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Inbjudan till samråd gällande Nobias 

etablering av en anläggning för produktion av 
träbaserade inredningsprodukter 
 

Nobia AB bjuder härmed in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808). Något 

undersökningssamråd har inte genomförts eftersom verksamheten ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Syftet med samrådet är bl.a. att informera om projektet, att inhämta information, erfarenheter och 

synpunkter samt att i ett tidigt skede möjliggöra delaktighet för centrala myndigheter, 

organisationer, enskilda och andra som kan antas bli berörda av verksamheten. 

Samrådet rör Nobias planerade etablering av en anläggning för tillverkning, ytbehandling, 

montering och packning av träbaserade inredningsprodukter främst till kök, badrum och förvaring. 

Anläggningen planeras att uppföras i Granarp på del av fastigheten Flahult 19:12 i anslutning till 

Torsviks industriområde, Jönköpings kommun.  

Den planerade verksamheten klassificeras enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251) med verksamhetskoden 39.15 (B) punkt 2, det vill säga anläggning där det per 

kalenderår förbrukas mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. 

Den planerade verksamheten bedöms inte komma förbruka mer än 200 ton organiska 

lösningsmedel per kalenderår eller mer än 150 kilogram organiska lösningsmedel per timme och 

omfattas således inte av 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251).  

Den planerade verksamheten kategoriseras inte som en industriutsläppsverksamhet enligt 

Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU). 

Verksamheten kommer inte heller att hantera så pass stora mängder farliga ämnen att den 

omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (s.k. Seveso-lagen). 

Synpunkter och frågor 

Synpunkter och frågor kan framföras skriftligen senast den 18 juni 2020 till kontaktperson enligt 

nedan. 

Samrådsunderlag 

Inbjudan till samråd skickas ut till berörda via brev eller e-post den 20 maj 2020 (detta utskick). 

Samrådsunderlaget gå att ladda ner från Nobias hemsida www.nobia.com/samrad från och med 

den 20 maj. 
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Samrådskrets 

Samråd med myndigheter, närliggande verksamheter, närliggande fastighetsägare och boende, 

ledningsägare och organisationer m.m. ske genom skriftligt utskick. Samråd med allmänheten sker 

genom annons i Jönköpings-posten. På grund av rådande pandemiutbrott planeras inget fysiskt 

möte med allmänheten. För den som vill ställa frågor finns möjlighet att vända sig till 

kontaktperson enligt nedan.  

Förestående inbjudan har skickats till närliggande verksamheter, närliggande fastighetsägare och 

boenden, ledningsägare och organisationer m.m. Ni fastighetsägare som har hyresgäster som kan 

bli berörda, vänligen delge dem denna information. Inbjudan till samråd skickades till 

Länsstyrelsen, Jönköpings kommun och Södra Munksjön Utvecklings AB den 11 maj 2020. 

Parallellt pågående arbete med detaljplan 

Parallellt med tillståndsprövningen för anläggningen pågår arbete med att ta fram en detaljplan för 

området. Arbetet med detaljplanen drivs av Jönköpings kommun på uppdrag av nuvarande 

markägare, Södra Munksjön Utvecklings AB. Detaljplaneprocessen reglerar markanvändningen 

inom området (området planeras för industriändamål) till skillnad från tillståndsprocessen som 

reglerar själva verksamheten med tillhörande processer. Planprocessen och tillståndsprocessen 

reglerar olika frågor och har därmed olika fokus. Frågor eller synpunkter kopplat till 

markanvändningen hänvisas därför till planprocessen. 

Kontaktperson 

Projektledare miljötillstånd 

Ivan Forsgren 

010-505 41 06 

E-post: ivan.forsgren@afry.com 

Post: Nybrogatan 23, 791 79 Falun  
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