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2

Jenny Ahlmås, Borås Energi och Miljö AB
Marie Wennergren, Sweco Sverige AB
Sara Boström, Sweco Sverige AB

Bakgrund

Borås Energi och Miljö AB (bolaget) bedriver en verksamhet på Energi- och Miljöcenter, Sobacken som omfattar ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, avloppsreningsverk,
biogasanläggning samt avfallsanläggning. Verksamheten är beläget ca 8 km söder om
Borås centrum.
Detta samrådsunderlag omfattar delar av den verksamhet som bolaget bedriver på
Energi- och Miljöcenter, Sobacken. Detta samrådsunderlag ersätter tidigare samrådsunderlag (daterat 2019-09-04 samt uppdaterat underlag daterad 2019-10-10).
Bolaget ser ett ökat lokalt och regionalt behov av behandling av avfall. För att möta
detta behov kommer bolaget under år 2022 att ansöka om ändring av den del av tillståndet för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken som berör avfalls- och biogasanläggningen på Energi- och Miljöcenter, Sobacken. Ändringsansökan omfattar
bland annat mottagning av mer avfall till avfalls- och biogasanläggningen samt delvis
förändrade eller nya behandlingsmetoder av avfall för att främja en långsiktigt hållbar
avfallshantering.
Del av de inkomna avfallsmängderna kommer vara i behov av deponering, exempelvis
muddermassor från sanering av Viskan samt förorenade massor från bygg- och infrastrukturprojekt runt om i regionen. Bolaget ansöker därför även om att öka deponeringshöjden inom befintligt verksamhetsområde. Bolagets tidigare planer på att utöka
deponiverksamheten utanför befintligt verksamhetsområde är inte längre aktuellt.
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Ändringstillstånd

3.1 Nuvarande tillstånd och pågående prövotid
Den 20 januari 2014 lämnade Mark- och miljödomstolen tillstånd till Borås Energi och
Miljö AB att uppföra och bedriva verksamhet vid kraftvärmeanläggning, biogasanläggning, avloppsreningsverk samt utökning av befintlig avfallsanläggning på Energi- och
Miljöcenter, Sobacken. När tillståndet vann laga i kraft ersatte tillstånd ett äldre tillstånd för avfallsanläggningen.
Mark- och miljödomstolen sköt under en prövotid upp frågorna om
a)

Hantering av dag- lak-, grund-, och rejektvatten inom det samlade verksamhetsområdet samt

b)

Hantering av askor som utgör farligt avfall.

Den 23 juli 2018 avslutade Mark- och miljödomstolen prövotiden med undantag för
frågan om PAH och PFAS i lakvatten och fastställde slutliga villkor avseende halter i
lakvatten vid avledning till avloppsreningsverket. På bolagets begäran upphävdes
samtidigt de delar av tillståndet som avsåg behandling av askor klassificerade som
farligt avfall och rejektvattenbehandling från rötning av avfall.
Beslut om eventuella villkor för PAH och PFAS i lakvatten sköts upp under en fortsatt
prövotid om två år. Under prövotiden skulle bolaget utreda om det gick att identifiera
delströmmar av lakvatten inom anläggningen som var särskilt förorenat av PAH och
PFAS, möjliga behandlings-/reningsmetoder av PAH och PFAS förorenat lakvatten
samt utreda möjligheten att separera PAH-/PFAS-förorenade delströmmar från annat
lakvatten. Prövotidsredovisningen lämnades in till domstolen den 11 september 2020.
Med hänvisning till den pågående tekniska utvecklingen av behandlings- och reningstekniker för PFAS yrkade bolaget på ett nytt utredningsvillkor på tre år för fortsatt utredning kring lämplig behandlings- och reningsteknik och metod. I slutet av december
2020 beslutade Mark- och miljödomstolen, genom deldom M 3552-12, om en förlängd
prövotid till och med den 31 december 2023.

3.2 Ändringsansökans omfattning
Ansökan om ändringstillstånd avser enbart ändringar som berör avfallsanläggningen
samt anläggningen för produktion av biogas på Energi- och Miljöcenter, Sobacken. Utöver nämnda förändringar kommer även en översyn av befintliga villkor att genomföras för att anpassa dem till de planerade förändringarna och utifrån de erfarenheter
som bolaget erhållit sedan det nuvarande tillståndet togs i anspråk. De delar av det
gällande tillståndet som avser kraftvärmeanläggningen och avloppsreningsverket berörs inte.
Avsikten med ändringstillståndet är att prövningen inte ska belastas med frågor som
rör de stora delar av verksamheten, som från miljösynpunkt, saknar samband med
ändringen. Nuvarande tillstånd som meddelats för verksamheten på Energi- och Miljöcenter Sobacken är även tämligen nytt. Prövningen borde således kunna begränsas till
de förändringar som nu är aktuella.
Verksamheten omfattas av Industriutsläppsförordningen (2013:250). En statusrapport
för samtliga anläggningar på Energi- och Miljöcenter kommer att bifogas ändringsansökan med anledning av att lagstiftningen har ändrats sedan den förra
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statusrapporten togs fram. I ändringssansökan kommer även uppfyllelse av BAT-slutsatser för avfallsbehandling att beskrivas.

3.2.1 Anläggning för avfall
Ansökan om ändringstillstånd avser ta emot, lagra, behandla, bortskaffa och återvinna
1 000 000 ton avfall per år varav upp till 300 000 ton farligt avfall.
I verksamheten ingår:
a)

Deponering av upp till 250 000 ton avfall per år inklusive muddermassor, varav
upp till 250 000 ton kan utgöra farligt avfall.

b)

Hantering av 50 000 ton farligt avfall på annat sätt än deponering.

c)

Rötning av 100 000 ton biologiskt avfall.

d)

Mekanisk bearbetning, kompostering och jordtillverkning av upp till 18 750 ton
park- och trädgårdsavfall per år.

e)

Rötning av externslam upp till en mängd av 4000 ton/år (TS) samt av slam
från avloppsreningsverket.

I den totala mängden avfall ovan ingår samtliga behandlingsmetoder som anges i nuvarande tillstånd samt i avsnitt 6. För att begränsa miljöpåverkan från deponering och
rötning av avfall görs särskilda yrkanden på maximalt mottagen mängd per år. Förtydligande görs också avseende mängden park- och trädgårdsavfall för att denna verksamhet inte ska omfattas av BAT-slutsatser för avfallsbehandling.
I det nuvarande tillståndets beslutstext avseende avfallshantering, punkt 4, ingår rötning av externslam samt slam från avloppsreningsverket. Denna verksamhet avses
inte förändras och ligger därmed utanför denna prövning. I samband med förändring
av beslutstexten för avfallshanteringen behöver dock externslam finnas med i ny beslutstext.

3.2.2 Anläggning för produktion av biogas
Ansökan om ändringstillstånd avser hantering och uppgradering av biogas från de två
separerade rötprocesserna (rötning av avloppsslam samt rötning av matavfall och annat biologiskt avfall).
a) Lagring av upp till 120 ton gas vid ett och samma tillfälle.

3.3 Samråd
Verksamheten medför betydande miljöpåverkan enligt 6§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966) då den omfattar bland annat deponiverksamhet. Samråd genomförs som avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken.
Syftet med samråd är att säkerställa att den kommande tillståndsansökan beaktar de
miljöfrågor som är aktuella för den ansökta verksamheten. Detta samrådsunderlag beskriver kortfattat ansökans omfattning och vilka miljökonsekvenser som kommer att
beskrivas i ansökan och dess miljökonsekvensbeskrivning.
Detta samrådsunderlag är framtaget för samråd med myndigheter, särskilt berörda i
form av boende och fastighetsägare i närheten av anläggningen och närliggande verksamheter samt med intresseorganisationer och allmänhet.
Samrådsprocessen börjar med ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Miljöförvaltningen Borås Stad (tillsynsmyndighet) och Södra Älvsborgs
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Räddningstjänstförbund. Samråd med andra myndigheter kommer att genomföras
skriftligt. Samrådsmöte med närboende, allmänhet och intresseorganisationer kommer
att genomföras efter samrådsmöte med myndigheter. Det kommer också finnas möjlighet med skriftliga yttranden.
En samrådsredogörelse kommer att tas fram där det framgår vad som kommit fram
under samrådsprocessen. Samrådsredogörelsen kommer att bifogas ansökan. Framkomna synpunkter under samrådsprocessen kommer att beaktas i utformningen av
ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. När ansökningshandlingarna är färdigställda
lämnas ansökan in till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
Ansökan om ändringstillstånd föranleder inte någon förändring rörande Sevesolagstiftningen (1999:381), och därmed inget behov av att samråda utifrån Seveso. Verksamheten omfattas idag av den lägre kravnivån.

Behandla
synpunkter

Ta fram ansökan

Uppdatera
ansökan

Remiss till
myndigheter

Ansökan till
Mark- och miljödomstolen

Remiss till
myndigheter och
andra

Behandla
synpunkter

Förhandling och
rundvandring

Samråd

Dom
Figur 1. Schema över tillståndsprocessen

Ev. överklagan

3.4 Preliminär tidplan
Samrådsprocessen pågår under våren 2022. Ansökan om ändringstillstånd planeras
att lämnas in under hösten 2022.
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4

Områdesbeskrivning

4.1 Lokalisering
Energi- och Miljöcenter, Sobacken ligger ca 8 km söder om Borås centrum och är belägen på fastigheterna Rydboholm 1:451 och 1:342. Strax öster om anläggningen ligger
riksväg 41. Både norr och söder om anläggningen ligger bostadshus på några hundra
meters avstånd. Rydboholm ligger ca 1 km väster om anläggningen. Töllesjö kennelklubb ligger ca 200 meter norr om området och ca 450 meter nordost om området ligger en hundkapplöpningsbana. Se figur 2.

Figur 2. Karta över Energi- och Miljöcenter, Sobacken och närliggande bostäder och
verksamheter. Källa: lantmateriet.se

4.2 Planförhållanden
Enligt översiktsplanen är området norr och nordöst om befintligt verksamhetsområde
utpekat som område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja väg 27 och 41. Dessa
områden är lämpliga i hög utsträckning för transportorienterad verksamhet, störande
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verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Väg 41 är enligt översiktsplanen särskilt lämplig för godstransporter och ska hållas i gott skick.
Bolagets verksamhetsområde är planlagd för tekniska anläggning som bland annat
omfattar avfallsdeponiverksamhet. Detaljplan för Rydboholm 1:451 m.fl. (1490KP1207) sammanfaller med verksamhetsområdet för anläggningen och omfattar endast
de fastigheter som verksamheten bedrivs på. Plankarta reglerar inte tillåtlig höjd på
deponin.

Figur 3. Utsnitt från plankarta, detaljplan 1490K-P1207 för Viskafors, Rydboholm
1:451 m.fl. EMC Sobacken.

4.3 Recipient
Dag- och lakvatten från avfalls- och biogasanläggningen samlas upp i en lakvattendamm belägen i den södra delen av verksamhetsområdet, se figur 4. Därefter leds
vattnet vidare till anläggningens avloppsreningsverk. Efter avloppsreningsverket leds
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vattnet ut i vattenförekomsten 1 Viskan. Delar av Viskans huvudfåra omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Dagvatten från externslamsanläggningen
går till verksamhetens dagvattendamm och inte till lakvattendammen.
Viskan har måttlig ekologisk status med kvalitetsfaktorn fisk som utslagsgivande för
bedömningen, baserat på att fiskens vandringsmöjligheter är begränsade. Vattenkvaliteten är god för kvalitetsfaktorerna näringsämnen och kiselalger. Kvalitetsfaktorn för
särskilt förorenande ämnen har måttlig status med avseende på koppar, krom, zink,
diklofenak och icke dioxinlika PCB:er. Förekomsten uppnår ej god kemisk status enligt
bedömning i VISS med anledning av de nationellt överskridande ämnena kvicksilver
och bromerade difenyletrar. Utöver dessa ämnen uppnås ej god status för ämnena
antracen, bly, kadmium, dioxiner och benso(a)pyren.
I den föregående prövningen för anläggningen gjordes bedömningen att verksamheten inte hotar statusklassningen för vattenförekomsten. Frågor kopplat till PFOS utreds i den pågående prövotidsutredningen som ska lämnas in senast 31 december
2023. Statusen i Viskan avseende PFOS är god.
Töllesjöbäcken passerar norr om verksamhetsområdet. Kållabäcken passerar öster respektive söder om verksamhetsområdet och ansluter till Häggån i Kinnarumma. Se figur 4. Mynnar i Viskan. Till dessa bäckar avleds dagvatten som bedöms vara opåverkat av verksamheten. Inga av bäckarna är vattenförekomster. Inga grundvattenförekomster.

MS_CD: WA96565873, VISS EU_CD: SE639695-132623 (Viskan från centrala Borås
ned till Svaneholm)
1
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Töllesjöbäcken

Dagvattendamm

Kållabäcken

Lakvattendamm

Figur 4. Vattenförekomst Töllesjöbäcken och Kållabäcken

4.4 Natur, kultur och friluftsliv
Den sökta verksamheten ligger inom verksamhetsområdet för befintligt tillstånd och
platsen för verksamheten är därmed redan prövad.
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5

Befintlig och planerad verksamhet

I avsnittet beskrivs befintlig verksamhet, förändringar inom nuvarande tillstånd och
förändringar inom ansökan om ändringstillstånd. Skyddsåtgärder beskrivs för respektive verksamhet.

5.1 Behandling av kommunalt och verksamhetsavfall
5.1.1 Befintlig verksamhet
Verksamhetsavfall, bygg- och rivningsavfall och hushållens grovavfall samlas dels in
på ÅVC för att sedan transporteras till EMC Sobacken samt dels direkt på EMC Sobacken. Sortering och mellanlagring av avfallet på EMC Sobacken sker utomhus på asfalterad yta. Insamlat förpackningsmaterial och returpapper lagras idag utomhus som
en del av insamling, i väntan på transport till extern aktör för återvinning. Lagring av
farligt avfall som en del av insamling sker främst av avfallsslag som elektronik, småkemikalier, impregnerat trä och av avfallsslag med liknande egenskaper.
Ett nytt fastighetsnära insamlingssystem för kommunalt avfall, förpackningar och returpapper håller på att implementeras i Borås och kommer att ersätta tidigare insamling av matavfall respektive brännbart avfall i olikfärgade påsar.
Utsorterat brännbart avfall krossas inför förbränning medan utsorterat matavfall
skickas till förbehandlingsanläggningen för matavfall inför rötning och biogasframställning.

5.1.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Den optiska sorteringen på Energi- och Miljöcenter av avfall i olikfärgade påsar kommer att upphöra när det fastighetsnära insamlingssystemet har införts för samtliga
småhushåll. Den utsorterade mängden matavfall, förpackningsmaterial, returpapper,
batterier och ljuskällor förväntas att öka med det nya insamlingssystemet. Den brännbara fraktionen kommer att gå direkt till anläggningens bränsleberedning och matavfall och annat biologiskt avfall direkt till förbehandlingsanläggningen och därefter till
rötning och biogasframställning.
I slutet av kvartal 1 2022 kommer en ny mottagningshall att tas i drift. I hallen kommer insamlat förpackningsmaterial och returpapper att lagras inomhus i väntan på
transport till extern aktör för återvinning.

5.1.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla en större mängd
verksamhetsavfall och kommunalt avfall på EMC Sobacken.

5.1.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar. Som ytterligare skyddsåtgärd har bolaget byggt en
mottagningshall för förpackningsmaterial och annat avfall som behöver hanteras väderskyddat.
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5.2 Beredning av bränsle till avfallsförbränningsanläggning
5.2.1 Befintlig verksamhet
På Energi- och Miljöcenter sker idag beredning av bränsle av brännbart avfall genom
krossning, sortering, blandning och homogenisering för förbränning i verksamhetens
avfallsförbränningsanläggning (Ryaverket, belägen inne i Borås). En del av avfallsbränslet körs till externa förbränningsanläggningar.
En stationär grovkross finns utomhus och en hammarkvarn för finkrossning finns inomhus. Exempel på avfallsfraktioner som bränslebereds är hushållsavfall, bygg- och
rivningsavfall, brännbart avfall insamlat på återvinningscentraler, målat trä, avloppsslam och rejekt från biogasanläggningen.

5.2.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Inga förändringar planeras inom befintligt tillstånd.

5.2.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla en större mängd
avfall för beredning av bränsle samt krossning av tryckimpregnerat trä på EMC Sobacken. Bolaget har idag tillstånd att lagra tryckimpregnerat trä.

5.2.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar. Vatten som uppkommer inom verksamheten kommer att samlas upp och avledas till befintlig lakvattendamm och vidare till avloppsreningsverket för vidare behandling.

5.3 Rötning av biologiskt avfall och produktion av
biogas
5.3.1 Befintlig verksamhet
I verksamheten produceras idag biogas genom två separata processer. I den ena processen produceras biogas genom rötning av förtjockat avloppsslam från verksamhetens avloppsreningsverk, från andra kommunala avloppsreningsverk samt fett från
fettavskiljare. Rötning av avloppsslam och externt slam omfattas inte av ansökan om
ändringstillstånd, däremot uppgradering och lagring av biogas.
I den andra processen produceras biogas genom rötning av matavfall och annat biologiskt avfall. Från denna process genereras förutom biogas även biogödsel som används som växtnäring. Inkommande matavfall och annat biologiskt avfall som kräver
förbehandling innan rötning tippas inomhus och förbehandlas i en skruvpress. Den del
som inte kan rötas (rejekt) skickas till bränsleberedning och resten pumpas vidare in i
rötkammare. Flytande biologiskt avfall pumpas direkt in i rötkammaren via en mottagningstank. Hygienisering av avfallet sker i rötkammaren genom termofil rötning.
En del av den producerade biogasen från de två processerna används till processvärme och som uppvärmning av byggnader på Energi- och Miljöcenter. Övrig del uppgraderas till fordonsgas genom att avskilja koldioxid från metangas och därefter
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komprimera gasen till önskat tryck. Fordonsgasen levereras till tre publika tankstationer samt till tankstation på Energi- och Miljöcenter för tankning av egna fordon.

5.3.2 Förändring inom befintligt tillstånd
En ny förbehandlingsanläggning för matavfall och annat biologiskt avfall har tagits i
drift i maj 2021. Förbehandlingsanläggningen ersatte den tidigare mottagningshallen
för flytande biologiskt avfall. Den nya anläggningen har en större avskiljningskapacitet
av orenheter jämfört med tidigare anläggning vilket ger en minskad mängd föroreningar och mikroplaster i biogödseln. Den nya förbehandlingsanläggningen kommer
även minska spridning av lukt till omgivningen genom en mer sluten process.
Utifrån bolagets omvärldsanalys bedömer bolaget att det finns bättre avsättningsmöjligheter för flytande biogas än biogas i gasform. En anmälan om att omvandla biogas i
gasform till flytande biogas har därför lämnats in till tillsynsmyndigheten som godkände anmälan i juni 2020. För närvarande pågår projektering.

5.3.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla och röta en större
mängd matavfall och annat biologiskt avfall på EMC Sobacken. Ändringsansökan omfattar även en utökad lagringskapacitet av biogas.

5.3.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar. Som en ytterligare skyddsåtgärd togs en ny förbehandlingsanläggning i drift under 2021. Den nya anläggningen har en hög avskiljningskapacitet av orenheter vilket ger en högre kvalitet på biogödseln och minskad
spridning av mikroplaster och andra föroreningar i naturen.
Processteg som ger upphov till lukt bedrivs i slutna system utrustade med bio- eller
kolfilter. Pumpbart biologiskt avfall, så som slakteriavfall, pumpas in direkt i rötkammaren via en sluten mottagningstank utan någon förbehandling. Lagring av flytande
avloppsslam från rötningskammaren sker i en sluten tank, vilken är ansluten till gasssystemet för att förebygga spridning av lukt.
Bolaget genomför egenkontroll av metanemissioner från biogasanläggningen i enlighet
med samverkansprojektet med Avfall Sverige för att identifiera och minska metanemissioner. Genom omvandling av gasformig biogas till flytande kommer avsättningen
av gas att öka vilket minskar behovet av fackling.

5.4 Behandling av park- och trädgårdsavfall
5.4.1 Befintlig verksamhet
Vid anläggningen idag komposteras park- och trädgårdsavfall (mestadels löv och gräs)
tillsammans med stallgödsel (definition Jordbruksverket). I viss mån blandas rötslam
in från avloppsreningsverket. Kompostering sker i strängar på en asfalterad yta och
kompoststrängarna vänds efter behov. Det färdigkomposterade materialet siktas innan det används som sluttäckningsmaterial på deponin.
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5.4.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Inga förändringar planeras inom befintligt tillstånd. På sikt kan det bli aktuellt att sälja
jordar som har tillverkats genom siktning och inblandning av strukturmaterial och näringsämnen. Rötslam från avloppsreningsverket kommer inte att blandas in i jordar
som säljs.

5.4.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla en större mängd
park- och trädgårdsavfall på EMC Sobacken. Villkor som handlar om kompostering
kommer även att ses över och delvis formuleras om i ansökan om ändringstillstånd.

5.4.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar.

5.5 Biokolproduktion
5.5.1 Befintlig verksamhet
Biokolsproduktion ingår inte i bolagets idag tillståndsgivna verksamhet för hantering
av avfall med biologiskt ursprung.

5.5.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Inga förändringar inom befintligt tillstånd.

5.5.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd till en fullskalig anläggning för
biokolsproduktion. De avfallsslag som kommer att ingå i den sökta verksamheten är
park- och trädgårdsavfall (bland annat löv och gräs), stallgödsel, rötat avloppsslam
och avfall med liknande egenskaper.
Mot bakgrund av den statliga utredning (Hållbar slamhantering SOU 2020:3) som föreslår att avloppsslam inte får återföras till jordbruk annat än under vissa förutsättningar, inte får användas för sluttäckning av deponier eller användas för jordtillverkning, kan tillverkning av biokol vara ett bra sätt att få avsättning för avloppsslam i
framtiden. Hur bolaget kommer att avsätta tillverkad biokol är i dagsläget inte klargjort.
Biokol framställs genom att organiskt material avvattnas och torkas innan det upphettas i en syrefri miljö (pyrolys). I pyrolysprocessen bildas förutom biokol även pyrolysgaser (kolmonoxid, vätgas, metan och tjäror i gasform) som kan förbrännas och
förse bland annat tork- och pyrolysprocessen med värme.
Genom tillverkning av biokol tas avfallens näringsinnehåll tillvara och möjliggör återföring av näringsämnen till naturen. Biokol har en förmåga att binda koldioxid till marken och fungera som en kolsänka samtidigt som det bidrar till att öka markens bördighet och förmåga att hålla vatten (porositet).
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5.5.4 Skyddsåtgärder
Avfall för biokolsproduktion kommer att lagras på samma sätt som tidigare, beskrivet i
nuvarande tillstånd med tillhörande ansökningshandlingar. Stallgödsel och rötat avloppsslam kommer att lagras väderskyddat på tät och hårdgjord yta. Vatten som uppkommer inom verksamheten samlas upp och avleds till befintlig lakvattendamm och
vidare till avloppsreningsverket för vidare behandling.

5.6 Behandling av förorenat vatten
5.6.1 Befintlig verksamhet
Bolaget är efter beslut från tillsynsmyndighet tillåtna att ta emot släckvatten för lagring och behandling. Bolaget är tillåten enligt nuvarande tillstånd att ta emot och avvattna icke-farligt industrislam.

5.6.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Inga förändringar planeras inom befintligt tillstånd.

5.6.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla förorenat vatten
från avvattnat avfall och massor klassade som icke-farligt avfall och farligt avfall samt
tillstånd att behandla en större mängd avfall. Olika behandlingsmetoder för behandling
av förorenat vatten kan komma att bli aktuella på anläggningen.

5.6.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar. Behandling av förorenat vatten kommer att ske väderskyddat i täta fickor. I behandlingen av vatten ingår analyser för att kontrollera
föroreningsnivå och lämplig avsättning.

5.7 Behandling av förorenade massor
5.7.1 Befintlig verksamhet
Bolaget tar emot förorenade massor (icke-farliga) och efter behandling hanteras massorna utifrån kvarvarande föroreningsnivå.

5.7.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Inga förändringar planeras inom befintligt tillstånd. På sikt kan det bli aktuellt med
andra behandlingsmetoder för massorna för att möjliggöra återvinning. Möjligt inom
befintligt tillstånd.

5.7.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringsansökan för att få tillstånd att behandla en större mängd
förorenade massor. Villkor som handlar om behandling av massor kommer även att
ses över och delvis formuleras om i ansökan om ändringstillstånd.
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5.7.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskriva i nuvarande tillstånd med tillhörande ansökningshandlingar.

5.8 Behandling av muddermassor
5.8.1 Befintlig verksamhet
Bolaget tar för närvarande inte emot muddermassor på anläggningen. Nuvarande tillstånd omfattar mottagning av muddermassor och behandling efter godkännande av
tillsynsmyndighet.

5.8.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Ingen förändring planeras inom befintligt tillstånd.

5.8.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla en större mängd
muddermassor (icke-farligt avfall och farligt avfall). Behandling av muddermassor bedöms omfatta lagring, avvattning, stabilisering och deponering.

5.8.4 Skyddsåtgärder
Geoteknisk stabilisering kan komma att behövas för att få stapelbara muddermassor
som är möjliga att deponera. Muddermassorna kan också behöva stabiliseras för att
minska lakningen av föroreningar. Förorenat vatten från avvattnade muddermassor
kommer att samlas upp och renas.

5.9 Behandling av bottenaska från avfallsförbränning
5.9.1 Befintlig verksamhet
Bottenaska (även kallad pannsand) från avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket
behandlas idag genom torrsiktning på Energi- och Miljöcenter för att separera ut metallfraktioner. Den siktade bottenaskan används som mellantäckningsmaterial vid deponering av asbest på anläggningen.

5.9.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Ingen förändring planeras inom befintligt tillstånd.

5.9.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla en större mängd
bottenaska. Villkor som handlar om bottenaskor kommer även att ses över och delvis
formuleras om i ansökan om ändringstillstånd.

5.9.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar.
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5.10 Behandling av flygaska från avfallsförbränning
5.10.1 Befintlig verksamhet
Flygaska från avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket skickas idag för externt
omhändertagande. Flygaskan är klassificerad som farligt avfall.

5.10.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Behandling av flygaska från avfallsförbränningsanläggning ingår inte i bolagets idag
tillståndsgivna verksamhet.

5.10.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att behandla flygaska (farligt
avfall) från avfallsförbränningsanläggning på EMC Sobacken. Olika behandlingsmetoder för att minska lakning och skapa förutsättning för deponering kan komma att bli
aktuella.

5.10.4 Skyddsåtgärder
Lagring av obehandlad flygaska och behandling av flygaska kommer att ske väderskyddat på tät och hårdgjord yta. Vatten som uppkommer inom verksamheten kommer att samlas upp och renas.

5.11 Deponering
5.11.1 Befintlig verksamhet
På avfallsanläggningen deponeras idag icke farligt avfall på etapp 1B, del av deponietapp 2. Asbest, klassificerat som farligt avfall, deponeras i en separat cell. Avslutningsplan för etapp 1 är framtagen och godkänd av tillsynsmyndighet. Sluttäckning av
etapp 1 pågår.

5.11.2 Förändring inom befintligt tillstånd
Bolaget har för avsikt att iordningsställa en deponicell för farligt avfall i enlighet med
nuvarande tillstånd på deponietapp 2. Om problem uppstår med avsättning av gips för
återvinning kan bolaget komma att bygga en deponicell för gips som uppfyller gällande lagkrav.

5.11.3 Förändring inom ansökan om ändringstillstånd
Bolaget ansöker om ändringstillstånd för att få tillstånd att deponera en större mängd
farligt och icke farligt avfall per år samt att få tillstånd till en högre deponi (mätt i meter över havet). I figur 5 framgår utbredningen av nuvarande och framtida deponi
inom verksamhetsområdet. En översyn kommer att göras även av övriga villkor för
deponering för att säkerställa att villkoren anpassas till de planerade förändringarna.

5.11.4 Skyddsåtgärder
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar samt gällande lagstiftning.
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Figur 5. Utdrag från situationsplan för Energi- och Miljöcenter Sobacken.
32 = aktiv deponicell 1b, 32b =avslutad deponietapp 1 (delvis sluttäckt), 32c = planerad FA-cell enligt nuvarande tillstånd, 32d = kommande yta för deponering av IFA enligt nuvarande tillstånd.

19

6

Nollalternativ, lokalisering och utformning

6.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär nuvarande verksamhet, dvs att bolagets planerade förändringar enligt ansökan inte genomförs och att verksamheten fortsätter att bedrivas enligt gällande tillstånd. Jämförelse kommer således göras mellan ansökt verksamhet
och nuvarande verksamhet i miljökonsekvensbeskrivningen.
Nuvarande tillstånd begränsar bolagets möjlighet att möta marknadens efterfrågan på
avfallstjänster och biogas samt möjlighet att driva anläggningen på ett resurseffektivt
sätt som främjar en långsiktigt hållbar lokal och regional utveckling. När bolaget inte
kan möta marknadens efterfrågan uppstår fler långväga transporter, med ökad miljöoch klimatpåverkan, när avfall transporteras till mottagare längre bort.

6.2 Alternativa lokalisering och utformning
Den sökta förändringen bedöms inte föranleda en ny lokaliseringsutredning. En översiktlig bedömning kommer att redogöras i ansökningshandlingarna. En omfattande lokaliseringsutredning genomfördes i samband med föregående tillståndsansökan.
I ansökan kommer utformning av planerade ändringar att beskrivas samt anläggningens uppfyllelse av BAT-slutsatser.

7

Förutsedd miljöpåverkan

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer en samlad bedömning av förändringens sammanvägda påverkan på miljön att redovisas. Nedan redogörs för de miljöaspekter som
identifierats som betydande för den förändrade verksamheten och vars effekter kan
medföra behov av ytterligare skyddsåtgärder för att minimera påverkan på omgivningen.

7.1 Utsläpp till vatten
Förorenat dag- och lakvatten samlas idag upp i lakvattendammen. Från biogasanläggningen avleds dagvatten till lakvattendammen och dagvatten från externslamanläggning till verksamhetens dagvattendamm. Figur 6 visar en översiktlig bild av vattenhantering på den befintliga avfallsanläggningen. Lakvattendammen är belägen i avrinningsområdets lågpunkt och dag- och lakvatten rinner med självfall i gemensamma
ledningar till dammen.
I lakvattendammen sker luftning och sedimentation av inkommande vatten som därefter avleds till avloppsreningsverket. För avledningen från lakvattendammen till reningsverket finns slutliga villkor avseende tungmetaller. Villkor för avfallsverksamheten avseende PFAS har inte meddelats, prövotidsutredning pågår och ska lämnas in
31 december 2023.
I avloppsreningsverket behandlas vatten från lakvattendammen tillsammans med
spillvatten från spillvattennätet innan det avleds till Viskan. Avloppsreningsverket har
utsläppsvillkor för kväve, fosfor och BOD.
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Det vatten som uppkommer på ytor belägna i den sydvästra delen av verksamhetsområdet, bestående mestadels av vegetationsbevuxna ytor, bedöms vara opåverkat av
verksamheten och leds direkt till Kållabäcken. Se figur 6.

Figur 6. Avrinningsytor för befintlig verksamhet

7.1.1 Förändrad mängd dag-, lak- och processvatten
Mängden dag-, lak- och processvatten kommer att öka successivt i den ansökta verksamheten. Dessutom kan ansökt verksamhet medföra förändringar av vattnets föroreningsinnehåll.
Förorenat vatten från anläggningen kommer som tidigare att samlas upp och renas.
En utredning med bedömning av ansökt verksamhets miljöpåverkan avseende vatten
kommer att ingå i miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan om ändringstillstånd.
Prövotidsutredningen för PFAS kommer pågå parallellt med framtagandet av denna
ansökan.
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7.2 Påverkan på mark och grundvatten
I samband med att Energi- och Miljöcenter anlades i den norra delen av anläggningen
genomfördes omfattande arbeten som förändrade platsens topografi och ytskikt. De
nya verksamhetsområdena på Energi- och Miljöcenter är belägna på en vattendelare
och ett mycket omfattande kontrollprogram med avseende på grundvattennivåer har
genomförts för att kontrollera att grundvattendelaren inte flyttats i sidled eller att
grundvattenflödet inte ändrat riktning. Utredningen visade att förändringarna inte
medfört någon större påverkan varken på grundvattennivå eller flödesriktning, vilket
också redovisades i prövotidsredovisningen 2017.
Verksamheten omfattas av Industriutsläppsförordningen och en ny statusrapport kommer att bifogas ansökan om ändringstillstånd. Statusrapporten kommer att omfatta
hela verksamheten för att säkerställa en heltäckande redogörelse av eventuella markoch grundvattenföroreningar.
För att undvika påverkan på mark och grundvatten kommer ytor för avfallshantering
fortlöpande att asfalteras för att möjliggöra uppsamling och rening av förorenat vatten. Nya deponiceller kommer att anläggas med konstgjord geologisk barriär, bottentätning, dränering och uppsamlingssystem för lakvatten. Deponicellerna blir därmed
täta och förhindrar läckage av föroreningar till omgivningen. Avsteg från krav på geologisk barriär mot deponietapp 1 beviljades i befintlig dom för verksamheten.

7.3 Utsläpp till luft
Huvudsakliga utsläpp till luft från den ansökta verksamheten sker från transporter till
och från själva anläggningen. Se mer under avsnitt 8.4. Förutom utsläpp från transporter, genererar deponiverksamheten framför allt diffusa utsläpp av mindre mängd
deponigas. Idag samlas deponigas delvis in från de delar av deponi där hushållsavfall
tidigare har deponerats. Mängd uppkommen deponigas bedöms inte att öka i den ansökta verksamheten.
Utsläpp till luft från biogasanläggningen utgörs framför allt av metan, koldioxid och
svavelväte. Bolaget arbetar bland annat inom Avfall Sveriges initiativ för att minska
läckage av metan (metanslipp) från biogasanläggningen, vilket har minskat utsläppen.
Vid normal drift sker inga utsläpp från rötkammare och rötresttankar då dessa är gastäta och gas samlas upp och leds till gasklocka.
Bolaget har under år 2021 genomfört en luktutredning för att kartlägga nuläget vid
normal drift. I utredningen pekas främst nuvarande beredning av avfallsbränsle ut
som en primär luktkälla. Luktreducerande åtgärder för nuvarande luktkällor samt luktkällor kopplat till den ansökta verksamheten kommer att utredas vidare under våren
2022. Luktutredningen för ansökt verksamhet kommer att bifogas miljökonsekvensbeskrivning.
Under vår och sommar 2021 har bolaget haft återkommande driftstörningar i biogasanläggningen vilket har medfört luktstörning till närboende. Åtgärder har genomförts.

7.4 Transporter
Transporter till och från anläggningen består främst av tunga transporter (externa
åkerier samt eget internt åkeri) via riksväg 41. Riksväg 41 är enligt översiktsplan
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avsedd för godstransporter. I figur 1 framgår att dessa transporter passerar endast ett
fåtal bostadshus. Transporter till och från anläggningen sker huvudsakligen på vardagar 07.00-16.00 och i mindre omfattning på annan tid. Transporter på anläggningen
sker huvudsakligen på vardagar 07.00-18.00.
Verksamheten följer de skyddsåtgärder som är beskrivna i nuvarande tillstånd med
tillhörande ansökningshandlingar. Mot bakgrund av de ökade mängderna i ansökan
kommer antalet transporter att öka jämfört med nuvarande verksamhet, framförallt
under perioder med transporter av muddermassor från sanering av Viskan.

7.5 Buller
Buller till omgivningen uppkommer från anläggningen, från transporter till och från anläggningen samt transporter på anläggningen. På anläggningen utgör framför allt maskiner och mekaniska behandlingsmetoder såsom fragmentering (krossning och flisning), sortering och processutrustning (så som löpband, fläktar, kompressorer och
pressar) samt omlastning av containers och lossning av avfall och material till spridning av buller.
Bolaget har under år 2019 samt 2021 genomfört utredning avseende verksamhetsbuller för att kartlägga nuläget vid normal drift för Energi- och Miljöcenter Sobacken. I
utredningen pekas nuvarande maskiner och mekaniska behandlingsmetoder ut som
primära bullerkällor. Genom bullerreducerande åtgärder säkerställer verksamheten
idag att tillståndsgivna nivåer hålls.
Bullerkällor och bullernivåer för den ansökta verksamheten kommer att utredas vidare
under våren 2022. En bullerutredning för Energi- och Miljöcenter Sobacken med ansökt verksamhet kommer att bifogas miljökonsekvensbeskrivningen.

7.6 Damning och nedskräpning
Damning från verksamheten kan förekomma vid exempelvis krossning av avfall och
transporter. Damning från transporter förebyggs genom bevattning eller saltning av
vägarna på anläggningen.
Nedskräpning förebyggs genom att bland annat öppna containrar förses med nät inför
transport och att krossning av brännbart avfall sker väderskyddat. Den nya mottagningshallen för förpackningsavfall innebära att en del av det avfall som kan bidra till
nedskräpning hanteras inomhus i stället för utomhus. Städning sker regelbundet runt
anläggningen och utefter infartsvägen till anläggningen.

7.7 Naturvärden
Ansökt verksamhet kommer att bedrivas inom idag tillståndsgivet verksamhetsområde. En naturvärdesinventering utfördes av Sweco på uppdrag av bolaget i oktober
2019. Vid inventeringen identifierades objekt med visst naturvärde (Naturvärdeklass
4) inom verksamhetsområdet.
Påverkan på landskapsbilden kopplat till höjningen av deponin kommer beskrivas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
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7.8 Resurshushållning
7.8.1 Kemikalier
I de verksamheter som omfattas av ändringsansökan hanteras idag ett flertal olika kemiska produkter. Hanteringen av kemikalier sker enligt gällande regler för att minimera påverkan på miljön. I händelse av läckage eller spill används absorptionsmedel.
Bolaget bedömer att endast ett fåtal nya kemiska produkter kommer att tillkomma
med anledning av de planerade förändringarna. Exempelvis handlar det om kemikalier
till stabilisering av avfall inför deponering samt polymerer till behandling av muddermassor och förorenade sediment.
I den planerade statusrapporten kommer hänsyn tas till de kemikalier som används
idag och till de kemikalier som planeras att användas inom ansökt verksamhet.

7.8.2 Avfall och restprodukter
Från verksamheten kommer avfall och restprodukter att uppkomma precis som det redan gör idag. Stora delar av avfallet och restprodukterna tas omhand internt inom
Energi- och Miljcentret genom återvinning, återanvändning eller deponering.
Avfallet kommer även i framtiden att i första hand återanvändas eller återvinnas av
bolaget själva eller tredje part, antingen på plats eller utanför anläggningen. Enbart
om detta inte är möjligt eller rimligt deponeras avfallet.

7.8.3 Energi
En förändrad avfallsverksamhet bedöms medföra en viss ökning av energianvändningen i och med en ökad avfallshantering. Den ökade biogasproduktionen bedöms
medföra en ökad nyttjandegrad. Bolaget ser ett minskat behov av fackling och att gasen i stället kan nyttjas internt och externt som bränsle.

24

8

Innehåll i ändringsansökan

Miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att tas fram kommer att beskriva och bedöma konsekvenser av de planerade förändringarna i anläggningen för avfall samt anläggningen för produktion av biogas. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas och innehållet kommer att utgå från att verksamheten innebär en betydande
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla följande:
•

Administrativa uppgifter

•

Icke teknisk sammanfattning

•

Avgränsning och omfattning

•

Beskrivning av verksamheten (befintlig, planerad)

•

Områdesbeskrivning (lokalisering, omgivning, närboende, planförhållanden)

•

Nollalternativ

•

Alternativ lokalisering och utformning

•

Miljökonsekvenser inklusive bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer
samt skyddsåtgärder (utsläpp till vatten, lukt, transporter, buller, konkurrerande intressen)

•

Klimatförändringar

•

Risker

•

Uppfyllnad av miljömål, avfallshierarkin och kommunal/regional avfallsplan

•

Samlad bedömning

Kumulativa effekter för hela Energi- och Miljöcenter bedöms vara aktuella avseende
lukt, transporter och buller.
I det fortsatta arbetet avser verksamheten att genomföra en bullerutredning avseende
verksamhetsbuller, en utredning av avseende lukt, utredning av påverkan på landskapsbilden samt en utredning avseende dag- och lakvattenhantering. En ny statusrapport kommer dessutom att tas fram för hela anläggningen. Verksamheten önskar
Länsstyrelsens synpunkter avseende dessa avgränsningar.
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