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REGERINGEN 

Regeringsbeslut 11 

2003-10-16 M2003/1511/F/M 

Miljödepartementet 
Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen 
Box 1070 
462 28 VÄNERSBORG 

Fråza om ändrine av villkor i beslut om tillstånd enligt 4 kap .. lagen om 
hushållning med naturresurser m.m, att anlägga ett naturgaseldat kraft 
värmeverk vid Ryahamnen, Göteborgs kommun 

Regeringens beslut 

Regeringen föreskriver med ändring av regeringens beslut den 29 maj 
1997 att de byggnads- och anläggnings!tgärder som krävs för verksam 
heten skall ha vidtagits senast den 31 december 2006. Beslutet förfaller 
beträffande den del av verksamheten för vilken sådana åtgärder inre har 
vidtagits vid denna tidpunkt. 

Ärendet 

Regeringen lämnade i beslut den 27 juni 1991 Göteborg Energi AB till 
stånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser 
m.m., NRL, att anlägga ett naturgaseldar kraftvärmeverk med en tillförd 
effekt om ca 600 MW vid Ryahamnen i Göteborg. Tillsråndet förenades 
med villkor om att de byggnads- och anläggningsarberen som krävs för 
verksamheten skulle ha vidtagits senast den 31 december 1996. I beslutet 
föresk.c:vs även villkor om bl.a. utsläppen av kväveoxider och svavel 
innehållet i använt reservbränsle. Regeringen har därefter i beslut den 
29 maj 1997 förlängt den föreskrivna tiden till den 31 december 2002. 

Göteborg Energi AB har i skrivelse den 3 oktober 2001 ril] Vänersborgs 
tingsrätt, miljödomstolen, bl.a. ansökt om förlängning till den 31 decem 
ber 2006 av den i regeringens beslut angivna tiden inom vilken erforder 
liga byggnads- och anläggningsåtgärder skall ha vidtagits. Som skäl för 
fördröjningen med uppförandet av kraftvärmeverket anförs i ärendet 
61.a. osäkerhet om beskattningen :w kr:i.ftvärme och om förutsätt 
ningarna i ny lagstiftning om naturgas. Visst arbete i syfte att uppföra 
anläggningen har påbörjats, bl.a. rivning och sanering av det aktuella 
erableringsområdet. 
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Miljödomstolen har inhämtat synpunkter från bl.a. Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs kommun och Natur 
skyddsföreningen i Göteborg. Remissinstanserna tillstyrker bifall till 
ansökt förlängning. Naturskyddsföreningen tillstyrker dock under vissa 
förutsättningar, bl.a. om anläggningens utformning med avseende på 
eldning med förgasade biobränslen. Affärsverket svenska kraftnät har i 
ärendet framfört att kraftvärmeverket i situationer av kris och krig måste 
kunna köras med full elproduktion och att anläggningen därför måste 
förses med möjlighet till full kondensdrift. Länsstyrelsen anser att 
kondensdrift bör möjliggöras men att sådan drift bör undvikas. 

Miljödomstolen har med eget yttrande den 6 maj 2003 överlämnat frågan 
om förlängning av tiden i regeringens beslut. Domstolen, som finner att 
förutsättningar föreligger att förlänga tiden såsom bolaget har yrkat, 
föreslår att regeringen föreskriver att de byggnads- och anläggnings 
åtgärder som krävs för verksamheten skall ha vidragirs senast den 
31 december 2006. Enligt domstolen bör även vissa andra frågor ingå i 
regeringens prövning. Det gäller dels krav på nyttjande av förnyelsebara 
bränslen for gasproduktion i en dernonstrationsanläggning och d:inill 
hörande konvertering av en av naturgasturbinerna till provdrift med 
biogas, dels villkor avseende de förhållanden som skall råda för an full 
kondensdrift skall tillåtas. 

Bolaget har därefter till regeringen kommit in med skrivelser i ärendet 
den 19 maj, den 30 juli och den 15 augusti 2003. 

Skälen för regeringens beslut 

Det aktuella tillståndet med villkor har fastställts av regeringen i beslut 
enligt 4 kap. NRL. I dag motsvaras 4 kap. NRL av 17 kap. miljöbalken. 
Av 5 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken framgår bl.a. att 
cillst¼nd och villkor som har meddelats med stöd av NRL skall fortsätta 
att gälla och anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i 
miljöbalken. Miljöbalkens bestämmelser är fullt ut tillämpliga i det nu 
aktuella ärendet. 

Regeringen anser att en utbyggnad av kraftvärmeverket i Göteborg är 
förenlig med de riktlinjer för energipolitiken, 61.a. för användning av 
naturgas, som har redovisats i propositionen Samverkan för en trygg, 
effektiv och miljövänlig energiförsörjning (prop. 2001/02: 143, 
bet. 2001/02:NUI 7, rskr.2001/02:317). Regeringen finner, mot bak 
grund av vad som framkommit j ärendet, skäl att med stöd av 24 kap. 2 § 
miljöbalken medge ansökt förlängning av tiden. 

I regeringens tillståndsbeslur år 1991 angavs att den planerade anlägg 
ningen bör få utrustas for kondensdrift i enlighet med ansökan. Då 
förursattes kondensdrifc endast ske i begränsad omfattning. Regeringen 
bedömer att kraftvärmeverket kommer an medge elproduktion med 
högre verkningsgrad och därmed lägre utsläpp av koldioxid än de anlägg- 
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ningar som kraftvärmeverket kan komma att ersätta. Regeringen finner 
därför art det från miljö- och energisynpunkt - utöver de begränsningar 
av förorenande utsläpp till vatten och luft som föreskrivs för verksam 
heten - inte finns skäl att reglera produktionen av el vid anläggningen. 
Regeringen finner inte heller skäl att inom ramen för tillståndet nu ställa 
krav på anläggningen avseende användning av biogas som bränsle. 

Det ankommer på miljödomstolen att vid den fortsatta prövningen av 
verksamheten föreskriva de villkor som skall gälla. Miljödomstolen har 
dl i enlighet med bestämmelserna i 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken 
möjlighet att föreskriva nya eller strängare villkor, bl.a. för att begränsa 
utsläppen av försurande ämnen till luft. Vid bedömningen av vilka villkor 
som skall gälla för verksamheten bör miljödomstolen beakta teknik som 
kommit cil1 praktisk användning sedan regeringens beslut år 1997. 

Frågan om verkställighetsförordnande prövas av miljödomstolen enligt 
bestämmelserna i 22 kap. 28 § miljöbalken. 

På regeringens vägnar 
/. / 

J ✓ 
(\.''. . .,,._, .J'C /.,it.,IA-'(/Jf,, .:-( 
Lena Sornmestad 

Kopia till 

Göteborg Energi AB 
c/o advokat Rudolf Laurin, Wistrand Advokatbyrå AB, 
Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg 
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N ärin gsdeparrernen tet 
Statens räddningsverk 
N aturvårdsverket 
Starens energimyndighet 
Affärsverket svenska kraftnät 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Göteborgs kommun 
N acurskyddsföreningen i Göteborg 


