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Tillståndsansökan  
håller på att tas fram

Att ansöka om tillstånd kräver ett mycket noggrant 
förarbete där alla förutsättningar ska redovisas gällande 
den tilltänkta verksamheten. Till tillståndsansökan kom-
mer en teknisk beskrivning samt en miljökonsekvensbe-
skrivning att tas fram och bifogas ansökan.

Den tekniska beskrivningen kommer att beskriva teknis-
ka förutsättningar för den planerade verksamheten. En 
ledstjärna i projektet kommer att vara BAT (på svenska, 
bästa möjliga teknik), vilket innebär att anläggningen ska 
nyttja den bästa teknik som finns på marknaden så länge 
det är inom rimlighetens gränser. Den tekniska beskriv-
ningen kommer innehålla de tekniska underlag som  
 

miljödomstolen behöver för att kunna pröva ansökan. Här 
listas några exempel som kommer att ingå:

•	 Beskrivning av planerad verksamhet.
•	 Schematiska flödesbeskrivningar med tillhörande   
 information om processerna.
•	 Beskrivningar av tekniklösningar.
•	 Beskrivning av emissioner till luft och vatten samt  
 restprodukter från processerna.
•	 Redogörelse för uppfyllnad av förordningar och  
 föreskrifter.

 

För att få anlägga och bedriva verksamhet enligt vår målsättning på Sobacken 
krävs ett tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Anläggningen som vi söker för kommer 
delvis vara klassad som en A-anläggning och då är det miljödomstolen som kommer  
pröva ansökan.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Visionsbild över Sobacken
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Arbetet med framtagande av en teknisk beskrivning   
pågår och en första version kommer att vara färdigställd 
innan sommaren.

Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, regleras 
av miljöbalkens 6 kap. och förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. MKB:n skall kunna läsas 
fristående från ansökan vilket innebär att den kommer 
att överlappa ansökan. Syftet med MKB:n är att identi-
fiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som 
den planerade verksamheten kan medföra på människor, 
djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kul-
turmiljö. Hushållning av mark och vatten samt hushåll-
ning av energi, material och råvaror skall beaktas liksom 
den fysiska miljön i övrigt. En miljökonsekvensbeskrivning 
innehåller bl.a. 

•	 Redovisning av alternativa lokaliseringar och  
 utformning för verksamheten.
•	 Hushållning med mark, vatten, energi och  
 andra resurser.
•	 Redogörelse för buller.
•	 Redogörelse för transporter.
•	 Uppgifter om utsläpp till vatten, mark och luft samt  
 miljökonsekvenser.
•	 Avfall som uppkommer.
•	 Redogörelse av luktkällor.
•	 Skyddsåtgärder.
•	 Hälsa.
•	 Miljökvalitetsnormer samt miljömål.
•	 Beskrivning av samrådsprocessen.

Samrådsprocessen som redovisas i sin helhet i till-
ståndsansökan är en obligatorisk del i tillståndsansö-
kan. Samråden syftar till att verksamhetsutövaren ska 
samla in synpunkter från berörda sakägare, myndigheter, 
organisationer, allmänheten m fl. Det som framkommer 
under samrådsprocessen ska tas till vara genom att den 
sökande uppmärksammar och beaktar det som fram-
kommer under processen. Alla synpunkter som muntligt 
eller skriftligt framförts redovisas till miljödomstolen. 
Samrådsprocessen med allmänheten och organisationer 
avslutades den 30:e mars.

Målet är att tillståndsansökan med inkluderande teknisk 
beskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning skall läm-
nas in till miljödomstolen i september i år. Miljödomstolen 
kommer därefter att göra en samlad bedömning av män-
niskors hälsa och miljö samt granska föreslagna tekniska 
lösningar med föreslagna skyddsåtgärder för att bedöma 
att de är tekniskt möjliga, miljömässigt motiverade och 
ekonomiskt rimliga. Behandlingstiden beräknas vara cirka 
ett år. Tillståndsansökan kommer gå ut på remiss och då 
kommer allmänheten ha möjlighet att ge sina  
synpunkter åter igen. 

FAQ (Frequently asked questions)
Varför behöver vi bygga ett nytt kraftvärmeverk?
Biopannorna på Ryaverket är från 60-talet. Sedan dess 
har pannorna konverterats i flera steg från fastbränsle 
till dagens fliseldade biopannor. Successivt har effektivi-
teten minskat och underhållsinsatserna ökar hela tiden 
för att upprätthålla en hög tillgänglighet. 
Tilldelningen av elcertifikat tilldelas i perioder av 15 år, 
vid årsskiftet 2012/2103 är vår period slut och därmed 
försvinner en viktig intäkt från bolaget. Med ett nytt 
kraftvärmeverk får vi nya elcertifikat. 

www.borasem.se/emc

Det nya kraftvärmeverket planeras att eldas med biobränsle.
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Varför behöver vi bygga ett nytt  
avloppsreningsverk?  
Det nuvarande avloppsreningsverket vid Gässlösa 
byggdes 1934 och är ombyggt ett flertal gånger genom 
åren. I dag finns inga kapacitetsmarginaler kvar, varken 
tekniskt eller tillståndsmässigt. Genom den befolknings- 
och industriexpansion som Borås har och kommer att 
genomgå framöver behöver Borås utöka kapaciteten för 
behandling av avloppsvatten så att inte stadens utveck-
ling begränsas. Dessutom är anläggningen mycket hårt 
sliten med ökade underhållskostnader som följd. Ett nytt 
avloppsreningsverk möjliggör också att vi blir mer rus-
tade för framtida krav, såsom läkemedelsrester, klimat-

förändringar, återföring av slam till jordbruk osv.

Ordlista
Elcertifikat - Elcertifikatsystemet är ett marknadsbase-
rat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el 
på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska elcertifikat-
systemet bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram 
till år 2020. (källa Energimyndigheten) Borås Energi och 
Miljö producerar årligen ca 90 GWh förnybar el.

MKB - Miljökonsekvensbeskrivning.

BAT - Best available technology.

A-anläggning - Verksamheter, mark, byggnader eller 
anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller 
vatten eller kan medföra andra störningar för människor 
eller miljön. Definition av miljöfarlig verksamhet finns i 9 
kap 1 § miljöbalken. 

Flygfoto över Gässlösa avloppsreningsverk
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Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  

Nyhetsbrevet kommer att publiceras 

regelbundet på hemsidan: 

www.borasem.se/emc

Ansvarig utgivare:

Gunnar Peters, VD

Tel: 033 35 72 07

Mobil: 0708 52 70 04 

E-post: gunnar.peters@borasem.se

Jonas Holmberg, Kommunikationschef

Tel: 033 35 72 20

Mobil: 0708 52 70 14

E-post: jonas.holmberg@borasem.se

BESÖKSADRESS

Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS

Box 1713
501 17 Borås

VÄXEL 033 35 81 00
KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

Visionsbild över Sobacken från riksväg 41.

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-
anläggningar beroende på verksamhetens omfattning 
och miljöpåverkan. 

A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljö-
domstolen. 

Öppet hus Sobacken 5/5
Kom gärna och besök Sobacken miljöanläggning då vi 
har öppet hus den 5/5 kl 10-14. Du erbjuds då guidning 
på anläggningen och har möjlighet att ställa frågor om 
framtidens anläggning.


