Borås 2016-10-10

Minnesanteckningar Dialogmöte
Bifogat till minnesanteckningar finns powerpointpresentationen från kvällens
möte.
1. Genomgång om byggnationen ute på Sobacken.
2. Kundsynpunkter 2009-2016 fram till dagens datum. Närboende
rapporterar in sina klagomål via dialogsidan på BEMs hemsida.
www.borasem.se/dialog.
a. Luktklagomål som inkommit under året, 23st inkomna vid 14
tillfällen.
b. Buller, 2st vid 2 tillfällen. Det är en byggarbetsplats och det
kommer att låta, men vi har ett miljötillstånd som vi måste
följa.
Bränsleberedningen är den verksamhet som låter mest av alla
våra verksamheter. Normal drift låter inte dock kan buller
uppstå vid revisionsperiod. Tidigare har krossen vid
bränsleberedningen och förflyttningar av containrar varit en
bidragande faktor till buller.
c. Vi gör spridningsberäkningar och Anneli Kylén visar ett exempel
från den 30 augusti då vi fick in en del luktklagomål.
Störningsrundor, varje vecka åker man runt i området för att
dokumentera lukt och buller.
Frågan: kommer det nya avloppsreningsverket att lukta? Lukt
ska tas hand om från källan det ingår i vårt tillstånd. Vi kan
aldrig garantera en luktfri verksamhet men däremot så kommer
den nya anläggningen att ha de bästa förutsättningar som finns
tillgänglig på marknaden att ta hand om lukt.
3. Planerade förebyggande åtgärder för att undvika lukt.
• Det har vid vissa tillfällen förekommit att matavfall har legat
utanför vår förbehandlingshall. Avfallet ska köras till en annan
avfallsanläggning, men vid ett tillfälle hade mottagaren ett fel
på sin anläggning och kunde inte ta emot avfallet.
Åtgärd: Vi har avslutat avtalet med leverantörer för substrat så
att vi har lite bättre svängrum för oplanerade avbrott.
• Det blidas ett rejekt (ex plastpåsen det som man inte vill ha)
när man tar hand om den svarta påsen och det flödet med att
hantera och transportera bort rejektet ska gå snabbare.
• Nyrenoverat biofilter.
• Gasuppgradering, kan vid driftproblem uppstå en svavelvätelukt
som luktar väldigt illa när man ska uppgradera gasen. Vi gör
testförsök med impregnerat kol istället för aktivt kol, som ska
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göra att lukten minimeras från gasuppgraderingen.
Testförsöken har fallit väl ut.
Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om
för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala
myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.
Vi har en gammal förbehandlingsanläggning så vi har ansökt och fått
beviljat ett bidrag som kan användas för att bygga en ny anläggning.
Fråga: ska vi fortsätta att sortera så som vi gör i Borås?
De kundundersökningar som vi har genomfört visar att boråsarna är
väldigt nöjda med svart och vit påse. Det vi tittar på är om vi ska
tillföra ytterligare en påse så att man kan sortera ut plast och slänga
det i samma kärl. Anledningen till varför fokus ligger på plast är för det
är den fraktion vi ser ökar mest som förpackningsmaterial och att det
är fossilt.

Fråga: Finns det finns en tillsynsmyndighet för verksamheten?
Det är Miljö och konsumentnämnden som är tillsynsmyndighet och de
blir alltid informerade när vi har en störning/avvikelse i samband med
vår årliga miljörapportering, eller vid medverkandet på dialogmötena.
På Borås Energi och Miljös hemsida finns det en särskild sida med
uppdaterade nyheter från Sobacken. www.borasem.se/dialog Vill man
få ett mail eller sms i samband med att vi publicerar en nyhet så
måste man registrera sig där.
Fråga: Vad gör ni åt tunga transporter via Rydboholm? Detta är något
som vi försöker undvika så mycket som möjligt. Men om det
fortfarande förekommer måste vi prata med personal och berörda
underleverantörer så att man inte tar den vägen.
Vi kommer att ha Öppet hus på Sobacken för allmänheten söndagen
den 7 maj, sedan tar vi kontinuerligt emot studiebesök. Nästa
dialogmöte blir februari/mars.

Borås Energi och Miljö
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