om verksamheten inte är upptagen i bilaga 1 eller om det är fråga om en ändring av 
sådan verksamhet skall länsstyrelsen under samrådet pröva om verksamheten ändå 
skall antas medföra betydande miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen beslutar i frågan 
skall verksamhetsutövaren ha gett tillsynsmyndigheten och enskilda möjlighet att yttra 
sig. Detta förutsätter att verksamhetsutövaren redan samrått med enskilda eller att det 
deltar i samma samråd. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten eller åtgärden: 
- inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan är den obligatoriska 

samrådsskyldigheten avslutad. 
- kan antas medföra betydande miljöpåverkan skall även samråd ske med övriga 

statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan 
antas bli berörda. (Se punkt 4 nedan) 

 
Länsstyrelsen skall under samrådet verka för att MKB:n får den inriktning och den 
omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsens beslut i frågan kan 
inte överklagas. 
 
4. Sökanden ansvarar för att det ”fortsatta” samrådet genomförs 
Vid betydande miljöpåverkan skall samråd även ske med övriga berörda myndigheter, 
kommun, allmänhet och organisationer. Samrådet skall avse verksamhetens 
lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt innehåll och utformning 
av MKB:n. De som antas bli berörda skall ges tillfälle att framföra synpunkter och 
därigenom påverka såväl MKB:n som utformningen av verksamheten. Information till 
allmänheten kan ske med rundskrivelser, annonsering i ortspress och/eller 
informationsmöten. 
 
5. Sökanden upprättar MKB:n och sedan ansökan 
Vad MKB:n skall innehålla framgår av 6 kapitlet 7 § MB. Vad en ansökan skall 
innehålla framgår av 22 kapitlet 1 § MB. Checklistorna om en MKB:s respektive 
ansökans innehåll täcker in dessa krav, se Appendix C och D. För verksamheter eller 
åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall en MKB 
innehålla vad som anges i checklistan, i den utsträckning det behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning (det vill säga det som behövs för att 
belysa ärendet och det som framkommit under MKB-processen). Ifall verksamheten 
antas påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs dock en mer omfattande MKB än 
vad som framgår av checklistan. 
 
Tillståndsprocess 
 
6. Sökanden skickar ansökan och MKB:n till länsstyrelsen 
(Miljöprövningsdelegationen MPD i 5 exemplar) 
 
Länsstyrelsen skickar handlingarna vidare till miljökontoret för att fråga om 
handlingarna behöver kompletteras. Detta tar minst 2 veckor. 
 
7. Länsstyrelsen begär in kompletteringar från sökanden om detta behövs 
 
8. Sökanden skickar in efterfrågade uppgifter så att ansökan blir komplett 
Om ansökan eller MKB:n är bristfällig och sökanden inte kompletterar den, kan 
ansökan komma att avvisas. 
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9. Länsstyrelsen kungör ansökan och MKB:n när handlingarna är kompletta 
Länsstyrelsen skriver annonsen och sökanden betalar. Länsstyrelsen skickar ett 
exemplar av ansökan till en aktförvarare. Den som är intresserad kan läsa ansökan och 
MKB:n hos aktförvararen. Den som har något att invända eller påpeka kan göra detta 
skriftligen till länsstyrelsen.  
 
Den kompletta ansökan skickas till berörda remissinstanser som får möjlighet att yttra 
sig. Remisstiden är vanligtvis 4 veckor. 
 
10. Sökanden ges tillfälle att yttra sig med anledning av de synpunkter som 
eventuellt kommit in (kommunicering) 
Om kritik riktats mot verksamheten får sökanden möjlighet att bemöta denna. 
 
11. Länsstyrelsen (MPD) godkänner MKB:n och skriver tillståndsbeslut 
Bedömningar görs och beslut med villkor formuleras. Beslut fattas normalt inom 3-5 
månader från att ansökan är komplett (det vill säga punkt 9). 
 
När beslutet är färdigt annonseras i ortspress att sökanden fått ett tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. Beslutet finns tillgängligt på länsstyrelsen och hos 
aktförvararen. Besvärstid är normalt 3 veckor. De som berörs av beslutet, exempelvis 
närboende, kan under denna tid överklaga beslutet hos miljödomstolen. Naturligtvis 
har även sökanden rätt att överklaga inom denna tid. Skrivelsen med överklagandet 
skall lämnas till länsstyrelsen. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft. 

6.2 Vad skall finnas i MKB:n respektive ansökan? 
En MKB är ett underlagsmaterial för och samtidigt en fristående del av ansökan. 
MKB:n skall beskriva konsekvenser och effekter av olika alternativa sätt och/eller 
lokaliseringar för att bedriva en verksamhet alternativt vidta en åtgärd. MKB:n är ett 
verktyg för att finna bästa möjliga plats eller sätt att bedriva verksamheten alternativt 
vidta en åtgärd på. En ansökan skall enbart behandla det alternativ som 
verksamhetsutövaren avser att söka tillstånd för, det vill säga en MKB bör upprättas 
före ansökan för att finna detta alternativ. 
 
En MKB är objektiv och en ansökan är subjektiv. MKB:n belyser således de 
alternativa utformningar/lokaliseringar som finns, vilka utsläpp de medför och 
effekterna av detta (hur mycket och följder). Av ansökan framgår däremot 
bedömningar och val av åtgärder samt den tekniska utformningen (inklusive var i 
processen, varför utsläpp sker). I Tabell 6.1 nedan visas ett exempel angående utsläpp 
samt skillnader mellan vad en MKB respektive ansökan skall innehålla. 
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MKB (objektiv) Ansökan (subjektiv) 
 
- renodlat faktaunderlag 
 
- konsekvenser och effekter av olika 

alternativ. 
 
- alternativa reningsmetoder, möjliga 

skyddsåtgärder och dess 
miljöpåverkan (ej teknisk 
utformning/dimensionering och utan 
att bedömningar och val av 
metod/åtgärd gjorts. 

 
- utsläppsmängder/halter samt dess 

effekter och konsekvenser  
 

 
- bedömningar och val 

 
 
 
 
- teknisk utformning av 

reningsmetoder och skyddsåtgärder 
samt bedömningar av vilka åtgärder 
som är rimliga (exempelvis val av 
skyddsåtgärder eller 
reningsutrustning) 

 
- var i processen utsläppen uppstår 

 
 

Exempel för ett utsläpp av xx: 
 
- utsläppspunkt till recipient, mängden 

av xx-utsläppet och att utsläppet 
leder till effekten att vattnet/fisken 
får ett xx-innehåll och att 
konsekvensen är att fisken inte går 
att äta. 

 

 
- processvatten som innehåller xx efter 

kemisk fällning leder till ett utsläpp 
av xx. 

 

Tabell 6.1. Skillnader mellan en MKB och en ansökan 

6.3 Utformning av samråd 

6.3.1 Tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet delas in i A, B, C eller U-anläggningar beroende av 
verksamhetsslag och storlek. För att få driva en miljöfarlig verksamhet, med 
beteckningen A, B eller C, krävs tillstånd eller anmälan. Miljöfarliga verksamheter 
som är mindre kräver varken tillstånd eller anmälan och betecknas som  
U-anläggningar. 
 
I en bilaga till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899) räknas ett antal verksamheter upp som kräver anmälan eller tillstånd enligt 
9 kap. Miljöbalken. Av bilagan framgår för varje slag av verksamhet var tillstånd ska 
sökas eller anmälas. I bilagan anges om en verksamhet är av typ A, B eller C. I 
tabellen nedan ges exempel på hur olika typer av verksamheter klassas. 
 

Typ Exempel Tillstånd eller anmälan 
A Stålverk, massabruk Tillstånd, prövas av miljödomstolen 
B Ytbehandlare, större 

sågverk, täkt  
Tillstånd, prövas av miljöprövningsdelegationen 
vid länsstyrelsen (i det här fallet i Gävle) 

C Motorbanor, 
skjutbanor 

Anmälan, anmäls till den kommunala nämnden för 
miljöfrågor 
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Nedan presenteras vägen från att första kontakterna tagits, fram till att tillstånd 
erhålles. 
 
Prövning av miljöfarlig verksamhet – inför samrådet 
I ett tidigt skede i planeringen inför start eller förändring av verksamhet, innan beslut 
om projektet fattas, skall samråd ske. Avsikten är att de som berörs av verksamheten 
skall ha möjlighet att framföra synpunkter och påverka arbetet med och innehållet i 
den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skall bifogas ansökan.  
 
Ändamålet med samrådsprocessen är att på ett tidigt stadium:  

- klargöra problemställningar 
- överväga alternativa lösningar 
- ge berörda möjlighet att påverka 
- göra en relevant avgränsning av sakfrågorna 

 
Det finns en skyldighet att tidigt kontakta länsstyrelsen, men samråd skall dessutom 
ske med tillsynsmyndigheten och de enskilda som antas bli berörda av verksamheten. 
Om kommunen inte är tillsynsmyndighet bör även kommunens miljökontor beredas 
möjlighet att delta i samrådet. Innan samråd inleds är det lämpligt att kontakta 
länsstyrelsen för att diskutera upplägget av samrådet. 
 
En del av samrådet utformas lämpligen som ett möte. Inför samrådet skall 
verksamhetsutövaren ta fram en kortfattad skriftlig information om den planerade 
verksamheten. Den skriftliga informationen utgör underlag för samrådet och skall 
skickas till de kallade parterna senast två veckor före ett samrådsmöte och bör 
innehålla följande: 
 
Administrativa uppgifter: Sökandes namn, adress, telefonnummer, 
telefaxnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fastighetsägare, 
kontaktperson samt verksamhetens kod enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. (Kod för elektrolytpolering: - y14). 
 
Planerad verksamhet: Kort beskrivning av befintlig verksamhet och den planerade 
verksamhetens omfattning och utformning, det vill säga en översiktlig beskrivning av 
vad som skall produceras, i vilka mängder, med vilka processer och under vilka tider. 
 
Lokalisering: Alternativa lägen för lokalisering på skalenlig karta – ange även 
koordinaterna för verksamhetens lokalisering och dess ungefärliga ytstorlek. Särskilda 
områdesbestämmelser i kommunala detalj- och översiktsplaner, avstånd till närboende 
och liknande beskrivs kortfattat. 
 
Förutsedd miljöpåverkan: Kort beskrivning av vilken miljöpåverkan som bedöms 
uppkomma, exempelvis utsläpp till luft och vatten, lukt, buller, inverkan på natur- eller 
kulturmiljö.  
 
Samrådskontakter: Kort beskrivning av vilka enskilda som samråd hållits med 
eller kommer att hållas med. 

                                              
4 Från SFS 1998:899 
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Prövning av miljöfarlig verksamhet – MKB och samrådsredogörelse 
Efter att verksamhetsutövaren genomfört samråd med länsstyrelse, kommun och de 
som är berörda av verksamheten skall resultaten från dessa samråd sammanställas i en 
samrådsredogörelse. Redogörelsen är till hjälp för verksamhetsutövaren vid 
upprättandet av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Har länsstyrelsen redan vid samrådet tagit ställning till om verksamheten antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte utgör samrådsredogörelsen en bilaga till 
tillståndsansökan. 
 
Har ett sådant ställningstagande inte skett ligger redogörelsen till grund för 
länsstyrelsens beslut om den tänkta verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. Redogörelsen skickas i så fall till länsstyrelsen 
Redogörelsen bör innehålla  följande information: 
 
Sammanfattning: En redovisning av särskilt viktiga punkter i det fortsatta  
MKB-arbetet: 

- Redogör för särskilda problem som kan finnas med projektets egenskaper, 
lokalisering, och effekter i enlighet med bilaga 2 i förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). (Bilaga 2 presenteras i 
Appendix E). 

- Redogör för alternativa skyddsåtgärder och lokaliseringar som kommer utredas. 
- För nya verksamheter anges om någon av punkterna i bilaga 1 till förordningen 

om MKB berörs och att verksamheten därmed antas medföra betydande 
miljöpåverkan (Bilaga 1 presenteras i Appendix B). 

- Ange om länsstyrelsen redan vid samrådet tagit ställning till ifall verksamheten 
antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 

 
Eventuella åtaganden: Vilka utredningar och redovisningar verksamhetsutövaren 
har åtagit sig med hänsyn till vad som kommit fram vid samråden. 
 
Samrådskontakter: En redogörelse för vilka som informerats/deltagit vid 
samråden. Underlag för hur avgränsningen av vilka som har informerats skett. Kopior 
på eventuella informationsbrev, annonser etcetera som inte tidigare skriftligen 
redovisats till länsstyrelsen. 
 
Mötesprotokoll: Protokoll från de samrådsmöten som har hållits. Synpunkter som 
framförts och diskussioner  som skett ska tydligen framgå. 
 
Andra synpunkter: Sammanställning över synpunkter som har kommit in på annat 
sätt än vid möten, exempelvis via telefonsamtal, informationsbrev eller annons. 
 
Revidering av samrådsunderlaget: Om förutsättningar i det till länsstyrelsen 
tidigare insända samrådsunderlaget ändrats i samband med samråden skall dessa 
ändringar redovisas. Vid stora förändringar bör ett komplett omarbetat material 
redovisas. 
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6.4 Miljö – sammanfattning 
För att erhålla ett tillstånd för en miljöfarlig verksamhet såsom elektrolytpolering 
krävs det att man som företag går igenom de steg som presenterats ovan.  
 
Att erhålla ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet är, enligt länsstyrelsen i Gävleborg, 
inte så svårt. De stora svårigheterna ligger i att som företag ta fram och presentera det 
underlagsmaterial som beslut sedan skall fattas på. Något som kan medföra att tillstånd 
ej ges är om lokaliseringen av anläggningen är olämplig, exempelvis på grund av att 
den ligger i närheten av en vattentäkt. 
 
Andra fall som kan medföra att tillstånd ej ges är om företaget i ansökan anger att de ej 
kommer använda teknik för rening som är vanligt förekommande på marknaden. 
Exempel på detta kan vara om företaget väljer att ej använda sig av ett slutet system 
för sköljvatten, trots att detta kanske är vanligt förekommande hos andra företag 
verksamma inom samma typ av verksamhet. 
 
Vid prövning av miljöfarlig verksamhet och när tillstånd väl erhållits, kan detta ges 
under vissa villkor. Exempel på sådana villkor kan vara: 

- Invallningar.( Hur invallningarna är utformade) 
- Hantering av kemikalier.  
- Krav på att bästa möjliga teknik skall användas i processen. 

 
I samband med tillståndsprövning gör Länsstyrelsen även en avvägning mellan 
miljöaspekter och ekonomiska aspekter. Detta för att väga samman nyttan av en 
kanske relativt liten minskning av utsläppsmängd med den kostnad som denna 
minskning skulle medföra i form av ökade krav på reningsutrustning. 
 
Kraven för när tillstånd krävs från länsstyrelsen är om anläggningen omfattar: 
 5 m3 avloppsvatten per år 
 eller 
 30 m3 behandlingsbad (sammanlagt för hela anläggningen) 
 
Kraven för när det föreligger anmälningsplikt till kommunens miljökontor (och 
tillstånd från länsstyrelsen ej behövs). 
 ≤ 5 m3 avloppsvatten per år 
 eller 
 ≤ 30 m3 behandlingsbad (sammanlagt för hela anläggningen) 
 
Dessa siffror är för närvarande under översyn, och kommer troligen att förändras vid 
årskiftet 2006-2007. 
 
Betning, som vanligtvis föregår elektrolytpolering är endast anmälningspliktigt. Detta 
på grund av processens natur och dess klassificering. 
 
Tillstånd för miljöfarlig verksamhet är gratis att erhålla. Däremot tillkommer en årlig 
avgift vars storlek beror på hur stort utsläpp av processvatten som verksamheten ger 
upphov till. 
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Tillstånd för de kemikalier som används under elektrolytpoleringsprocessen behövs ej. 
Detta under förutsättning att kemikalierna endast är för eget bruk. 
 
Tillståndsväg i praktiken 

1. Samråd med Länsstyrelsen, Kommunens miljökontor, Räddningstjänst 
 - diskutera vilka övriga som kan tänkas vara berörda av verksamheten och som 
skall samrådas med. 

2. Annonsera om verksamheten. 
- beskriv och informera om verksamheten. Kontaktdetaljer som eventuella 
berörda kan höra av sig till. 

3. Lämna in ansökan – MKB 
4. Remissinstanser för MKB (kommunens miljökontor, räddningstjänst) 
5. Kompletterande uppgifter begärs in (om så behövs) 
6. Kungörelse av tillstånd 

 
Tidsrymden för att erhålla ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet varierar, men ett 
rimligt antagande enligt länsstyrelsen i Gävleborg är att det tar tre-fem månader från 
det att ansökan kompletterats (punkt 5 ovan). 
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7 Kartläggning av elektrolytpoleringsföretag  
För att få en klar bild över vad de olika företagen som är verksamma inom 
elektrolytpolering arbetar med för produkter och material utformades en enkät. 
Enkäten hade till syfte att identifiera vilka företag som vid en eventuell investering i 
en elektrolytpoleringsanläggning skulle fungera som HZ Rostfrias konkurrenter.  
 
Det primära var att identifiera vilka företag som arbetade med rostfritt stål, vilka 
storlekar på detaljerna som företagen har kapacitet för att elektrolytpolera samt vilken 
typ av produkter företagen huvudsakligen arbetar med. Vid kartläggningen av vilka 
typer av produkter som företagen arbetar med fanns också ett intresse av att få veta om 
produkterna var egentillverkade eller om elektrolytpoleringsanläggningen 
huvudsakligen användes för att polera externt tillverkade produkter. Enkäten som 
skickades ut till företagen presenteras i sin helhet i appendix F. 
 
Sammanlagt skickades enkäten ut till 25 olika företag. Av dessa 25 företag svarade 
endast 4 företag på enkäten. Trots att svarsfrekvensen var så låg fanns ändå svaren att 
finna via internet eller annan kontakt med företagen på de viktigaste frågorna. Det 
visade sig också att en del av företagen som angivit att de hade kapacitet för 
elektrolytpolering i själva verket inte hade det. Antingen lade de ut den delen av 
produktionen på underleverantör, alternativt att de hade kapacitet för andra 
ytbehandlingar som förkromning, anodisering med mera. 
 
Sandviken, samt de elektrolytpolerande företagens 
lokalisering presenteras geografiskt i Figur 7.1 till 
höger.  
 
De faktorer som ansågs viktigast, och som låg till 
grund för frågorna i enkäten, var: 

• Möjlig storlek att elektrolytpolera 
Hur stora detaljer som företaget har kapacitet att 
elektrolytpolera. 

• Huvudsaklig användning av anläggningen 
- Enbart legopolering av detaljer 
- Polering av egentillverkade detaljer samt liten 
del legopolering. 
- Lika fördelning mellan polering av 
egentillverkade detaljer och legopolering. 

• Om egentillverkade produkter - vilken typ av 
produkter tillverkar företaget. 

 
De svar som erhölls via enkäterna samt som 
inhämtades genom telefonkontakter eller företagens 
respektive hemsidor presenteras i en något förenklad 
form i Tabell 7.1 nedan.  
 

Figur 7.1. Geografisk placering av 
elektrolytpoleringsföretag 
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Förenklingarna bestod i, att som ovan, dela in företagen i tre olika kategorier för att 
därigenom enklare kunna jämföra dem vid en vidare analys. 
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Malmö 1 2800x600x600 1 X 800
Malmö 2 1400x500x500 0,35 X X 800
Landskrona 3000x1500x800 3,6 X X 760
Olofström 4000x1000x700 2,8 X X 710
Varberg 3000x1500x1500 6,75 X X 575

6000x1500x1500 13,5 X X 575
Göteborg 1 2900x1200x800 2,8 X X 500
Göteborg 2 3200x1000x800 2,6 X X 500
Göteborg 3 1000x500x300 0,15 X 500
Henån uppg. saknas X X 495
Jönköping uppg. saknas X X 510
Vimmerby 5000x1200x1200 7,2 X X 480
Götene uppg. saknas X X 360
Nyköping 6000x2000x1800 22,3 X X 290
Hallstahammar uppg. saknas X X 146
Eskilstuna 4000x1200x1200 10,2 X X 190
Stockholm 2000x1000x1000 2 X X 190
Molkom 6000x1800x3000 32,4 X X 270
Munkfors uppg. saknas X X 270
Lycksele uppg. saknas X X 575
Norrlångträsk uppg. saknas X X 670  

Tabell 7.1. Sammanställning av elektrolytpoleringsföretag.  

Tabellens innehåll förklaras närmare i följande text: 
 

• Första kolumnen anger de orter där företagen är belägna. 
• Andra kolumnen anger vilken storlek på detaljer de har möjlighet att 

elektrolytpolera. 
• Tredje kolumnen anger den totala volymen på tankarna. Detta för att påvisa att 

även om volymen är likvärdig, kan tankarnas form variera. 
• Fjärde kolumnen visar vilka av företagen som är renodlade lego-polerare. 
• Femte kolumnen visar vilka av företagen som polerar sina egentillverkade 

detaljer och produkter. 
• Sjätte kolumnen visar vilka av företagen som primärt polerar sina 

egentillverkade detaljer och produkter, samt sekundärt polerar detaljer på 
underleverantörsbasis.  

• Sjunde kolumnen visar vilka företag som har en jämn fördelning mellan att 
polera sina egentillverkade produkter och detaljer, samt att polera på 
underleverantörsbasis. 
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• Åttonde till och med tionde kolumnen anger vilka typer av detaljer och 
produkter som företagen tillverkar och/eller polerar. 

• Elfte kolumnen visar respektive företags avstånd till Sandviken. 
 
För att tydliggöra vilken inriktning som företagen inom elektrolytpolering har primärt 
sammanställdes denna information från Tabell 7.1 ovan, och presenteras i Diagram 7.1 
nedan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I diagrammet ovan kan det ses att företag som räknats in under begreppet ”Lego” är 
mest förekommande. Därefter följer företag som räknats in under begreppet ” Blandad 
användning, lego sekundärt” och sedan ”Egentillverkade detaljer. 
 
De företag som räknats in under begreppet ”Lego” är renodlade underleverantörer 
inom elektrolytpolering. De detaljer dessa företag elektrolytpolerar kan variera från 
inredningsdetaljer och komponenter till maskiner, till rörkonstruktioner av varierande 
storlek och detaljrikedom. Företagen som räknats in under begreppet ”Blandad 
användning, lego sekundärt” uppger att de legopolerar då de har kapacitet över. 
Poleringen sker då på deras villkor med avseende på leveranstider och dylikt. 
 
De företag som räknats in under begreppen ”Egentillverkade detaljer” och ”Blandad 
användning, lego sekundärt” i Diagram 7.1 ovan, tillverkar sina egna produkter vilka 
sedan elektrolytpoleras. Uppdelning efter de typer av produkter dessa företag 
huvudsakligen arbetar med presenteras i Diagram 7.2 nedan. 

Inriktningar hos elektrolytpoleringsföretag
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5
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0
0
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4
6
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Lego Egentillverkade
detaljer

Blandad
användning, lego

sekundärt

Lika mellan
egentillverkat och

lego

Inriktning

Antal
företag

 
Diagram 7.1. Inriktningar hos elektrolytpoleringsföretag. 
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I diagram 7.2 ovan kan ses att majoriteten av företag med egen tillverkning som 
elektrolytpolerar arbetar med antingen ”Båttillbehör, inredningsdetaljer” eller 
produkter och detaljer till ”Livsmedels- och bioindustri”. 
 
Indelningen i olika produktkategorier i Diagram 7.2 är enligt följande: 

• Kategorin ”Båttillbehör, inredningsdetaljer” innefattar produkter såsom 
grabbräcken och rostfria beslag till olika typer av båtar, trappräcken och 
liknande produkter där det primärt är den blanka ytan som efterfrågas. 

• Kategorin ”Livsmedels- och bioindustri” innefattar produkter och komponenter 
såsom rörkonstruktioner, ventilmoduler, tankar, värmeväxlare, mjölktankar med 
mera. I denna kategori är det de goda ytegenskaperna som elektrolytpolering 
medför som efterfrågas. 

• Kategorin ”Diverse rostfritt” innefattar de produkter som inte passar in i någon 
av de andra kategorierna och/eller där syftet av att elektrolytpolera detaljerna 
inte är lika enkelt att urskilja. 

7.1 Avstånd till elektrolytpoleringsföretag 
Informationen som Diagram 7.2 innehåller kan med hjälp av Tabell 7.1 bearbetas 
vidare genom att studera på vilka avstånd elektrolytpoleringsföretagen ligger från 
Sandviken. I Diagram 7.3 nedan presenteras avstånden till samtliga företag som 
tidigare presenterats i Tabell 7.1 ovan. 

Företag med egen tillverkning som elektrolytpolerar
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1
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3
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7

Båttillbehör,
inredningsdetaljer

Livsmedels- och bioindustri Diverse rostfritt

Typ av produkter/detaljer som företagen tillverkar

Antal
företag

 
Diagram 7.2. Typ av produkter/detaljer som företagen tillverkar 

Elektrolytpoleringsföretagens avstånd till Sandviken
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Diagram 7.3. Elektrolytpoleringsföretagens avstånd till Sandviken 
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I diagram 7.3 ovan kan ses att de närmsta elektrolytpoleringsföretagen ligger inom 
intervallet 100-200 km från Sandviken, samtidigt som det stora flertalet av 
elektrolytpoleringsföretagen ligger betydligt längre bort än så. 
 
Vidare ansågs det vara av intresse att skilja på renodlade legopoleringsföretag och de 
företag som elektrolytpolerar sina egentillverkade detaljer, och studera avstånden från 
dessa till Sandviken var för sig. Legopoleringsföretagens avstånd till Sandviken 
presenteras i Diagram 7.4 nedan. 

 
I diagram 7.4 ovan kan ses att de närmsta elektrolytpoleringsföretagen vars inriktning 
är mot legopolering ligger inom intervallet 100-200 km från Sandviken, medan 
majoriteten av de resterande företagen ligger betydligt längre bort. 
 
Avstånden till de företag som elektrolytpolerar sina egentillverkade detaljer 
presenteras i Diagram 7.5 nedan.  

 
I diagram 7.5 ovan kan det ses att företag med elektrolytpolering av egen tillverkning 
är mer jämnt fördelade sett till avstånd till Sandviken än som var fallet med 
legopoleringsföretagen. Det kan emellertid även här ses att majoriteten av företagen 
ligger på ett avstånd större än 300 km från Sandviken. 
 

Legopoleringsföretagens avstånd till Sandviken

0

2

1

0 0

3

0

3

0

1

2

3

4

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Antal kilometer

Antal
företag

Diagram 7.4. Legopoleringsföretagens avstånd till Sandviken

Företag med elektrolytpolering av egen tillverkning - avstånd 
till Sandviken
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Diagram 7.5. Företag med elektrolytpolering av egen tillverkning 
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Då HZ Rostfria AB är ett tillverkande verkstadsföretag som vid ett eventuellt 
införskaffande av utrustning för elektrolytpolering skulle polera sina egentillverkade 
detaljer och produkter, ansågs det också vara av intresse att förutom att enbart studera 
avstånden till företagen med elektrolytpolering av egen tillverkning, även skilja på 
dessa företag utifrån de tre typer av produkter som är angivna ovan i Diagram 7.2 och 
presentera avstånden till dessa grafiskt. 
 
De tre typer av produkter som är angivna i Diagram 7.2 ovan är: 

• Båttillbehör, inredningsdetaljer. 
• Livsmedels- och bioindustri. 
• Diverse rostfritt. 

 
Avstånden till företagen som tillverkar och elektrolytpolerar detaljer inom kategorin 
båttillbehör och inredning presenteras nedan i Diagram 7.6. 

 

I diagram 7.6 kan ses att det minsta avståndet från Sandviken till ett företag med 
tillverkning och polering av båttillbehör och inredningsdetaljer är mer än 400 km. 
 
Avstånden till företagen som tillverkar och elektrolytpolerar detaljer inom kategorin 
livsmedels- och bioindustri presenteras nedan i Diagram 7.7. De företag som tillhör 
denna kategori arbetar inte sällan med mer komplexa produkter, såsom produktion av 
delsystem till maskiner. 
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Diagram 7.7. Företag med tillverkning och polering av detaljer till livsmedels- och bioindustri 
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Diagram 7.6. Företag med tillverkning och polering av båttillbehör och inredningsdetaljer 
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I diagram 7.7 ovan presenteras avstånden från Sandviken till företag med tillverkning 
och polering av detaljer till livsmedels- och bioindustrin. Avstånden till dessa är 
betydligt kortare jämfört med avstånden till företag med tillverkning och polering av 
båttillbehör och inredningsdetaljer i och med att 4 av 5 företag ligger mindre än 400 
km från Sandviken. 
 
Avstånden till företagen som tillverkar och elektrolytpolerar detaljer inom kategorin 
diverse rostfritt presenteras nedan i Diagram 7.8. 
 

 

I diagram 7.8 ovan kan ses att avståndet till det företag som arbetar med tillverkning  
och polering av diverse rostfria detaljer är mer än 700 km från Sandviken. 
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Diagram 7.8. Företag med tillverkning och polering av diverse rostfria detaljer. 
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8 Slutsatser 
Nedan presenteras de slutsatser som författaren dragit utifrån den information som 
inhämtats under arbetets gång och som även presenterats i rapporten. Slutsatserna 
redovisas avsnitt för avsnitt enligt den ordning de har i rapporten, för att slutligen 
sammanfattas. 
 
Elektrolytpolering – teknik 
Utifrån de olika tekniker för elektrolytpolering som presenteras i kapitel 4.2 kan det 
ses att en manuell lina vore bäst lämpad för HZ Rostfria AB i dagsläget. Detta grundas 
på att de detaljer som idag tillverkas på företaget är stora rent fysiskt, vilket utesluter 
en trumma, samtidigt som produktionsvolymen inte är tillräckligt stor för en 
automatisk lina. 
 
Miljö 
Svårigheterna att erhålla tillstånd för en miljöfarlig verksamhet som elektrolytpolering 
förefaller vara små. Den stora posten i detta arbete förefaller vara det arbetet som 
företaget måste lägga ner på att presentera det material som krävs för 
tillståndsprövningen. 
 
Kartläggning av elektrolytpoleringsföretag 
Geografiskt sett skulle HZ Rostfria AB vid en eventuell investering i en anläggning för 
elektrolytpolering bli ensamma om denna process inom ett stort område. Närmsta 
företag som idag öppet anger att de arbetar med elektrolytpolering av rostfritt stål finns 
cirka 15 mil bort. Delas sedan företagen som arbetar med elektrolytpolering av 
egentillverkade detaljer efter vilken typ av produkter de tillverkar, kan det ses att 
närmsta företag inom kategorin ”båttillbehör och inredningsdetaljer” ligger inom 
intervallet 40 – 50 mil från Sandviken. Motsvarande siffra för företag inom kategorin 
”Livsmedels- och bioindustri” är 10 – 20 mil. Med Figur 7.1 i minne kan det ses att 
upptagningsområdet för elektrolytpolering av rostfritt stål är stort. 
 
Presumptiva kunder 
Genom att utnyttja den information som presenteras i kapitel 7 ”Kartläggning av 
elektrolytpoleringsföretag” kan ses att en kombination av elektrolytpolering av 
egentillverkade detaljer och legopolering endast förefaller möjlig om huvudsaklig 
fokus ligger på de egentillverkade detaljerna och att legopolering utförs vid ledig 
produktionskapacitet i anläggningen.  
 
Författaren anser att företaget istället för att utföra legopolering åt andra 
verkstadsföretag, bör försöka få produktionen av dessa produkter i egen regi och med 
hjälp av elektrolytpoleringsanläggningen kunna ombesörja en större del av, eller rent 
av hela produktionskedjan. 
 
Sammantaget anser författaren att förutsättningarna för HZ Rostfria AB att införskaffa 
en anläggning för elektrolytpolering ser ljusa ut. Den betydande investering som en 
sådan anläggning medför måste dock vägas mot företagets produktionsvolym och 
prognosticerad utnyttjandegrad av anläggningen. 
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10 Appendix A – Datablad för kemikalier 
 

 

Klassificeringsdatabasen 

KIFS 2005:5 

fosforsyra ... %  

Index-nr    015-011-00-6 

EG-nr 231-633-2 

CAS-nr 7664-38-2 

Klass C; R34 

Märkn C; R34 

C; S(1/2)-26-45  

 

 

konc ≥ 25% : C; R34 

10% ≤ konc < 25% : Xi; R36/38 

Anmärk B 

 

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser  

C Frätande 

Xi Irriterande 

   

R34 Frätande 

R36/38 Irriterar ögonen och huden 

   

S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn 

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare 

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt 

etiketten 

 

Förklaring av Anmärkningar  

B  Vissa ämnen, t.ex. syror och baser, släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika 

koncentrationer. I Klassificeringslistan finns ämnen upptagna med markerat utrymme för 

procentangivelse, t.ex. "salpetersyra...%" i vatten-lösning. Den som släpper ut ämnen med 

anmärkningen B på marknaden skall i märkningen ange koncentrationen, t.ex. "45% salpetersyra". 

Om koncentrationen anges på annat sätt än vikt/vikt-procent skall detta framgå av märkningen. 

Annan information som kan vara viktig från risksynpunkt kan tilläggas, t.ex. specifik vikt eller 

grader Baumé. Även beskrivande fraser som är motiverade från risksynpunkt kan anges, t.ex. 

"rykande..." eller "is-…". 
  

 

Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 Sundbyberg 08-519 411 00  
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Klassificeringsdatabasen 

KIFS 2005:5 

salpetersyra ... %  

Index-nr    007-004-00-1 

EG-nr 231-714-2 

CAS-nr 7697-37-2 

Klass O; R8 C; R35 

Märkn O,C; R8-35 

O,C; S(1/2)-23-26-36-45  

 

konc ≥ 70% : O,C; R8-35 

konc ≥ 20% : C; R35 

5% ≤ konc < 20% : C; R34 

Anmärk B 

 

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser  

C Frätande 

O Oxiderande 

   

R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand 

R34 Frätande 

R35 Starkt frätande 

   

S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn 

S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av den som släpper ut 

produkten på marknaden) 

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare 

S36 Använd lämpliga skyddskläder 

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt 

etiketten 

 

Förklaring av Anmärkningar  

B  Vissa ämnen, t.ex. syror och baser, släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika 

koncentrationer. I Klassificeringslistan finns ämnen upptagna med markerat utrymme för 

procentangivelse, t.ex. "salpetersyra...%" i vatten-lösning. Den som släpper ut ämnen med 

anmärkningen B på marknaden skall i märkningen ange koncentrationen, t.ex. "45% salpetersyra". 

Om koncentrationen anges på annat sätt än vikt/vikt-procent skall detta framgå av märkningen. 

Annan information som kan vara viktig från risksynpunkt kan tilläggas, t.ex. specifik vikt eller 

grader Baumé. Även beskrivande fraser som är motiverade från risksynpunkt kan anges, t.ex. 

"rykande..." eller "is-…". 
  

 

Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 Sundbyberg 08-519 411 00  
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Klassificeringsdatabasen 

KIFS 2005:5 

svavelsyra ... %  

Index-nr    016-020-00-8 

EG-nr 231-639-5 

CAS-nr 7664-93-9 

Klass C; R35 

Märkn C; R35 

C; S(1/2)-26-30-45  

 

 

konc ≥ 15% : C; R35 

5% ≤ konc < 15% : Xi; R36/38 

Anmärk B 

 

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser  

C Frätande 

Xi Irriterande 

   

R35 Starkt frätande 

R36/38 Irriterar ögonen och huden 

   

S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn 

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare 

S30 Häll aldrig vatten på eller i produkten 

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt 

etiketten 

 

Förklaring av Anmärkningar  

B  Vissa ämnen, t.ex. syror och baser, släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika 

koncentrationer. I Klassificeringslistan finns ämnen upptagna med markerat utrymme för 

procentangivelse, t.ex. "salpetersyra...%" i vatten-lösning. Den som släpper ut ämnen med 

anmärkningen B på marknaden skall i märkningen ange koncentrationen, t.ex. "45% salpetersyra". 

Om koncentrationen anges på annat sätt än vikt/vikt-procent skall detta framgå av märkningen. 

Annan information som kan vara viktig från risksynpunkt kan tilläggas, t.ex. specifik vikt eller 

grader Baumé. Även beskrivande fraser som är motiverade från risksynpunkt kan anges, t.ex. 

"rykande..." eller "is-…". 
  

 

Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 Sundbyberg 08-519 411 00  
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11 Appendix B – Bilaga 1 i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 

Bilaga 1 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) 
 
Förteckning över verksamheter som alltid skall antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 
 
Kod utifrån SNI avser sifferkod enligt Svensk 
Näringsgrensindelning för respektive verksamhet. 
 
Benämning på verksamhet som skall             Kod utifrån SNI 
tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § 
miljöbalken och som alltid skall antas 
medföra betydande miljöpåverkan 
 
JORDBRUK, M.M. 
 
Djurhållning 
 
anläggning med mer än                                01.1-1 
- 40 000 platser för fjäderfän, 
- 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 
30 kg, avsedda för produktion (som 
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 
- 750 platser för suggor (som suggor räknas 
även betäckta gyltor). 
 
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet          01-1 
som inte omfattas av föregående punkt, utom 
renskötsel, med mer än 200 djurenheter, 
varvid som en djurenhet avses 
- en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 
- sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv 
avses ett nötkreatur upp till sex månaders 
ålder. Kalvar upp till en månads ålder 
räknas till moderdjuret, 
- tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
- tre suggor, inklusive smågrisar upp till 
12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas 
som suggor, 
- tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor 
eller äldre (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor), 
- en häst, inklusive föl upp till sex 
månaders ålder, 
- tio minkhonor för avel, inklusive valpar 
upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 
- 100 kaniner, 
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- 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. 
Kycklingmödrar räknas till värphöns, 
- 200 unghöns upp till 16 veckors ålder, 
- 200 slaktkycklingar, 
- 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 
- 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och 
nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 
ålder, 
- tio får eller getter, sex månader eller 
äldre, 
- 40 lamm eller killingar upp till sex 
månaders ålder. 
 
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av 
det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg 
fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av 
antalet djur skall väljas det alternativ av 
kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet 
djur. 
 
VATTENBRUK 
 
fiskodling för en nettoproduktion av mer 
än 20 ton fisk per år                            05.02-1 
 
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M. 
 
Kol, torv 
 
utvinning av eller gruvanläggning för 
brytning av stenkol inom 
de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken                                      10.1-1 
 
utvinning av eller gruvanläggning för 
brytning av stenkol                              10.1-2 
 
provbrytning av stenkol 10.1-3 
 
torvtäkter över 150 hektar eller 
produktion över 25 000 kubikmeter per år                                          10.3-0 
 
Råpetroleum och naturgas 
 
utvinning av råolja eller naturgas 
inom de områden som anges i 
4 kap. 5 § miljöbalken                                                                          11.1-1 
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anläggning för provborrning efter 
eller utvinning av råolja 
eller naturgas                                   11.1-2 
 
Uran- och toriummalm 
 
utvinning av eller gruvanläggning 
för brytning av uran- eller 
toriummalm eller provbrytning av 
uran- eller toriummalm                           12.0-1 
 
Metallmalmer 
 
utvinning av eller gruvanläggning 
för brytning av järnmalm 
eller anläggning för anrikning eller 
sintring (pelletisering) 
av järnmalm                                    13.1-1 
 
provbrytning av järnmalm                         13.1-2 
 
utvinning av eller gruvanläggning 
för brytning av icke-järnmalm 
med undantag av uran- och toriummalm 
eller anläggning för anrikning av 
icke-järnmalm med undantag av 
uran- och toriummalm                             13.2-1 
 
provbrytning av icke-järnmalm med 
undantag av uran- och toriummalm                 13.2-2 
 
Andra mineral 
 
berg-, grus-, jord-, sand-, ler-, 
eller stentäkter eller täkter av 
andra jordarter, matjord undantagen, 
över 25 hektar eller produktion över 
25 000 ton per år                                14.2-0 
 
TEXTILVAROR 
 
anläggning för blekning, färgning 
eller annan beredning av 
textilmaterial, för en produktion 
av mer än 200 ton textilier 
eller garner per år                               17-1 
 
 
 



Appendix B – Bilaga 1 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

 50 

PÄLSSKINN, LÄDER 
 
anläggning för garvning eller 
annan beredning av pälsskinn för 
en produktion baserad på mer än 
100 ton råvara per år                            18.3-1 
 
anläggning för garvning eller annan 
beredning av läder för en produktion 
baserad på mer än 100 ton råvara per år          19.1-1 
 
TRÄVAROR 
 
anläggning för tillverkning av 
träfiberskivor  20.203-1 
 
MASSA, PAPPERS OCH PAPPERSVAROR 
 
anläggning för tillverkning av mekanisk 
eller kemimekanisk massa eller av mer än 
10 000 ton returfibermassa per år                 21.111-1 
 
anläggning för tillverkning av 
halvkemisk massa                                  21.111-2 
 
fabrik för tillverkning av mer än 1 men 
högst 10 000 ton returfibermassa per år           21.111-3 
 
anläggning för tillverkning av 
sulfatmassa                                       21.112-1 
 
anläggning för tillverkning av 
sulfitmassa                                       21.113-1 
 
anläggning för ointegrerad tillverkning 
av papper eller kartong, för en 
produktion av mer än 10 000 ton per år            21.12-1 
 
anläggning för ointegrerad tillverkning 
av papper eller kartong, för en produktion 
av mer än 100 men högst 10 000 ton per år         21.12-2 
 
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER, 
ANDRA GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE 
 
anläggning för tillverkning av koks, 
bituminös skiffer eller andra 
produkter ur stenkol                              23.1-1 
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anläggning för framställning av mer än 
150 000 kubikmeter gasformiga bränslen 
per år                                            40.2-1 
 
anläggning för raffinering av mineraloljor        23.2-1 
 
anläggning för behandling, 
framställning eller lagring av kärnbränsle         23.3-1 
 
KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER 
 
anläggning för framställning av 
acetylengas eller lustgas                         24.11-1 
 
anläggning för tillverkning av färg- 
eller garvämnen där tillverkningen 
omfattar kemiska reaktioner                       24.12-1 
 
anläggning för tillverkning av 
oorganiska kemiska produkter där 
tillverkningen omfattar kemiska 
reaktioner (dock ej tillverkning av 
gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter)      24.13-1 
 
anläggning för tillverkning av 
organiska baskemikalier där 
tillverkningen omfattar kemiska 
reaktioner                                        24.14-1 
 
anläggning för tillverkning av 
gödselmedel eller oorganiska 
kväveprodukter, där tillverkningen 
omfattar kemiska reaktioner                       24.15-1 
 
anläggning för tillverkning av 
basplastpolymerer där tillverkningen 
omfattar kemiska reaktioner                       24.16-1 
 
anläggning för tillverkning av 
syntetiskt basgummi, där tillverkningen 
omfattar kemiska reaktioner                       24.17-1 
 
anläggning för kemisk eller biologisk 
tillverkning av bekämpningsmedel eller 
andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska 
produkter                                          24.2-1 
 
fabrik för tillverkning av 
läkemedelssubstanser genom kemisk syntes          24.41-1 
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anläggning för tillverkning av 
läkemedelssubstanser genom 
biosyntetiska processer för en 
produktion baserad på en total 
reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter              24.41-2 
 
anläggning för tillverkning av 
läkemedelssubstanser genom biosyntetiska 
processer för en produktion baserad på en 
total reaktorvolym om högst 10 kubikmeter         24.41-3 
 
anläggning för tillverkning av ytaktiva 
ämnen, där tillverkningen omfattar 
kemiska reaktioner                                 24.5-1 
 
anläggning för tillverkning av krut eller 
andra sprängämnen, där tillverkningen 
omfattar kemiska reaktioner                       24.61-1 
 
anläggning för tillverkning av ammunition         29.6-1 
 
anläggning för tillverkning av 
fotokemikalier, där tillverkningen 
omfattar kemiska reaktioner                       24.64-1 
 
fabrik för tillverkning av organiska 
kemiska produkter som inte ingår i någon 
annan punkt och där tillverkningen 
omfattar kemiska reaktioner                       24.66-1 
 
anläggning för tillverkning av 
regenererad cellulosa                             24.7-1 
 
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
 
anläggning för tillverkning av glas 
eller glasvaror som omfattar blandning 
av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, där mer än 5 ton 
glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per år                26.1-1 
 
anläggning för tillverkning av glas, 
glasfibrer eller andra glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), 
smältning eller syrabehandling av glas, 
där mer än 500 ton andra glasråvaror 
förbrukas per år                                  26.1-2 
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anläggning för tillverkning av mineralull 
(glasull eller stenull)                           26-1 
 
anläggning för tillverkning av cement             26.51-1 
 
anläggning för tillverkning av asbest 
eller asbestbaserade produkter                    26.829-1 
 
STÅL OCH METALL 
 
järn- eller stålverk med masugn, 
tunnelugn, ljusbågsugn eller 
AOD-konverter                                     27-1 
 
järn- eller stålverk utan smältugn m 
en med varm- eller kallvalsning                   27-2 
 
järn- eller stålverk med induktionsugnar, 
ESR-anläggning                                    27-3 
 
anläggning för behandling av järnbaserade 
metaller genom hammarsmide där energin per 
hammare överstiger 50 kJ och där den 
använda värmeeffekten överstiger 20 MW            27.3-1 
 
ferrolegeringsverk                                27-4 
 
anläggning för pyro-, elektro- eller 
hydrometallurgisk framställning av 
icke-järnmetallprodukter ur malm, anrikad 
malm, stoft eller koncentrat                      27.4-1 
 
anläggning för smältning eller 
raffinering av icke-järnmetaller 
ur annan råvara än malm, anrikad malm, 
stoft eller koncentrat                            27.4-2 
 
ELEKTRISKA ARTIKLAR 
 
anläggning för tillverkning av 
batterier eller ackumulatorer 
där kadmium, bly eller kvicksilver ingår          31.4-1 
 
anläggning för tillverkning av kol- 
eller grafitelektroder                           31.6-1 
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PLATTFORMAR 
 
byggande av plattformar som är 
avsedda att användas vid 
utvinning av olja eller gas 
inom havsområden samt annan, än 
helt tillfällig, ankring eller 
förtöjning av plattformar för 
reparation, ombyggnad eller 
annan anledning                                   35.11-1 
 
plattform för verkstad på 
vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten för montering, utrustning, 
ombyggnad, reparation, 
underhåll eller liknande åtgärd                   35.11-2 
 
EL, GAS, VÄRME OCH KYLA 
 
kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer           40.1-1 
 
anläggning för förgasning eller 
förbränning med en total installerad 
tillförd effekt av mer än 200 MW                  40-1 
 
gruppstation för vindkraft med tre 
eller flera vindkraftsaggregat med 
en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW             40.1-4 
 
övrig gruppstation med vindkraftverk 
som inte omfattas av punkt 40.1-4 
eller vindkraftverk med enstaka 
aggregat för en sammanlagd uteffekt 
av mer än 1 MW                                    40.1-5 
 
VATTENFÖRSÖRJNING 
 
vattenverk, uttag över 10 miljoner kubik-         41.0 
meter per år 
 
RIVNING, M.M. 
 
verksamhet varigenom kärnkraftverk 
eller annan kärnreaktor nedmonteras 
eller avvecklas, från det att reaktorn 
stängs av till dess att reaktorn upphört 
genom att allt kärnbränsle och annat 
radioaktivt kontaminerat material varaktigt 
har avlägsnats från anläggningsplatsen            45.110-1 
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INFRASTRUKTUR 
 
hamnar, lastnings- eller lossningskajer 
som medger trafik med fartyg med en 
bruttodräktighet av minst 1 350                   63.22-1 
 
civil flygplats med instrumentbana 
längre än 1 200 meter                             63.23-1 
 
flottiljflygplats eller civil 
flygplats som är avsedd även för 
militärt flyg med en banlängd av mer 
än 1 200 m                                        75.224-1 
 
SKJUTBANOR, SKJUTFÄLT 
 
civilt eller militärt skjutfält för 
skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber  20 mm) eller för 
sprängningar av ammunition, minor, 
sprängladdningar o.dyl. eller 
skjutbanor för mer än 200 000 skott 
per år för vapen med finkalibrig 
ammunition (kaliber < 20 mm)                      29.6-2 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
 
sjukhus med fler än 700 vårdplatser               85.11-1 
 
AVLOPPSRENING 
 
avloppsanläggning som är dimensionerad 
för mer än 2 000 personekvivalenter               90.001-1 
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ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL 
 
anläggning för 
- deponering, 
- förbränning, 
- biologisk behandling, eller 
- annan sådan behandling av avfall som 
avses i 14 § första stycket förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större än 
100 000 ton per år. 
(Omfattar inte anläggning för 
- deponering av inert avfall, 
- energiåtervinning genom förbränning av 
vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall 
eller av rent träavfall, eller 
- behandling av avfall som anges i någon 
annan punkt.)                                     90.004-1 
 
anläggning för förbränning eller annan 
sådan behandling av avfall som avses i 
14 § första stycket förordningen (2001:512) 
om deponering av avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 100 000 ton per år. 
(Omfattar inte anläggning för 
- energiåtervinning genom förbränning av 
vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall 
eller av rent träavfall, eller 
- behandling av avfall som anges i någon 
annan punkt.)                                     90.004-2 
 
anläggning för biologisk behandling av 
avfall om den tillförda mängden av annat 
avfall än park- och trädgårdsavfall är 
större än 200 ton men högst 100 000 ton 
per år                                            90.003-1 
 
FARLIGT AVFALL 
 
anläggning för annan behandling än 
deponering av sådant farligt avfall som 
avses i avfallsförordningen (2001:1063) 
med undantag av förorenade uppgrävda 
massor, om huvuddelen av det avfall som 
avses bli behandlat i anläggningen 
kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden är mer än 1 000 ton 
per år                                            90.006-1 
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anläggning för annan behandling än 
deponering av sådant farligt avfall som 
avses i avfallsförordningen (2001:1063) 
med undantag av förorenade uppgrävda 
massor, om huvuddelen av det avfall som 
avses bli behandlat i anläggningen 
kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden är högst 1 000 ton 
per år                                            90.006-2 
 
anläggning för annan behandling än 
deponering av sådant farligt avfall som 
avses i avfallsförordningen (2001:1063) 
om avfallet uppkommit i egen anläggning 
med undantag av behandling som leder 
till materialåtervinning                          90.006-3 
 
anläggning för behandling av sådant 
farligt avfall som avses i 
avfallsförordningen (2001:1063) och som 
består av uppgrävda massor om den 
tillförda mängden är mer än 20 000 ton 
per år                                            90.006-4 
 
anläggning för behandling av sådant 
farligt avfall som avses i 
avfallsförordningen (2001:1063) och som 
består av uppgrävda massor om den 
tillförda mängden är högst 20 000 ton 
per år                                            90.006-5 
 
anläggning för deponering av sådant 
farligt avfall som avses i 
avfallsförordningen (2001:1063), om den 
tillförda mängden är mer än 10 000 ton 
per år                                            90.006-6 
 
anläggning för deponering av sådant 
farligt avfall som avses i 
avfallsförordningen (2001:1063), om den 
tillförda mängden är högst 10 000 ton 
per år                                            90.006-7 
 
anläggning för destruktion eller annan 
bearbetning av kasserade 
produkter som innehåller fullständigt 
eller ofullständigt halogenerade 
klorfluorkarboner eller halon                     90.006-8 
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RADIOAKTIVT AVFALL 
 
anläggning för hantering, bearbetning, 
lagring eller slutförvaring av använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:22)                  90.004-4 
 
VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER 
 
Benämning på miljöfarlig process som             Processkod 
föranleder tillståndsprövning enligt 
9 kap. 6 § miljöbalken och som alltid 
skall antas medföra betydande 
miljöpåverkan 
 
Processer som föranleder miljöprövning 
 
gjutning för en produktion av mer än 
100 ton per år av järn, 
stål, aluminium eller magnesium                   -g1 
 
gjutning för en produktion av mer än 
20 000 ton per år av andra metaller 
än järn, stål, aluminium eller magnesium          -g3 
 
verkstadsindustri med mer än 
100 000 kvadratmeter verkstadsyta 
(exklusive yta för enbart montering)              -v1 
 
verkstadsindustri med mer än 20 000 men 
högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta 
(exklusive yta för enbart montering)              -v2 
 
verkstad med högst 20 000 kvadratmeter 
verkstadsyta (exklusive yta för enbart 
montering) där det förekommer 
metallbearbetning med en förbrukning 
av skärvätskor eller processoljor till 
en sammanlagd mängd av mer än 2 000 
liter koncentrat per år                          -m1 
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VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN 
 
Benämning på miljöfarlig hantering                 Processkod 
som skall tillståndsprövas 
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 
som alltid skall antas 
medföra betydande miljöpåverkan 
 
Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. 
som skall miljöprövas 
 
förbrukning av mer än 500 ton 
organiska lösningsmedel per år 
(dock ej mineralolja eller 
vegetabilisk olja i ark- och 
tidningsoffsetfärg)                                -o1 
 
hantering av mer än 50 000 ton per år 
av oljeprodukter eller kemiska 
produkter som kan orsaka skada på 
människors hälsa eller miljön                     -k1 
 
lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per år                  -n1 
 
VERKSAMHETER SOM SKALL PRÖVAS ENLIGT ANDRA LAGRUM ÄN  
9 KAP. 6 §MILJÖBALKEN 
 
Verksamhet som alltid skall antas                Lagrum enligt vilken 
medföra betydande miljöpåverkan prövning sker 
 
Verksamheter som är prövningspliktiga 
enligt andra delar av balken 
 
vattenkraftverk, inklusive minikraftverk         11 kap. 9 § miljöbalken 
 
vattenreglering avseende Vänern, 
Vättern, Mälaren, Hjälmaren, 
Storsjön i Jämtland eller Siljan                 17 kap. 1 § miljöbalken 
 
vattenreglering med vattenmagasin 
över 100 miljoner kubikmeter 
per år eller mer än 10 miljoner 
kubikmeter per vecka                             17 kap. 1 § miljöbalken 
 
vattenöverledning av mer än 10 
kubikmeter per sekund                            17 kap. 1 § miljöbalken 
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vattenöverledning om mer än 5 % av 
normal lågvattenmängd i 
något av berörda områden överleds                11 kap. 9 § miljöbalken 
 
grundvattentäkt av mer än 10 000 
kubikmeter per dygn                              17 kap. 1 § miljöbalken 
 
muddring i miljöriskområden                      11 kap. 9 § miljöbalken 
 
muddring för farleder                            11 kap. 9 § miljöbalken 
 
anläggande av motorvägar och motortrafikleder 
samt andra vägar med minst fyra körfält på 
en sträcka av minst tio kilometer                17 kap. 1 § miljöbalken 
 
anläggande av järnvägar avsedda för 
fjärrtrafik och anläggande av nytt 
spår på en sträcka av minst fem kilometer för 
befintliga järnvägar för fjärrtrafik             17 kap. 1 § miljöbalken 
 
anläggande av allmänna farleder                  17 kap. 1 § miljöbalken 
 
anläggande av flygplatser med en banlängd 
av minst 2 100 meter                             17 kap. 1 § miljöbalken 
Förordning (2005:624). 
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12 Appendix C – Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
Checklista för innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar 
 
Icke-teknisk sammanfattning 
 
Innehållsförteckning 
 
Samråd 
Bifoga samrådsredogörelse från samrådet inklusive kopior på eventuell annonsering i 
ortspress och/eller information till allmänheten. 
 
Beslut om betydande miljöpåverkan eller ej från länsstyrelsen 
Endast aktuell när länsstyrelsen fattat särskilt beslut i frågan. I de flesta fall framgår 
detta av samrådsredogörelsen. 
 
1. Beskrivning av verksamheten eller åtgärden 
Inklusive medföljande verksamhet såsom transporter, deponier, ledningsnät, 
provtagnings- och mätplatser, efterbehandling etcetera. 
 
Lokalisering 

• Planförhållanden (gällande och framtida). Vad säger detaljplanen, 
översiktsplanen och områdesbestämmelserna eller motsvarande. Kommunen 
kan tillhandahålla berörda planer. 

• Nuvarande markanvändning. 
• Värdefulla områden (riksintressen (inklusive Natura 2000), naturreservat, 

skyddsområde för vattentäkt, fornminnen etcetera.) 
• Flora och fauna 
• Markförhållanden, geologi (inklusive eventuella recipientundersökningar, 

eventuell klassning av förorenad mark (MIFO)) 
• Vattendrag, recipient, hydrologi (inklusive eventuella recipientundersökningar) 
• Avstånd till bostäder, skolor, vårdlokaler etcetera 
• Bakgrundsbelastning (buller, luftförorening) 
• Transportvägar 
• El-, vatten-, energiförsörjning 

 
Utformning och omfattning 
Beskriv verksamheten eller åtgärden kortfattat. Teknisk  
Utformning redovisas i tillståndsansökan. Beskriv omfattning av  
följande punkter, det vill säga vilka mängder och typer  
som uppstår/förbrukas samt utsläppspunkter till recipient. 

• Produktion 
• Råvaror 
• Kemikalier, köldmedium (hantering inklusive förvaring, ange om ämnen som 

används förekommer i Prioriteringsguiden (PRIO) eller i 
begränsningsdatabasen, uppge om de är cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande, fortplantningsstörande, långlivade och bioackumulerade 
ämnen samt innehåller metaller som kvicksilver, kadmium, bly). 

Valda 
avgränsningar i 
MKB:n skall 

motiveras 

Redovisa gärna 
utsläppspunkter 
till recipient i 

kartfrom 
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• Avfall (hantering inklusive förvaring, omhändertagande, transportörer, 
mottagare) 

• Transporter (både inom och till/från anläggningen, fördelningen mellan 
transportslag och bränsletyp) 

• Transporter av farligt gods 
• Vatten (var leds dagvatten, sanitärt avloppsvatten, kylvatten, bräddavlopp: 

förbrukning, tillsatser, temp vid avledning 
• Energi (vilket energislag till vad, bränsletyp (eventuell svavelhalt), pannstorlek, 

elförbrukning, spillvärme etcetera) 
• Föroreningar/utsläpp (typ, halt, mängd, spridningsberäkningar, skorstenshöjder, 

flöden) 
• Buller (eventuella utförda mätningar, bullerkällor) 
• Strålning (radioaktivitet, Cesium) 
• Driftstörningar, olyckor (vilka utsläpp och vad de kan medföra) 
• Framtida efterbehandlingsbehov 

 
2. Beskrivning av förebyggande åtgärder för att undvika, minska eller 
avhjälpa skadliga verkningar 
 
Redovisningen skall vara ett RENODLAT FAKTAUNDERLAG och bör normalt 
innehålla flera alternativa åtgärder/försiktighetsmått. Yrkanden och bedömningar av 
vilka åtgärder/försiktighets som är rimliga att genomföra redovisas i ansökan om 
tillstånd. 
 
Exempel på åtgärder: rening, invallning, avskärmning, information, slutning av 
system, kretslopp, miljöcertifiering, energibesparande åtgärder, återvinning, 
återanvändning, förebyggande av uppkomsten av avfall, val av alternativa 
kemikalier/oljor, energisnålt körsätt, åtgärder som resultat av energi-, transport eller 
avfallsplaner etcetera. 
 
3. Beskrivning av direkta och indirekta konsekvenser och effekter samt 
uppgifter som kräva för att påvisa och bedöma dessa 
 
Beskrivningen skall INTE innehålla värdepåståenden eller bedömningar som inte är 
underbyggda med fakta. De prognos- och beräkningsmetoder som används, de 
antaganden som görs, vilket underlag och vilka informationskällor som används skall 
redovisas. Även eventuella brister och osäkerheter i metoder och underlag skall 
redovisas 
 
Styrkan och omfattningen av effekter och konsekvenser skall kvantifieras på ett sätt 
som gör det möjligt att bedöma miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och 
hänsynsregler uppfylls. 
 
Människor  - hälsa, olägenhet, oro, barriär 
Djur  - stress, vandringshinder, skador, utslagning av arter 
Växter  - skador, biotopförändring, utslagning av arter 
Mark  - vibrationer, förorening, ras 
Vatten  - grundvattensänkning, förorening, översvämning 
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Luft  - buller, luftförorening, lukt, damning, ljus 
Klimat  - klimatpåverkande gaser 
Landskap/stadsbild  - ingrepp, förändring 
Kulturmiljö  - påverkan på byggnader, fornminnen,  
   Kulturlandskap 
Hushållning med mark och  - vattenområden, jordbruk, skogsbruk, fiske,  
Vatten enligt 3 och 4 kap MB   naturmiljö, kulturmiljö, friluftsområden,       

energianläggningar, kommunikationsanläggningar, 
försvarsanläggningar, fyndigheter etcetera. 

Hushållning med material,  - kretslopp, återanvändning, återvinning 
Råvaror och energi 
 
4. Redovisning av möjliga alternativa platser eller alternativa 
utformningar inklusive nollalternativ 
 
Med nollalternativ avses att den sökta verksamheten eller åtgärden inte kommer till 
stånd 
 
Alternativbeskrivningarna bör innehålla en relevant redovisning av uppgifter enligt 
ovanstående rubriker numrerade 1-3 så att alternativen kan jämföras och prövas 
jämställt med huvudförslaget. Alternativ utformning kan avse anläggningens storlek, 
karaktär och hur verksamheten bedrivs, respektive på vilket sätt en åtgärd genomförs. 
Avgörande och alternativskiljande faktorer skall lyftas fram. Kostnaderna för 
genomförandet av samtliga alternativ skall redovisas. 
 
Om alternativa lägen och utformningar som framkommit under MKB-processen 
avförts inför miljökonsekvensbeskrivningens upprättande skall grunderna för detta 
redovisas.  
 
Bilagor 

• detaljplan med planbestämmelser, områdesbestämmelser 
• kartmaterial 

 

Enbart
fakta!
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13 Appendix D – Ansökans innehåll 
Checklista för innehållet i en ansökan 
 
En ansökan skall vara skriftlig och bör innehålla följande information. Uppgifterna i 
ansökan skall behandla det alternativ (ur miljökonsekvensbeskrivningen) som sökande 
avser att genomföra. 
 
Sökande 

• Sökande 
• Organisationsnummer 
• Adress 
• Besöksadress 
• Telefon, Fax, E-postadresser 
• Kontaktperson 
• Miljöansvarig person 
• Koordinater för anläggningen 
• Koordinater för utsläppspunkter 
• SNI-koder för verksamheten (enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd) 
• Eventuella ombud inklusive namn, adress, telefonnummer och fullmakt 
• Eventuellt miljöledningssystem 

 
Fastigheten 

• Fastighetsbeteckning(ar) 
• Kommun 

 
Lokalisering 
Redovisa valet av plats med utgångspunkt av MKB:n (planförhållanden med mera 
redovisas i tillhörande MKB). Alternativ till platsvalet som övervägts skall redovisas 
 
Verksamheten 

• Kort historik 
• Nuvarande inriktning och omfattning 
• Planerad inriktning och omfattning 
• Antal anställda 
• Arbetstider 

 
Yrkanden 

• Kortfattat vad sökanden yrkar samt vad sökanden åtar sig. Det bör klart framgå 
vilken typ av verksamhet och maximal produktion tillståndet yrkas gälla för. 
Vidare yrkande exempelvis gälla utsläppsmängder. 

• Tidplan (inklusive uppgift om när planerad verksamhet/åtgärd senast skall ha 
satts igång) 
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Tidigare beslut, mätningar och kontroller som gäller den yttre miljön 
Teknisk beskrivning 

• Omfattning av verksamheten 
• Process och metodbeskrivning 
• Utsläpp till luft (var i process och orsak) 
• Utsläpp till vatten (var i process och orsak) 
• Reningsutrustning (dimensionering och utformning) 
• Förvaring av kemikalier och avfall (dimensionering och utformning) 
• Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att förebygga eller avhjälpa 

olägenheter från verksamheten (teknisk utformning och dimensionering) 
 
Av den tekniska beskrivningen skall utformning och dimensionering av exempelvis 
skyddsåtgärder framgå. För en invallning skall utformning beskrivas närmare, det vill 
säga volym, tömningsanordningar, rutiner med mera. 
 
Val av åtgärder och försiktighetsmått samt bedömning av inverkan på 
miljön 
Redogör för de bedömningar som gjorts angående val av åtgärder och 
försiktighetsmått. Redogörelsen skall även innehålla en bedömning av 
åtgärdernas/försiktighetsmåttens respektive den totala verksamhetens inverkan på 
miljön (exempelvis genom en värdering mot de regionala miljömålen).  
 
Hänsynsreglerna 
Redogör för hur det allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken) kommer att iakttas. 

• Kunskapskravet 
• Försiktighetsprincipen 
• Lokaliseringsprincipen 

Sökande skall redovisa sin syn på val av plats och om  
detta är lämpligt ur miljösynpunkt 

• Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
• Produktvalsprincipen 

 
Driftstörningar 
Vad som kan hända om något går sönder? Beskriv eventuella risker. Kan riskerna 
undvikas? Hur kan de undvikas? I de fall verksamheten omfattas av lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(”SEVESO”-anläggningar) skall ansökan innehålla en säkerhetsrapport. 
 
Kontroll av verksamheten 
Redogör för: 

• Fördelningen av det organisatoriska ansvaret 
• Rutiner för att övervaka och kontrollera utrustning och emissioner 
• Åtgärder för att fortlöpande undersöka och bedöma riskerna från miljö och 

hälsoskyddssynpunkt 
• Förslag till övervakning och kontroll (mätmetod, mätfrekvens, 

utvärderingsmetod) 
 

Gärna 
konkreta 
exempel 

Bifoga gärna 
processchema/skiss med 

utsläppspunkter 
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Aktförvaring 
Föreslå ett ställe där handlingarna kan hållas tillgängliga för allmänheten. Om inte 
sökande föreslår något annat utser länsstyrelsen i normalfallet kommunkansliet som 
aktförvarare. 
 
Bilagor 
MKB (är en obligatorisk del av ansökan som måste bifogas, se separat checklista 
appendix C). Registreringsbevis och eventuell fullmakt med mera. 
 
Underskrift och datum 
Ansökan skall vara underskriven av behörig firmatecknare. I annat fall skall det finnas 
en fullmakt som visar att den som signerat ansökan är behörig 
 
 
 
Ansökan skall lämnas in i fem exemplar 
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14 Appendix E – Bilaga 2 i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 

Bilaga 2 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) 
 
Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar 
 
1. Projektens karaktäristiska egenskaper 
 
Projektets karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt 
 
a) projektets omfattning, 
 
b) projektets förening med andra projekt, 
 
c) projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser, 
 
d) projektets alstrande av avfall, 
 
e) föroreningar och störningar, och 
 
f) risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den 
teknik som har använts. 
 
2. Projektens lokalisering 
 
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade 
måste beaktas. Vid bedömningen skall särskild hänsyn tas till 
 
a) nuvarande markanvändning, 
 
b) markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet 
och förnyelseförmåga i området, och 
 
c) den befintliga miljöns känslighet, med särskild 
uppmärksamhet på 
 
- större opåverkade områden, 
 
- våtmarker, 
 
- kustområden, 
 
- bergs- och skogsområden, 
 
- nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra 
områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken, 
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- områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att 
överträdas, 
 
- tätbefolkade områden, och 
 
- historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla 
markområden. 
 
3. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper 
 
Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i 
förhållande till de kriterier som finns under 1 och 2 och 
särskilt när det gäller 
 
a) effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda 
befolkningens storlek), 
 
b) effekternas gränsöverskridande karaktär, 
 
c) effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild 
hänsyn bör tas till allmänhetens behov av information, 
 
d) effekternas sannolikhet, och 
 
e) effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande 
(reversibilitet) 
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15 Appendix F – Enkät, elektrolytpolering 
 
Företag (Namn, kontaktdetaljer)       
         
         
         
         
Kontaktperson        
         
         
         
Ägarform          
(Ingående i koncern/fristående företag)      
         
         
         
         
         
Antal anställda        
         
         
         
Antal elektrolytpoleringsanläggningar      
         
         
         
         
Automatiserad anläggning/anläggningar      
         
         
         
         
Storlekar på anläggningar       
(möjliga storlekar att polera)       
         
         
         
         
         
         
Leverantör av anläggning/anläggningar      
         
         
         
         
         
Leverantör av elektrolyt       
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Vilka material elektrolytpoleras       
         
         
         
         
         
Huvudsaklig användning        
(Legoarbeten/polering av        
egentillverkade produkter)       
         
         
         
         
Om egentillverkade produkter:        
Vilken typ av produkter tillverkar ert       
företag?         
         
         
         
         
Om egentillverkade produkter:        
Hur stor andel 
elektrolytpoleras?       
         
         
         
         
Typ av produkter som elektrolytpoleras?      
(Ex.vis Livsmedels-, läkemedelsindustri)      
         
         
         
         
Hur stor är beläggning på        
elektrolytpoleringsanläggningen?      
         
         
         
         
Andra ytbehandlingsutrustningar?      
Ex.vis Förkromning, förzinkning       
         
         
         
         
         



 

 

Framläggningsdatum 
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 Institution och avdelning 
 
Avdelningen för produktionsteknik 
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produktionsteknik 
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Språk 
 

 Svenska 
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 ______________ 
 

 Rapporttyp 
 

 Licentiatavhandling  
 Examensarbete 
 C-uppsats 
 D-uppsats 
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Titel 
Svenska     Förstudie av elektrolytpolering vid HZ Rostfria AB 
Engelska    Prestudy of electropolishing at HZ Rostfria AB 
 
Författare 
Per Blom 
 

 

Sammanfattning 
Avsikten med examensarbetet har varit att undersöka möjligheter och förutsättningar för 
verkstadsföretaget HZ Rostfria AB, med verksamhet i Sandviken, att införskaffa utrustning för 
elektrolytpolering av rostfria detaljer. 
 
För att kunna få en helhetsbild över hur elektrolytpoleringsbranschen ser ut i Sverige har de 
företag som öppet annonserar med att de arbetar med elektrolytpolering studerats. Företagen har 
studerats utifrån en rad kriterier, där den huvudsakliga inriktningen på verksamheten samt 
företagens läge geografiskt relativt Sandviken ansetts vara de viktigaste. 
 
Utöver de företag som arbetar med elektrolytpolering har även olika tekniker för att 
åstadkomma elektrolytpolering studerats. Teknikerna har studerats med de produkter som idag 
tillverkas, samt som i framtiden skulle kunna komma att tillverkas av HZ Rostfria AB i åtanke. 
 
I och med att elektrolytpolering klassas som en miljöfarlig verksamhet har även frågor rörande 
tillstånd för verksamheten studerats. Det primära har varit att studera processen som leder fram 
till att tillstånd för verksamheten erhålls, vilket per automatik också innefattat att studera vilka 
insatser som krävs av företaget.  
 
 
 
 

 

Nyckelord 
Elektrolytpolering, Rostfritt stål, Miljö, Arbetsmiljö, HZ Rostfria AB 
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