


Närboendemöte 
Sobacken 2019-11-19



Kvällens agenda, 18-19:00

 Välkomna. 

 Status för projektet Energi- och miljöcenter på 
Sobacken. 

 Inkomna kundsynpunkter. 

 Vilka förebyggande åtgärder görs. 

 Inskickade frågor. 

 Angående miljötillståndsprocessen på Sobacken.

 Eventuella frågor.  

 Avslut. 



2015 2016

2017 2019



Turbinens provdrift pågår under hösten 2019. 

Pannans provdrift är slutförd. 

Kraftvärmeverket

Prestandaprov på panna och turbin under Q1 2020.



Levererar förnybar el in på elnätet. 

Turbinen har varit uppe i max effekt på 45 MW. 

Turbinen



Avloppsreningsverket

Driftsättning skedde 18 maj 2018. 

Övertagande av anläggning augusti 2019.



Ny vågstation 



Ny vågstation 



Inkomna synpunkter



Störningsrunda som körs 1 ggr/vecka 



Kundsynpunkter över tid, 2009-2019
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Data 2019

																						Lukt						Buller				Vatten

				Totalt tillfällen		Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen		Antal						Lukt

		2008		6		5		1				0						2019		Jan		11		6		Jan		0		0		0		2018		Jan		0

		2009		10		9		1				1								Feb		5		4		Feb		0		0		0				Feb		0

		2010		19		19		0				3								Mars		10		4		Mars		2		0		0				Mars		0

		2011		11		7		4												April		14		10		April		0		0		0				April		0

		2012		1		1		0												Maj		7		3		Maj		0		0		1				Maj		1

		2013		7		6		1												Juni		7		3		Juni		0		0		0				Juni		3

		2014		67		60		7												Juli		7		7		Juli		0		0		0				Juli		6

		2015		43		35		8												Aug		8		6		Aug		0		0		0				Aug		11

		2016		34		32		2												Sep		8		3		Sep		0		0		0				Sept		5

		2017		13		11		2												Okt		17		4		Okt		5		2		1				Okt		7

		2018		55		52		2		1										Nov		21		6		Nov		12		3		0				Nov		15

		2019		121		66		2		1										Dec		0		0		Dec		0		0		0				Dec		6





Data 2019

		



Antal

Tillfällen



Data 2018

		



Lukt

Buller

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade xxxxx



Data 2017

		



Lukt

Lukt 2018



Data 2016

		



Antal

Tillfällen

Buller 2019



Diagram

		



Totalt tillfällen

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade per tillfälle



																				Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1				0						2018		Jan		0		0		Jan		0		0		2017		Jan		1

		2009		9		1				1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		3

		2010		19		0				3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4												April		0		0		April		0		0				April		1

		2012		1		0												Maj		1		1		Maj		0		0				Maj		0

		2013		6		1												Juni		3		3		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7												Juli		6		4		Juli		0		0				Juli		3

		2015		35		8												Aug		11		11		Aug		0		0				Aug		1

		2016		32		2												Sep		5		4		Sep		0		0				Sept		1

		2017		11		2												Okt		7		5		Okt		0		0				Okt		0

		2018		52		2		1										Nov		15		4		Nov		1		0				Nov		1

																		Dec		6		5		Dec		1		0				Dec		0





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2018



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2018



		



Lukt

Lukt 2017



		



Antal

Tillfällen

Buller 2018



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2017		Jan		1		1		Jan		1		1		2016		Jan		0

		2009		9		1		1								Feb		3		3		Feb		1		1				Feb		0

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4										April		1		1		April		0		0				April		0

		2012		1		0										Maj		0		0		Maj		0		0				Maj		1

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7										Juli		3		3		Juli		0		0				Juli		2

		2015		35		8										Aug		1		1		Aug		0		0				Aug		15

		2016		32		2										Sep		1		1		Sep		0		0				Sept		5

		2017		11		2										Okt		0				Okt		0		0				Okt		3

																Nov		1		1		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		0		0		Dec		0		0				Dec		3





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2017



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2017



		



Lukt

Lukt 2016



		



Antal

Tillfällen

Buller 2017



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2016		Jan		0		0		Jan		0		0		2015		Jan		5

		2009		9		1		1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		1

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars

		2011		7		4										April		0		0		April		1		1				April		6

		2012		1		0										Maj		1		1		Maj		0		0				Maj

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni

		2014		60		7										Juli		2		2		Juli		1		1				Juli

		2015		35		8										Aug		15		9		Aug		0		0				Aug		5

		2016		32		2										Sep		5		3		Sep		0		0				Sept		3

		2017														Okt		3		3		Okt		0		0				Okt		11

																Nov		3		3		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		3		3		Dec		0		0				Dec		1

		Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2016



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2016



		



Lukt

Lukt 2015



		



Antal

Tillfällen

Buller 2016



		







Lukt 2019
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Data 2019

																						Lukt						Buller				Vatten

				Totalt tillfällen		Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen		Antal						Lukt

		2008		6		5		1				0						2019		Jan		11		6		Jan		0		0		0		2018		Jan		0

		2009		10		9		1				1								Feb		5		4		Feb		0		0		0				Feb		0

		2010		19		19		0				3								Mars		10		4		Mars		2		0		0				Mars		0

		2011		11		7		4												April		14		10		April		0		0		0				April		0

		2012		1		1		0												Maj		7		3		Maj		0		0		1				Maj		1

		2013		7		6		1												Juni		7		3		Juni		0		0		0				Juni		3

		2014		67		60		7												Juli		7		7		Juli		0		0		0				Juli		6

		2015		43		35		8												Aug		8		6		Aug		0		0		0				Aug		11

		2016		34		32		2												Sep		8		3		Sep		0		0		0				Sept		5

		2017		13		11		2												Okt		17		4		Okt		5		2		1				Okt		7

		2018		55		52		2		1										Nov		21		6		Nov		12		3		0				Nov		15

		2019		121		115		19		2										Dec		0		0		Dec		0		0		0				Dec		6

																						115		56				19				2





Data 2019

		



Antal



Data 2018

		



Lukt

Buller

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade xxxxx



Data 2017

		



Lukt

Lukt 2018



Data 2016

		



Antal

Tillfällen

Buller 2019



Diagram

		



Totalt tillfällen

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade per tillfälle



																				Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1				0						2018		Jan		0		0		Jan		0		0		2017		Jan		1

		2009		9		1				1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		3

		2010		19		0				3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4												April		0		0		April		0		0				April		1

		2012		1		0												Maj		1		1		Maj		0		0				Maj		0

		2013		6		1												Juni		3		3		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7												Juli		6		4		Juli		0		0				Juli		3

		2015		35		8												Aug		11		11		Aug		0		0				Aug		1

		2016		32		2												Sep		5		4		Sep		0		0				Sept		1

		2017		11		2												Okt		7		5		Okt		0		0				Okt		0

		2018		52		2		1										Nov		15		4		Nov		1		0				Nov		1

																		Dec		6		5		Dec		1		0				Dec		0





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2018



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2018



		



Lukt

Lukt 2017



		



Antal

Tillfällen

Buller 2018



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2017		Jan		1		1		Jan		1		1		2016		Jan		0

		2009		9		1		1								Feb		3		3		Feb		1		1				Feb		0

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4										April		1		1		April		0		0				April		0

		2012		1		0										Maj		0		0		Maj		0		0				Maj		1

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7										Juli		3		3		Juli		0		0				Juli		2

		2015		35		8										Aug		1		1		Aug		0		0				Aug		15

		2016		32		2										Sep		1		1		Sep		0		0				Sept		5

		2017		11		2										Okt		0				Okt		0		0				Okt		3

																Nov		1		1		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		0		0		Dec		0		0				Dec		3





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2017



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2017



		



Lukt

Lukt 2016



		



Antal

Tillfällen

Buller 2017



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2016		Jan		0		0		Jan		0		0		2015		Jan		5

		2009		9		1		1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		1

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars

		2011		7		4										April		0		0		April		1		1				April		6

		2012		1		0										Maj		1		1		Maj		0		0				Maj

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni

		2014		60		7										Juli		2		2		Juli		1		1				Juli

		2015		35		8										Aug		15		9		Aug		0		0				Aug		5

		2016		32		2										Sep		5		3		Sep		0		0				Sept		3

		2017														Okt		3		3		Okt		0		0				Okt		11

																Nov		3		3		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		3		3		Dec		0		0				Dec		1

		Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2016



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2016



		



Lukt

Lukt 2015



		



Antal

Tillfällen

Buller 2016



		







Buller 2019
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Data 2019

																						Lukt						Buller				Vatten

				Totalt tillfällen		Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen		Antal						Lukt

		2008		6		5		1				0						2019		Jan		11		6		Jan		0		0		0		2018		Jan		0

		2009		10		9		1				1								Feb		5		4		Feb		0		0		0				Feb		0

		2010		19		19		0				3								Mars		10		4		Mars		2		0		0				Mars		0

		2011		11		7		4												April		14		10		April		0		0		0				April		0

		2012		1		1		0												Maj		7		3		Maj		0		0		1				Maj		1

		2013		7		6		1												Juni		7		3		Juni		0		0		0				Juni		3

		2014		67		60		7												Juli		7		7		Juli		0		0		0				Juli		6

		2015		43		35		8												Aug		8		6		Aug		0		0		0				Aug		11

		2016		34		32		2												Sep		8		3		Sep		0		0		0				Sept		5

		2017		13		11		2												Okt		17		4		Okt		5		2		1				Okt		7

		2018		55		52		2		1										Nov		21		6		Nov		12		3		0				Nov		15

		2019		121		115		19		2										Dec		0		0		Dec		0		0		0				Dec		6

																						115		56				19				2





Data 2019

		



Antal



Data 2018

		



Lukt

Buller

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade xxxxx



Data 2017

		



Lukt

Lukt 2018



Data 2016

		



Antal

Buller 2019



Diagram

		



Totalt tillfällen

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade per tillfälle



																				Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1				0						2018		Jan		0		0		Jan		0		0		2017		Jan		1

		2009		9		1				1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		3

		2010		19		0				3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4												April		0		0		April		0		0				April		1

		2012		1		0												Maj		1		1		Maj		0		0				Maj		0

		2013		6		1												Juni		3		3		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7												Juli		6		4		Juli		0		0				Juli		3

		2015		35		8												Aug		11		11		Aug		0		0				Aug		1

		2016		32		2												Sep		5		4		Sep		0		0				Sept		1

		2017		11		2												Okt		7		5		Okt		0		0				Okt		0

		2018		52		2		1										Nov		15		4		Nov		1		0				Nov		1

																		Dec		6		5		Dec		1		0				Dec		0





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2018



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2018



		



Lukt

Lukt 2017



		



Antal

Tillfällen

Buller 2018



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2017		Jan		1		1		Jan		1		1		2016		Jan		0

		2009		9		1		1								Feb		3		3		Feb		1		1				Feb		0

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4										April		1		1		April		0		0				April		0

		2012		1		0										Maj		0		0		Maj		0		0				Maj		1

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7										Juli		3		3		Juli		0		0				Juli		2

		2015		35		8										Aug		1		1		Aug		0		0				Aug		15

		2016		32		2										Sep		1		1		Sep		0		0				Sept		5

		2017		11		2										Okt		0				Okt		0		0				Okt		3

																Nov		1		1		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		0		0		Dec		0		0				Dec		3





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2017



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2017



		



Lukt

Lukt 2016



		



Antal

Tillfällen

Buller 2017



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2016		Jan		0		0		Jan		0		0		2015		Jan		5

		2009		9		1		1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		1

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars

		2011		7		4										April		0		0		April		1		1				April		6

		2012		1		0										Maj		1		1		Maj		0		0				Maj

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni

		2014		60		7										Juli		2		2		Juli		1		1				Juli

		2015		35		8										Aug		15		9		Aug		0		0				Aug		5

		2016		32		2										Sep		5		3		Sep		0		0				Sept		3

		2017														Okt		3		3		Okt		0		0				Okt		11

																Nov		3		3		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		3		3		Dec		0		0				Dec		1

		Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2016



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2016



		



Lukt

Lukt 2015



		



Antal

Tillfällen

Buller 2016



		







Vattenpåverkan 2019 – Utsläppspunkt ARV
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Data 2019

																						Lukt						Buller				Vatten

				Totalt tillfällen		Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen		Antal						Lukt		Vatten

		2008		6		5		1				0						2019		Jan		11		6		Jan		0		0		0		2018		Jan		0		0

		2009		10		9		1				1								Feb		5		4		Feb		0		0		0				Feb		0		0

		2010		19		19		0				3								Mars		10		4		Mars		2		0		0				Mars		0		0

		2011		11		7		4												April		14		10		April		0		0		0				April		0		0

		2012		1		1		0												Maj		7		3		Maj		0		0		1				Maj		1		0

		2013		7		6		1												Juni		7		3		Juni		0		0		0				Juni		3		0

		2014		67		60		7												Juli		7		7		Juli		0		0		0				Juli		6		0

		2015		43		35		8												Aug		8		6		Aug		0		0		0				Aug		11		1

		2016		34		32		2												Sep		8		3		Sep		0		0		0				Sept		5		0

		2017		13		11		2												Okt		17		4		Okt		5		2		1				Okt		7		0

		2018		55		52		2		1										Nov		21		6		Nov		12		3		0				Nov		15		0

		2019		121		115		19		2										Dec		0		0		Dec		0		0		0				Dec		6		0

																						115		56				19				2





Data 2019

		



Antal



Data 2018

		



Lukt

Buller

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade xxxxx



Data 2017

		



Lukt

Lukt 2018



Data 2016

		



Antal

Buller 2019



Diagram

		



Totalt tillfällen

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade per tillfälle



		



Antal

Vattenpåverkan 2019



		



Vatten

Vattenpåverkan 2018



																				Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1				0						2018		Jan		0		0		Jan		0		0		2017		Jan		1

		2009		9		1				1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		3

		2010		19		0				3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4												April		0		0		April		0		0				April		1

		2012		1		0												Maj		1		1		Maj		0		0				Maj		0

		2013		6		1												Juni		3		3		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7												Juli		6		4		Juli		0		0				Juli		3

		2015		35		8												Aug		11		11		Aug		0		0				Aug		1

		2016		32		2												Sep		5		4		Sep		0		0				Sept		1

		2017		11		2												Okt		7		5		Okt		0		0				Okt		0

		2018		52		2		1										Nov		15		4		Nov		1		0				Nov		1

																		Dec		6		5		Dec		1		0				Dec		0





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2018



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2018



		



Lukt

Lukt 2017



		



Antal

Tillfällen

Buller 2018



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2017		Jan		1		1		Jan		1		1		2016		Jan		0

		2009		9		1		1								Feb		3		3		Feb		1		1				Feb		0

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4										April		1		1		April		0		0				April		0

		2012		1		0										Maj		0		0		Maj		0		0				Maj		1

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7										Juli		3		3		Juli		0		0				Juli		2

		2015		35		8										Aug		1		1		Aug		0		0				Aug		15

		2016		32		2										Sep		1		1		Sep		0		0				Sept		5

		2017		11		2										Okt		0				Okt		0		0				Okt		3

																Nov		1		1		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		0		0		Dec		0		0				Dec		3





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2017



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2017



		



Lukt

Lukt 2016



		



Antal

Tillfällen

Buller 2017



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2016		Jan		0		0		Jan		0		0		2015		Jan		5

		2009		9		1		1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		1

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars

		2011		7		4										April		0		0		April		1		1				April		6

		2012		1		0										Maj		1		1		Maj		0		0				Maj

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni

		2014		60		7										Juli		2		2		Juli		1		1				Juli

		2015		35		8										Aug		15		9		Aug		0		0				Aug		5

		2016		32		2										Sep		5		3		Sep		0		0				Sept		3

		2017														Okt		3		3		Okt		0		0				Okt		11

																Nov		3		3		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		3		3		Dec		0		0				Dec		1

		Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2016



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2016



		



Lukt

Lukt 2015



		



Antal

Tillfällen

Buller 2016
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Data 2019

																						Lukt						Buller				Vatten

				Totalt tillfällen		Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen		Antal						Lukt

		2008		6		5		1				0						2019		Jan		11		6		Jan		0		0		0		2018		Jan		0

		2009		10		9		1				1								Feb		5		4		Feb		0		0		0				Feb		0

		2010		19		19		0				3								Mars		10		4		Mars		2		0		0				Mars		0

		2011		11		7		4												April		14		10		April		0		0		0				April		0

		2012		1		1		0												Maj		7		3		Maj		0		0		1				Maj		1

		2013		7		6		1												Juni		7		3		Juni		0		0		0				Juni		3

		2014		67		60		7												Juli		7		7		Juli		0		0		0				Juli		6

		2015		43		35		8												Aug		8		6		Aug		0		0		0				Aug		11

		2016		34		32		2												Sep		8		3		Sep		0		0		0				Sept		5

		2017		13		11		2												Okt		17		4		Okt		5		2		1				Okt		7

		2018		55		52		2		1										Nov		21		6		Nov		12		3		0				Nov		15

		2019		121		115		19		2										Dec		0		0		Dec		0		0		0				Dec		6

																						115		56				19				2





Data 2019
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Data 2018

		



Lukt

Buller

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade xxxxx



Data 2017

		



Lukt

Lukt 2018



Data 2016

		



Antal

Buller 2019



Diagram

		



Totalt tillfällen

Kundsynpunkter 2009 - 2019
Inrapporterade per tillfälle



		



Antal

Vattenpåverkan 2019



																				Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Vatten		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1				0						2018		Jan		0		0		Jan		0		0		2017		Jan		1

		2009		9		1				1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		3

		2010		19		0				3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4												April		0		0		April		0		0				April		1

		2012		1		0												Maj		1		1		Maj		0		0				Maj		0

		2013		6		1												Juni		3		3		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7												Juli		6		4		Juli		0		0				Juli		3

		2015		35		8												Aug		11		11		Aug		0		0				Aug		1

		2016		32		2												Sep		5		4		Sep		0		0				Sept		1

		2017		11		2												Okt		7		5		Okt		0		0				Okt		0

		2018		52		2		1										Nov		15		4		Nov		1		0				Nov		1

																		Dec		6		5		Dec		1		0				Dec		0





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2018



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2018



		



Lukt

Lukt 2017



		



Antal

Tillfällen

Buller 2018



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2017		Jan		1		1		Jan		1		1		2016		Jan		0

		2009		9		1		1								Feb		3		3		Feb		1		1				Feb		0

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars		0

		2011		7		4										April		1		1		April		0		0				April		0

		2012		1		0										Maj		0		0		Maj		0		0				Maj		1

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni		0

		2014		60		7										Juli		3		3		Juli		0		0				Juli		2

		2015		35		8										Aug		1		1		Aug		0		0				Aug		15

		2016		32		2										Sep		1		1		Sep		0		0				Sept		5

		2017		11		2										Okt		0				Okt		0		0				Okt		3

																Nov		1		1		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		0		0		Dec		0		0				Dec		3





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2017



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2017



		



Lukt

Lukt 2016



		



Antal

Tillfällen

Buller 2017



																		Lukt						Buller

				Lukt		Buller		Interna noteringar										Antal		Tillfällen				Antal		Tillfällen						Lukt

		2008		5		1		0						2016		Jan		0		0		Jan		0		0		2015		Jan		5

		2009		9		1		1								Feb		0		0		Feb		0		0				Feb		1

		2010		19		0		3								Mars		0		0		Mars		0		0				Mars

		2011		7		4										April		0		0		April		1		1				April		6

		2012		1		0										Maj		1		1		Maj		0		0				Maj

		2013		6		1										Juni		0		0		Juni		0		0				Juni

		2014		60		7										Juli		2		2		Juli		1		1				Juli

		2015		35		8										Aug		15		9		Aug		0		0				Aug		5

		2016		32		2										Sep		5		3		Sep		0		0				Sept		3

		2017														Okt		3		3		Okt		0		0				Okt		11

																Nov		3		3		Nov		0		0				Nov		3

																Dec		3		3		Dec		0		0				Dec		1

		Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.





		



Antal

Tillfällen

Lukt 2016



		



Lukt

Buller

Synpunkter närboende 2009 - 2016



		



Lukt

Lukt 2015



		



Antal

Tillfällen

Buller 2016



		







Förebyggande åtgärder lukt 
och buller. 



Rötningsanläggningen

Tidvis höga svavelhalter i biogasen. 

Provdrift av anläggningen pågår.

Svavelväte i rågasen kommer 
huvudsakligen ifrån nedbrytning av 
proteiner. 

Järnkloriddosering installeras i 
feb/mars 2020. Ska minska lukt. 



Ny förbehandlingsanläggning 2021

 Byggstart Q1 2020, drifttagning Q1 2021. 
 Bygger in kända luktkällor, förser anläggning med biofilter 

etc. 
 Förbättrat logistiklösningar internt från gamla 

mottagningen. 



Optimera logistik/transporter på 
anläggningen



Nya ljuddämpare är pågång  

 Nya ljuddämpare kommer levereras i feb/mars 
2020.  

 Ett litet ”hus” kommer byggas runt ljuddämparna.
 Klart Q1 2020.  



Kan vi minska övrigt ljud på 
anläggningen?

 Vi undersöker möjligheten att byta ut ”back ljud” 
mot blixtljus eller ljud med lägre ljudnivå. 



Intrimning av belysningsstyrning pågång

 Viss belysning måste lysa på grund av arbetsmiljö. 
 Men stora delar kan ”dimras” ned. 
 Förändring utförd inom en månad. 



Omtag på miljötillståndsansökan

 Målsättningen kommer att vara inriktad 
på, att så långt det är möjligt, 
omdisponera ytor i befintlig anläggning 
för att minimera en eventuell 
utökning av området. 

 En ny samrådshandling kommer att 
tas fram och nya datum för 
samrådsmöten. 

 Just nu gör bolaget bedömningen att 
samrådsprocessen för ett nytt miljötillstånd 
kan påbörjas igen tidigast under första 
kvartalet 2020.



Inskickade frågor



Vad är en deponi?



Deponikonstruktion

Avfall

Dräneringsrör
Dräneringslager

Bottentätning
Geologisk 
barriär





Vad är en deponi?



Lakvatten samlas upp i lakvattendammen. 
Avleds till avloppsreningsverket och därefter till Viskan.

  



Varför bygger man en skogsväg på 
vänster sida R41 mot staden.

 Borås Elnät bygger en 130 kV elkabel in till 
centrala staden. 



Det har luktat tvättmedel vid 
utloppsledningen. 

 Kan komma från någon rengöring av 
anläggningsdelar. 

 För informations skull, passerar vatten från 
kraftvärmeverket, oljeavskiljare och 
sedimenteringsbassäng innan det leds ut i Viskan. 



Buller från turbinen vid 07-tiden också 
vid 08- tiden. Körs den en gång/timma?

 Turbinen ska gå kontinuerligt.

 Får undersöka det vidare.  



När beräknar ni att lukt-
/bullerproblemen ska vara helt lösta?

 Nya anläggningarna ska vara övertagna 
under första halvåret 2020. 

 Vi räknar att det mesta vi kan göra ska vara 
genomförda under Q 1 2020. 



Lättare väg att lämna synpunkter

 Formulär via:
www.borasem.se/dialog

 Mail till: 
sobacken@borasem.se

 Telefon: 
Kundcenter 020-97 13 00

http://www.borasem.se/dialog
mailto:sobacken@borasem.se


Frågor angående miljötillståndsprocessen. 

 Miljöpåverkan från ökade deponiavfall.

 Framtida utbyggnad.

 Varför bygger man detta så nära ett 
samhälle? Detta medför ju bara negativt 
för samhällen Rydboholm och Viskafors.

 Nej till att bygga ut Sobacken. 

 Lukt och buller.
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