Välkommen till samråd!
Kils Energi AB vill genom detta informationsblad bjuda in dig som är närboende till samråd om ansökan om nytt miljötillstånd
för fjärrvärmeproduktion vid Lersätters värmeverk, Kils kommun.
Kils Energi AB
Kils Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av
Samhällsnytta i Kil AB, som i sin tur ägs av Kils kommun.
Kils Energi AB driver fyra anläggningar som producerar
och levererar fjärrvärme till c:a 630 kunder i Kils tätort. För
att producera värmen används krossat träavfall, pellets, olja
samt biogas från Lersätters gamla nedlagda deponi.
Lersätters värmeverk
Lersätters värmeverk är vår största anläggning.
Värmeverket är en samförbränningsanläggning av typen
BFB, bubblande fluidiserad bädd, med en kapacitet på
9 MW. Till anläggningen finns också en oljepanna på
6 MW och en hetvattenackumulator på 1200 m3 för
utjämning av effektuttaget till fjärrvärmenätet.
Befintligt tillstånd för Lersätters värmeverk
Bolaget erhöll nytt miljötillstånd 2012-11-09 från Mark och
Miljödomstolen i Vänersborg för att driva en anläggning
för sortering, mellanlagring och beredning av 30 000 ton
avfall per år och en förbränningsanläggning på 9 MW för
förbränning av maximalt 20 000 ton avfall per år där 7000
ton kan utgöras av träavfall som klassas som farligt avfall.
Idag eldas uteslutande träavfall i form av rivningsvirke
(returträ) samt impregnerat trä. En del av det impregnerade
träet är kreosotimpregnerad flis.(stolpar, slipers)
2017-10-25 erhölls ett ändringstillstånd från Mark och
Miljödomstolen i Vänersborg som innebar att Kils Energi
kan byta ut 3000 ton returträ mot 3000 ton
kreosotimpregnerad flis i bränslemixen.
Vi på Kils Energi AB önskar nu ansöka om ett nytt
miljötillstånd för verksamheten
Vi kommer nu ansöka om tillstånd för:
• Att få använda 20000 ton/år impregnerat trä som bränsle
• Att få anlägga elproduktion på maximalt 500 kW
• Att anlägga rökgaskondensering
• Att kyla en del av värmeproduktionen till förmån
för elproduktion
Information från Kils Energi AB
Hela samrådshandlingen kan laddas ner från vår hemsida:
www.kils-energi.se
eller hämtas på vårt kontor på Värmevägen 5 i Kil.

Pärm med samrådshandlingen kommer också att finnas
tillgänglig på kommunens bibliotek i Kil samt på
kommunkontorets reception.

Du kan kontakta oss via brev, e-post eller telefon.
Adress:
Kils Energi AB
Box 88
665 23 Kil
E-post:
leif.ostlind@kils-energi.se
Telefon:
0554-191 88

Samråd pågår från 2019-05-09 t.o.m 2019-05-30
Informationsträff
Vi på Kils Energi vill även passa på att bjuda in till en
informationsträff torsdagen 23 maj kl 17.00. Vi kommer då
att gå igenom samrådsunderlaget och svara på frågor.
Samling sker på kontoret Värmevägen 5 i Kil, anmäl gärna
intresse av att delta till oss enligt tel.nr eller mailadressen
ovan så att vi vet hur många som vill komma.

Observera att samrådstiden avslutas 2019-05-30 så
eventuella synpunkter ska lämnas skriftligt före detta
datum till postadressen eller mailadressen ovan.

Välkommen att lämna synpunkter!

