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Tillståndsansökans uppbyggnad

Tillståndsansökan
Tillståndsansökan består av ett huvuddokument med 
tillhörande bilagor (teknisk beskrivning och miljökon-
sekvensbeskrivning). Vad ansökan innehåller regleras 
huvudsakligen i miljöbalken, men branschspecifika regler 
kan finnas i andra författningar.
Huvuddokumentet har en juridisk betoning och är 
formellt formulerat, det innehåller en samlad bild av 
den tillståndssökta verksamheten. I huvuddokumentet 
återfinns formalia, såsom administrativa uppgifter och 
verksamhetskoder. Här finns också strikta beskrivningar 
av de ansökta verksamheternas utformning och en redo-
visning av hur lagarna i miljöbalken uppfylls.

Yrkanden och villkor finns också redovisade i detta 
huvuddokument. Yrkanden är de förutsättningar som 
EMC söker tillstånd för att bedriva verksamhet under och 
villkor gäller bland annat gränsvärden för buller och an-
nat som det finns ett behov att kontrollera.

Teknisk beskrivning
Den tekniska beskrivningen har i denna tillståndsansökan 
lyfts ur huvuddokumentet och placerats som en bilaga. 
Detta för att underlätta läsning av materialet. Den tek-
niska beskrivningen är mycket omfattande och beskriver 
den nuvarande verksamheten övergripande och skapar 
de tekniska ramarna för EMC. 

Tillståndsansökan till Energi och Miljöcenter ska snart lämnas in och kan då läsas 
av den som är intresserad. För att kunna navigera sig i alla ingående dokument i 
ansökningshandlingarna är det bra att känna till ansökans struktur.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Tillståndsansökan
- Huvuddokument
- Formellt skrivet
- Cirka 50 sidor

 Innehåller bland annat villkor och
 yrkanden.

Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B

-Beskriver konsekvenser för miljön
- Kan läsas fristående
- Visst överlapp med Teknisk Beskrivning
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Här tas aspekter upp kring försörjning av råvaror till 
respektive anläggning, emissioner, kemikalieanvändning 
m.m. Även transporter till och från respektive anläggning 
och buller som uppstår behandlas i den tekniska beskriv-
ningen. 

Den tekniska beskrivningen har, liksom huvuddokumen-
tet, till viss del placerat i bilagor för att underlätta för 
läsaren. Huvuddokumentet beskriver bolagets nuva-
rande verksamhet samt den sökta verksamheten på 
ett övergripande sätt. De enskilda anläggningarna finns 
beskrivna i separata bilagor. 

Det kommer finnas separata bilagor om avfallshantering,  
avloppsvattenrening, biogasproduktion och uppgradering 
samt  en om kraftvärmeproduktion. De tekniska be-
skrivningarna för respektive enskild anläggning redogör 
för specifik anläggnings utformning och hur respektive 
processer föreslås bli utformade.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen (även benämnd MKB) 
är likt den tekniska beskrivningen en separat bilaga till 
ansökan. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs den 
påverkan på miljön som EMC kommer att ha. Både positiv 
och negativ påverkan beskrivs. Miljökonsekvensbeskriv-
ningen ska kunna läsas fristående, utan övriga delar av 
ansökan, och därför finns det till viss del samma infor-
mation här som i den tekniska beskrivningen. Miljö är 
ett väldigt brett begrepp och i miljökonsekvensbeskriv-
ningen ryms allt från konsekvenser för kulturmiljöer och 
friluftsliv, påverkan på växter och djur till hur rökgasre-
ningen ska fungera och vilka kemikalier som kommer att 
användas.

Till miljökonsekvensbeskrivningen finns det åtta bilagor.  
I bilagorna hittar man information om samråd, lokalise-
ringsutredning, bullerutredning, naturvärdesbedömning, 
riskanalys och miljökvalitetsmål.

www.borasem.se/emc

Biogasanläggningen på Sobacken



2

www.borasem.se/emc

Synergieffekter
På flera ställen i ansökningshandlingarna beskrivs olika 
synergieffekter som kan uppnås tack vare att verksam-
heternas samlokaliseras.

En synergieffekt, som uppkommer vid samlokalisering, i 
EMC projektet uppnås när dagens två biogasanläggning-
ar, vid avfallsanläggningen och avloppsreningsverket, kan 
ersättas av en större och effektivare anläggning. 

Man kan även utnyttja värme och luftflöden mellan 
verksamheterna för att skapa ytterligare synergier. Vissa 
interna transporter kan också minskas då verksamhe-
terna ligger geografiskt närmare varandra.

En tydlig synergieffekt med samlokalisering av olika 
anläggningar är att värme från kraftvärmeverket kan 
användas som processvärme för att driva produktionen 
av biogas. Genom att använda värme från produktio-
nen av kraftvärme, vilken producerats på ett miljö- och 
kostnadseffektivt sätt, minskas behovet av att använda 
värdefull biogas för att få fram processvärme, vilket ger 
ökade mängder fordonsgas.

FAQ
Ska Ryaverket vara kvar när det nya EMC projektet 
är färdigt?
Ja. Det är bara biopannorna är gamla, avfallsförbrännings-
pannorna får stå kvar på Pantängen till de är uttjänta, att 
flytta dessa skulle bli alltför kostsamt.

Vad händer med djuren som bor där EMC ska ligga?
Det har gjorts naturvärdesbedömningar där känsliga arter 
har identifierats. Området som ska användas är relativt 
litet och det finns skog runt om, så de flesta djuren kan 
flytta. Finns det djur som har svårt för att flytta själva så 
kan det bli aktuellt att hjälpa dem på traven. Tex genom 
att anlägga dammar för groddjur utanför EMC området.

Ryaverket
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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

Var ska ansökan lämnas in och vad händer sedan?
Tillståndsansökan ska lämnas in till miljödomstolen. 
Miljödomstolen kommer att göra en samlad bedömning 
av människors hälsa och miljö samt granska föreslagna 
tekniska lösningar med föreslagna skyddsåtgärder för att 
bedöma att de är tekniskt möjliga, miljömässigt motive-
rade och ekonomiskt rimliga. Behandlingstiden beräknas 
vara cirka ett år. Tillståndsansökan kommer gå ut på re-
miss och då kommer allmänheten ha möjlighet att ge sina  
synpunkter åter igen. 

Ordlista
Kraftvärmeanläggning
Ett samlingsnamn på enheterna som ger en kraftvärme-
produktion. Denna anläggning innefattar både Kraftvär-
meverk och hetvattenpannor.
Kraftvärmeverk
Den del av kraftvärmeanläggningen som består av både 
värmeproducerande och kraftproducerande (elproduce-
rande enheter.
Synergieffekter
Synergi kommer från grekiskans synergos, som betyder 
samarbete. De effekter som uppkommer utöver de en-
skilda verksamheternas effekter på grund av samarbete 
mellan dem.
Emissioner
Emissioner är ett annat ord för utsläpp. Oftast avses 
utsläpp till luft.
Miljöbalken
Ett samlingsnamn på de lagar som berör miljöfrågor. Den 
kom till för att ge en samlad bild av tidigare utspridda 
miljölagar.
Tillståndsansökan
Tillståndsasökan enligt 9 kapitlet i miljöbalken är det 
underlag som miljödomstolen ska basera sitt tillstånds-
beslut för EMC på.


