
 



  



Administrativa uppgifter 

Sökandes namn Eskilstuna Energi och Miljö AB 

Postadress: Kungsgatan 86  

631 86 Eskilstuna  

Besöksadress: Kungsgatan 86 

631 86 Eskilstuna 

Organisationsnummer: 556935–7501 

Telefon (vxl): 016- 710 20 00 

Anläggning: 

Anläggningsnummer 

Anläggningsadress 

Lilla Nyby Biogasanläggning 

0484-060 

 

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsägare Eskilstuna Energi och Miljö AB (org. nr 556458-

1907) 

Kommun: Eskilstuna 

Län: Södermanland 

Huvudansvarig Kjell Andersson, tf VD  

Ansvarig för 

tillståndsansökan: 

Vesa Hiltula, Affärsområdeschef Återvinning 

Kontaktperson för 

tillståndsansökan:  

Pär Ekhamre 

Telefon: 016-10 61 94 

E-post: arkiv.registrering@esem.se 
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1. Uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra 
egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen. 

2. Uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden. 

3. Uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas 
och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas 
eller vidtas. Se vägledning om alternativ. 

4. En identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

5. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de 
negativa miljöeffekterna. 

6. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar 
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, om sådana uppgifter är 
relevanta med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. 

7. En icke-teknisk sammanfattning av 1–6. 



8. En redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden. 

Av 19 § miljöbedömningsförordningen framgår vidare att miljökonsekvensbeskrivningen ska 
innehålla (punkter 9-13 nedan): 

9. Uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor, om sådana 
uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. 

10. En redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som har 
använts med uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna och underlagen. 

11. En referenslista med uppgifter om de källor som har använts. 

12. Uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § miljöbedömningsförordningen är uppfyllt. 


