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Tillståndsansökans kompletteringar 
är inlämnade

Kompletteringarna
Den 8 februari lämnades kompletteringarna till vår till-
ståndsansökan in. Kompletteringarna  ger svar på alla de 
frågor och kommentarer som berörda myndigheter har 
haft på vår ansökan. I kompletteringarna lyfts vitt skilda 
frågeställningar kring allt från begränsningsvärden för 
specifika utsläpp i samband med fjärrvärmeproduktion 
och avloppsrening till alternativa lokaliseringar av EMC.

Komplettering om fosforrening
I kompletteringskravet som inkommit efterfrågas en 
redogörelse för möjligheten att begränsa utsläppet av 
totalfosfor till 0,1 mg/l, istället för det i ansökan satta 
värdet 0,2 mg/l, räknat som årsmedelvärde.

För att uppnå begränsningsvärdet 0,1 mg/l krävs en 

annan reningsteknik (membranbehandling) än den som 
utgör huvudalternativet (UCT-processen). Genom att 
jämföra kostnaderna för de båda teknikerna framkommer 
att totalkostnaden för membrantekniken är betydligt 
större än den tidigare valda UCT-tekniken. Minskningen 
av fosforutsläpp som uppnås blir cirka två ton per år, 
med en kostnad på 4000 kr/kg fosfor.  

I Viskans åtgärdsprogram lyfts framför allt läckaget från 
jordbruksmark som det område där stora och kostnads-
effektiva åtgärder kan vidtas för att minska fosforbelast-
ningen. Detta innebär att det inte är kostnadseffektivt 
att begränsa utsläppen av fosfor till 0,1 mg/l. En kostnad 
av det aktuella slaget får anses orimligt hög. Åtgärder för 
att begränsa fosforutsläppen i Viskan bör göras på andra 

områden.

I början av februari skickades kompletteringarna till vår tillståndsansökan 
in till mark- och miljödomstolen. Kompletteringarna är i huvudsak svar på 
kompletteringsbegäran från Borås Stad, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 

Energi- och 
MiljöcenterTM

Vy över Borås Stad med Ryaverket och ackumulatortanken i bakgrunden.
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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

Informationsmöte på Gässlösa
Den 7 mars bjuder vi in allmänheten till ett informations-
möte kring EMC. På mötet besvarar vi frågor och fundera-
ringar från allmänheten. Vi kommer också ge en över-
siktlig presentation av projektet och mer specifikt vad vi 
arbetar med i dagsläget. 

Anmäl din medverkan till Kundcenter via e-post 
(kund@borasem.se) eller telefon (020-97 13 00). Skriv 
gärna i anmälan vilken eller vilka frågor du vill ha svar på.

FAQ 
När skall förfrågningsunderlag ut för anbudsräk-
ning? 
Anbudsräkningen startar i juni 2013. 
 
När och av vilka fattas investeringsbeslut?

Investeringsbeslut kommer att prövas i flera instanser. 
Ett första godkännande ges av Borås Energi och Miljös 
styrelse. Sedan ska frågan till kommunstyrelse och till 
sist är det kommunfullmäktige som fattar investerings-
beslut.
Enligt den tidsplan som finns i EMC projektet kommer 
slutgiltigt beslut tas januari 2014.

När räknar vi med att erhålla miljötillstånd enligt 
tidplanen?

Enlig tidplanen kommer vi få miljötillstånd i oktober 2013.

Ordlista  
Membranteknik

Ett samlingsnamn för reningstekniker med fysikaliska 
och kemiska filterbarriärer som skiljer ut partiklar och 
föroreningar.
UCT-Processen
Univercity of Cape Town Processen är en biologisk metod 
för rening av avloppsvatten.
Begränsningsvärde
Utsläppsvärde som inte får överskridas. Anges vanligen 
som årsmedelvärde eller produktionsbaserat värde.
Fosfor
Fosfor är ett grundämne och viktigt näringsämne för 
växter. Fosforutsläpp bidrar till övergödning.

7 mars bjuder vi in intresserade till ett informations-
möte om EMC på vårt nuvarande avloppsreningsverk 
Gässlösa.


