
Tillståndsprocessen  ur 
E.ON Gasols perspektiv

Med Mydigheter/ Kunden i fokus



En flexibel, effektiv och ren energigas

• Hög verkningsgrad och precision, vilket ger snabb och 

exakt reglering av temperatur och förbrukning.

• Unik leveranskapacitet - levererar över hela landet.

• Bytet från olja till gasol sänker underhållskostnader och 

minskad miljöpåverkan genom sänkta koldioxidutsläpp 

– och dessutom blir arbetsmiljön rejält förbättrad.

Gasol

MKB 

Karlshamn

Med mydigheter och 
kund i fokus

case

Ovako Bar i 
Boxholm



Megatrender

Precis som andra branscher 
påverkas vi av de globala 
trenderna

• Digitalisering

• Teknikutveckling

• Populationstillväxt

• Urbanisering

“The new energy world 

is green, digital, and 

distributed. 

Our customers expect 

us to innovative 

solutions”
,

CEO E.ON AG

Från 200 000 till 400 000 års ton



Lager kapacitet ~ 1 TWh
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Schematic pressurized cavern

Design conditions:

Storage volume 47 000 m3

Storage weight, max 23 500 tons 

Storage temperature, max +13°C

Storage temperature, min +1°C

Storage overpressure, max 7,5 bar

Storage overpressure, min 4 bar

Schematic refrigerated cavern

Design conditions:

Storage volume 100 000 m3

Storage weight, max 55 000 tons 

Storage temperature, -35°C

Storage temperature, min -42°C

Storage pressure, max 0,7 bar

Storage pressure, min 0,1 bar



2018 Q4

E.ON process för utökad omsättning
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2018 Q32018 Q1-22017

MKB processen startade januari 2017

• I februari 2018 erhöll E.ON Gasol Sverige AB en 

kompletteringsbegäran från 

Miljöprövningsdelegationen. 

• Den 29 mars skickades kompletteringen in. 

• Kungörelse utkom i lokaltidning den 18 maj med 

möjlighet att lämna synpunkter. 

• Eventuella yttranden ska ha inkommit till 

Miljöprövningsdelegationen den 25 juni 2018. 

• Ett beslut från Miljöprövningsdelegationen förväntas

under  Q3

• Den 25 oktober 2017 skickades en ansökan om fortsatt 

drift av gasolterminal samt utökad hantering av gasol, in 

till Miljöprövningsdelegationen i Skåne Län . 

• E.ON Gasol får möjlighet att bemöta eventuella 

yttranden. 

• Riskanalys av MKB processen

• E.ON Gasol Sverige AB har ansökt om befintlig och 

utökad verksamhet I form av årlig hantering av högst 

400 000 ton gasol samt förbränning i gasolpannor.

• Förberedande information till samtliga berörda 

fastigheter och företag i anslutning till terminalen.

• Information till Karlshamns kommun gällande de 

planerade ökningarna.

• Vid Sevesotillsyner informerade berörda mydigheter om 

de aktuella planerna.

• Samrådsprocessen startade juni 2017 med 

Länsstyrelsen i Blekinge Län

• Vår målsättning är att skapa kunskap över bolagets  

verksamhet, risker  och miljöpåverkan.

• Väldokumenterad MKB beskrivning  

• Tillvarata myndigheternas kunskap

• Samarbete mellan konsulter och berörda verksamheter



Stål som håller för
framtiden.
Så förnyade
vi Ovako i Boxholm.

Lägre utsläpp av koldioxid

Förenklad drift

Sänkt kostnad

Uppdraget

Stålkoncernen Ovakos strategi är att 
producera det mest hållbara stålet i världen. 
Valsverket i Boxholm behövde effektiviseras 
för att öka verkningsgraden och minska 
utsläppen av koldioxid och svavel, och 
förbättra arbetsmiljön. 

Vår helhetslösning

E.ON konverterade anläggningen från olja till 
gasol med TotalGasol-konceptet. Det ingår 
finansiering, byggnation, drift 
och skötsel. 

Resultatet

Högre verkningsgrad, mindre utsläpp 
innebär en vinst för miljön samtidigt 
som Ovako får betala mindre för sin 
energi idag. 

Tillbaka



Lägre utsläpp av koldioxid

Tillståndsprocess 

Sänkt kostnad

Uppdraget

Projektstart februari 2017 driftsatt 
anläggning till W32 .

Anläggning:
Gasolcisterner 3 x 131m3
Kapacitet 44 MW.
Pannanläggning 2x700 KW.
Gasolnät ca 900 m.

Tillstånd/Seveso:
Bygglov
Tillstånd enligt LBE
Seveso lägre kravnivå samråd och anmälan 
enligt 7§ lag (1999:381) och 4§
förordningen (2015:236) om åtgärder 
förebygga och begränsa följderna av allvarlig 
kemikalieolycka.
2 kap. 4§ förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor

Resultatet:
Slutbesiktigad och överlämnad 
gasolanläggning på 25 arbetsveckor!Tillbaka



Framgångsfaktorer

Precis som andra branscher påverkas vi av den gällande  
lagstiftningen.

• Förberedande riskanalys över tillståndsärendets process

• Projektorganisation

• Myndigheten  i fokus ”Kravställare”

• Teknikutveckling/digitalisering

• Miljö

• Säkerhet



Thank you!
Further information can be 

found at eon-brand.com


