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SAKEN

fursökan om förlängning av byggnadstid fðr ett naturg¿¡seldat kraftvärrreverk

(branschkod 41.02.01) i Göteborgs kommun

KOI{CESSIONSNATNDENS BESLUT

Koncessionsnämnden fdrlänger med stöd av 29 $ andra stycket miljösþddslagen

(1969:387) den i nämndens beslut 1991-11-25, nr l70l9l, bestamda tiden för att ta i

ansprårk tillstårid att uppföra och driva ett nattrgaseldat kraftvernæverk vid Ryaham-

nen i Göteborg till utgången av fu 2002.

De villkor som bestämdes i tillståndsbeslutet (nr 170/91) skall fortsetta gälla med

undantag för villkoren 2,3, 4 och 5. Dessa ersätts med fÓljande villkor'

2. Utsllippen av kväveoxider, råiknat som kvåivedioxid, får uppgå till högst :9-*g
NO'/iúJ tillfört bnänste som årsmedelvärde - de första två driftsåren som rikt-

vtirde* och dilrefrer som gränsvärde.

3. Om erårenheterna från det första driftså¡et visar att det i villkorspunkt 2 angiv-

na värdet högst 30 rng NO2/I4J inte stadigvarande kan hållas, är bolaget sþl-
digt att före utgangeriav det andra driftsåret ha installerat en SCR-anläggning

för begr¡tnsning av utsläppen av kvtiveoxider'

4. Om ScR-anläggning anvtinds fðr begränsning av utsläppet av kväveoxider får

detta efrer intriñ"iol av anläggningen räknat som kvlivedioxid uppgå till högst

20 rng NOz/lvfJ tillfört bränsle som årsmedelvärde och grtinsvärde'

Utstilppet av ammoniak med rökgaserna år som riktvärdet och dygnsmedel-

vilrde inte överstiga 5 PPn
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2 Underlagtill ansökan

3 Bilaga 1
Kopia ov regeringsbeslut 81, 1991 06 27,

Dnr M90/2243/7

4 Bilaga2
Kopia av Koncessionsnämndens beslut l'{r 170/91,

Dnr I4I -504-90

5 Bilaga 3

Kopía av Göteborgs stad kommunfullmciktige
handling 1995 nr 22 samt beslut 1996 0I 25, $ /8,
Dnr I170/95

6 Bilaga 4
Minnesanteckningar från samråd samt kopia av

inþrmationsannons

7 Bilag a 5 phn över ptatsenför och ntirområdet

8 Bilag a 6 PIan över Göteborgs firirrvcirmesystem

9 B 1laga7
B r cins I e mix ens rt) r dndr ing i G ö t eb o r g s fi är rv är me -

system över en längre tidsperiod

10 Bilaga 8
Fördelningen mellan olika produktionsslag i det

nor di s lra elpr o dukt ionsy s t emet
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1 1 Bilag a 9 upps,frer från tufiIanlitetsmätningar i Göteborg


