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Miljötillståndet har kommit
I januari inkom miljötillståndet för verksamheterna på Sobacken; kraftvärmeverk, 
avloppsreningsverk, biogasanläggning och avfallsanläggning. Därpå följde tre 
veckors tid för överklagan och ett överklagande kom in.  

Energi- och 
MiljöcenterTM

I oktober var Mark- och Miljödomstolen i Borås på tre 
dagars huvudförhandling för Energi- och Miljöcenter. Den 
20:e januari kom miljötillståndet, ett dokument på ca 130 
sidor. Därefter kunde eventuell överklagan lämnas in av 
Borås Energi och Miljö, remissmyndigheten och privatper-
soner inom tre veckor. Om ingen överklagan kommit in 
skulle tillståndet vunnit laga kraft den 10:e februari. Ett 
överklagande från två privatpersoner kom in rörande val 
av utsläppspunkt men för att det ska tas upp krävs att 
Mark- och Miljödomstolen lämnar prövningstillstånd. Om 
prövningstillstånd inte ges träder domen i kraft. Ges pröv-
ningstillstånd kommer ett nytt domslut i aktuellt ärende 
meddelas efter eventuella kompletteringar.  

Tillståndet är en deldom och det innebär att vissa frågor 
är satta på prövotid och ännu ej slutreglerade. Detta 
gäller t.ex. omhändertagande av askor och hantering av 
vattenströmmar (dag-, lak-, grund-, och rejektvatten). 
Prövotidsutredningarna skall slutredovisas till Mark- och 
Miljödomstolen senast i april 2017, därefter följer slutgil-
tiga villkor. Tillståndet ersätter gamla tillstånd avseende 
Sobacken och innebär att nya verksamheter måste 
påbörjas inom sju år.

Tillståndet gäller även den verksamhet som redan finns 
på Sobacken, där många av kraven i befintligt tillstånd 
förts över i det nya. Några ändringar som skett är att det 
nya tillståndet möjliggör en ökad hantering av inkomman-
de avfall, möjlighet till hantering av askor inom området 
och möjlighet till att bedriva en ökad deponiverksamhet. 
Vad gäller kraftvärmeverket har vi överlag fått de villkor 
vi yrkat för, tillstånd ges att bygga ett kraftvärmeverk 
på max 165 MWh tillförd bränsleeffekt, där maximalt 
tre hetvattenpannor (endast värmeproduktion) tillsam-
mans med ett kraftvärmeverk (el och värmeproduktion) 
får uppföras. Vi planerar att bygga ett kraftvärmeverk 

på 120 MWh termisk effekt, motsvarande ca 130 MW 
tillförd bränsleeffekt. Vi får tillstånd att lagra 200 000m3 
biobränsle och det är ca 30 procent av det vi eldar på ett 
år i nuläget. 

Avloppsreningsverket får ha en högsta anslutning på  
210 000 PE  (personekvialenter) som maximal genom-
snittlig veckobelastning. Detta innebär en dimensionering 
på 150 000 PE vilket kan jämföras med dagens 110 000. 
Avfallsanläggningen får ta emot 360 000 ton avfall vilket 
innebär en ökning jämfört med dagens tillstånd.

Den största avvikelsen i domen jämfört med yrkan är ut-
släppsnivån av kväve till recipient från avloppsreningsver-
ket. Vi yrkade på ett gränsvärde på 10 mg/l men domen 
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skärper kravet till 8 mg/l. Detta medför att vi behöver 
ha ett större biologiskt steg med större bassängvolym. 
I dagens anläggning släpper vi ut ca 15 mg/l. Utsläpps-
värden för BOD och fosfor blir enligt de vi yrkat på, 8 mg/l 
respektive 0,2 mg/l.

Ytterligare krav är att hela området ska vara inhägnat 
och låst. Verksamheten ska bedrivas på så sätt att vi 
förebygger luktolägenheter och vad gäller buller ska vi 
följa Naturvårdsverkets gränsvärden.

Miljötillståndet är ett viktigt steg för EMC-projektet. 
Parallellt med detta ärende pågår förändring av detalj-
plan, vilket är förutsättning för att få söka de bygglov på 
området som krävs. Detaljplanförändringen planeras vara 
klar i sommar. Under hösten 2014 kommer enligt plan ett 
investeringsbeslut fattas av såväl Borås Energi och Miljös 
styrelse, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
Målet är att alla nödvändiga tillstånd och beslut skall var 
fattade i början på 2015, först därefter kan spaden sät-
tas i backen. 



www.borasem.se/emc

Ordlista  
Deldom
Då domen inte reglerar alla slutgiltiga villkor betecknas 
den som en deldom. Prövotidsutredningarna kommer 
falla ut i en kompletterande deldom som därefter kom-
mer att reglera helheten.

Prövningstillstånd
Utdrag ur ”Anvisning för hur man överklagar”, 
Sveriges Domstolar:
För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs att 

Mark- och Miljödomstolen lämnar prövningstillstånd.  
Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut 
som Mark- och Miljödomstolen har kommit till, 
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att be-
döma riktigheten av det slut som Mark- och Miljödomsto-
len kommit till.
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagan-
det.

Upphandling av leveranser/entreprenader  
för EMC
Avbruten upphandling och  
ny prekvalificering
Anbuden för de sju största leveranserna/entreprenader-
na inkom till Borås Energi och Miljö AB den 16 december 
2013. Efter granskning och prövning av anbuden har vi 
tagit beslut om att avbryta upphandlingarna för leve-
ranserna panna, turbin och yttre bränslehantering samt 
entreprenaderna för avloppsreningsverk, rötningsanlägg-
ning och bygg. Skälen till avbrytandet var olika men kan 
sammanfattas med att obligatoriska krav ej uppfylldes, 
att otillåtna reservationer fanns i vissa fall samt bristan-
de konkurrens inom vissa områden.
 
Därefter togs beslut om att göra om upphandlingen för 
dessa leveranser/entreprenader, vilket innebär en ny 
prekvalificering av anbudsgivare. Denna prekvalificerings-
inbjudan skickades ut den 28 januari i år. Prekvalificering-
en innebär att anbudsgivare får ta del av förfrågningsun-
derlag efter att ha uppfyllt fastställda krav och ansetts 
lämpliga att lämna anbud.
 

Förfrågningsunderlag
För kraftvärmeverket är det tre förfrågningsunderlag, ett 
för den biobränsleeldade kraftvärmeverkspannan, ett för 
turbinen och ett för den yttre bränslehanteringen. Dess-
utom är det ett förfrågningsunderlag för avloppsrenings-
verket, ett för slamhantering och rötning och ett för bygg 
och installationer. Vart och ett av förfrågningsunderlagen 
beskriver de krav som ställs på de olika områdena. Under-
laget måste vara utförligt eftersom det utgör grunden 
för leverantörernas/entreprenörernas anbud. Entrepre-
nörerna ges drygt fyra månader för att ta fram anbud på 
respektive leverans/entreprenad.
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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


