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Tre dagars förhandling i  
Mark- och Miljödomstolen
Efter tre dagar med Mark- och Miljödomstolen har vi tagit ytterligare ett steg 
närmare ett miljötillstånd.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Den största miljöförhandlingen i Borås hittills blev det 
när Mark- och Miljödomstolen kom till Borås för att hålla 
huvudförhandling för Energi- och Miljöcenter. Det är inte 
så vanligt att det ansöks om så många verksamheter på 
en gång som i detta fallet; avloppsreningsverk, kraftvär-
meverk, biogasanläggning och avfallsanläggning.  

Mycket förarbete har gjorts inför förhandlingen, en om-
fattande ansökan, svar på remissinstansernas synpunk-
ter, samråd och öppna möten med allmänheten.

På förhandlingen deltog ett trettiotal personer; Mark- och 
Miljödomstolen, personal från Borås Energi och Miljö, kon-
sulter, advokater, representanter från Länsstyrelse och 
Miljöförvaltning samt allmänhet.  På andra dagen i för-
handlingen gjordes en syn på Sobacken när alla deltagare 
guidades runt på området med buss och fick möjlighet 
att ställa frågor. 

Domstolens beslut kommer normalt inom två månader 
men i ett komplicerat mål som detta kan det dröja yt-
terligare. Därefter finns tid för eventuell överklagan och 
sedan ska ett investeringsbeslut tas av bolagets styrelse 
samt kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
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Upphandling av entreprenader för EMC

Prekvalificering
För att få tillgång till förfrågningsunderlaget har Borås 
Energi och Miljö genomfört en prekvalificering av anbuds-
givare. De anbudsgivare som har prekvalificerat sig har 
uppfyllt fastställda krav och ansetts lämpliga att lämna 
anbud. Dessa entreprenörer tog i slutet av augusti emot 

förfrågningsunderlaget.  

Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av åtta mycket omfattan-
de delar där respektive entreprenadområde berörs. För 
kraftvärmeverket är det tre förfrågningsunderlag, ett för 
bränslepannan, ett för turbinen och ett för bränslehan-
teringen. Dessutom är det ett förfrågningsunderlag för 
avloppsreningsverket, ett för slamhantering och rötning, 
ett för biogasanläggningen, ett för byggnader och ett 
underlag för förberedande markarbete.

Vart och ett av förfrågningsunderlagen beskriver de krav 
som ställs på de olika områdena. Underlaget måste vara 
utförligt eftersom det utgör grunden för entreprenörer-
nas anbud.

Entreprenörerna ges drygt två månader för att ta fram 
anbud på respektive entreprenad.
 

Ordlista  
Prekvalificering
Kvalificering eller uppfyllande av krav. Vissa krav ställs 
för att leverantörer skall få delta i ett upphandlingsförfa-
rande.  

Förfrågningsunderlag 
Det dokument som innehåller förutsättningarna för upp-
handlingen. Av förfrågningsunderlaget skall framgå vad 
som ska köpas och vilka krav som ställs på det som ska 
köpas. Dessutom ska det framgå hur man lämnar anbud 
och hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till.

Mark- och Miljödomstolen

En mark- och miljödomstol är en särskild domstol som 
har som huvudsaklig uppgift att handlägga mål och 
ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastig-
hetsbildningslagen och plan- och bygglagen. Det finns 
fem Mark- och Miljödomstolar i Sverige, och Västsveriges 
domstol har sitt säte i Vänersborg.

Anläggningen som bolaget önskar uppföra klassas som 
miljöfarlig verksamhet, dvs då det innebär att utsläpp 
sker till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet är 
tillståndspliktig. Då Borås Energi och Miljö har valt att 
söka ett nytt tillstånd för befintlig såväl som ny verksam-

het är det Mark och Miljödomstolen i Vänersborg som 
prövar ärendet.  Innan Mark- och Miljödomstolen tog upp 
ärendet för prövning har projektet genom ett inriktinings-
beslut tillstyrkts av kommunfullmäktige vilket är en 
förutsättning för att ett ärende ska prövas. 
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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


