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From: "Jonasson, Christin" <christin_jonasson@golder.se> 
Date: Thursday, 22 April 2021 at 17:15 
Cc: Talga samhällskontakter <kontakt@talgagroup.com> 
Subject: Sv: Samråd batterianodanläggning i Luleå, Talga AB 
 
Talga vill komplettera samrådsunderlaget daterat 2021‐04‐09 med informationen nedan avseende 
vattenverksamhet: 

Förädlingsanläggningen kräver tillgång till kylvatten och processvatten. Talga planerar att ta detta vatten från 
Sörbrändöfjärden via ledning till anläggningen. För inkommande vatten kommer en pumpstation anläggas på land. 
För returflödet utreds olika alternativ bland andra utsläpp vid Gräsörenbron, utsläpp i Sörbrändöfjärden eller vid 
Svartöns sydöstra udde. Flödet bedöms uppgå till 1000 m3/h, motsvarande 278 l/s. Ledningarna anläggs i schakt på 
land och i strandkant och som nedsänkta ledningar i vattenområden.  

Exakt längd på de aktuella ledningarna i vattenområden beror bland annat på kvalitet på vattnet och vattendjup. 
Exakt placering för ledningar, intags‐ och utsläppspunkter kommer utredas vidare och presenteras i kommande 
tillståndsansökan. 
  
Med vänlig hälsning Talga AB gm 
  
Christin Jonasson (MSc Environmental Engineering) 
Project manager 
 

Golder Associates AB               
Box 869, 971 26 Luleå, Sverige                          
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Work Safe, Home Safe            
 
Denna e-postförsändelse är konfidentiell och kan innehålla information endast avsedd för den tänkta mottagaren. Användning, distribution och kopiering av 
denna försändelse är strikt förbjuden med undantag för den tänkta mottagaren. Om du inte är den tänkta mottagaren, vänligen meddela avsändaren och 
radera alla kopior av denna försändelse. Elektroniska media är känsliga för obehörig manipulation, kvalitetsförlust över tid och inkompatibilitet. Detta bör 
övervägas i bedömningen av pålitligheten hos en produkt i ett elektroniskt medium.                  

 
                                             
 

Org.nr 556326-2418 
VAT.no SE556326241801 
Styrelsens säte: Stockholm     
 

Vi ber dig att tänka på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande                      

  

Från: Jonasson, Christin  
Skickat: den 12 april 2021 09:35 
Kopia: kontakt@talga.se 
Ämne: Samråd batterianodanläggning i Luleå, Talga AB 
  
Talga AB (Talga) inbjuder till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken för tillverkning av anodmaterial i 
Luleå.  
  
Talga avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva tillverkning av anodmaterial till Li‐jonbatterier på 
Hertsöfältet inom Luleå industripark i Luleå. Planerad verksamhet omfattar förädling av upp till   
25 000 ton anrikad grafit per år för att producera upp till 22 000 ton Talnode‐C anodmaterial per år. Verksamheten 
kan även komma att innefatta uttag av processvatten och kylvatten från Sörbrändöfjärden.   
  
Seveso lagstiftningen (1991:381) är tillämplig på den planerade verksamheten. Ett syfte med samrådet är därför 
även att utreda hur allvarliga kemikalieolyckor kan förebyggas och begränsas. Inför tillståndsansökan samråder Talga 
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med de enskilda som kan anses berörda samt med berörda myndigheter, verksamheter, organisationer 
och allmänheten.   
  
Mer information om den planerade verksamheten finns i bifogat samrådsunderlag.    
  
Frågor om planerad verksamhet kan ställas till:   
Tom Kearney, Talga AB, tom.kearney@talgagroup.com.    
   
Synpunkter lämnas skriftligt senast 3 maj 2021 till kontakt@talga.se,  
eller till Talga AB, Storgatan 7E, 972 38 Luleå. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.  
  
Med vänlig hälsning Talga AB gm 
  
Christin Jonasson (MSc Environmental Engineering) 
Project manager 
 

Golder Associates AB               
(Mailing address): P.O. Box 869, 971 26 Luleå (Physical address): Kungsgatan 5, 972 34 Luleå, 
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LinkedIn | Facebook | Twitter 
 
Work Safe, Home Safe            
 
Denna e-postförsändelse är konfidentiell och kan innehålla information endast avsedd för den tänkta mottagaren. Användning, distribution och kopiering av 
denna försändelse är strikt förbjuden med undantag för den tänkta mottagaren. Om du inte är den tänkta mottagaren, vänligen meddela avsändaren och 
radera alla kopior av denna försändelse. Elektroniska media är känsliga för obehörig manipulation, kvalitetsförlust över tid och inkompatibilitet. Detta bör 
övervägas i bedömningen av pålitligheten hos en produkt i ett elektroniskt medium.            
 
This email transmission is confidential and may contain proprietary information for the exclusive use of the intended recipient. Any use, distribution or copying 
of this transmission, other than by the intended recipient, is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete all 
copies. Electronic media is susceptible to unauthorized modification, deterioration, and incompatibility. Accordingly, the electronic media version of any work 
product may not be relied upon.                                   
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Vi ber dig att tänka på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande                 
Please consider the environment before printing this email.    
  


