Registrering av medelstor förbränningsanläggning
Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr

Enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar
Sökande
Företagets namn:

Organisationsnummer:

Telge Återvinning AB
Postadress:

556549-8747
Postnummer:

Box 633
Telefon till företag:

151 27
E-post till företag:

0709-610072

Katarina.sjoberg@telge.se

Postort:
Södertälje

Uppgifter om platsen där förbränningsanläggningen ska installeras
Verksamhetens namn:
Fastighetsbeteckning: X- och Y- koordinater*:
Telge Återvinning AB
Besöksadress:

Lerhaga 2:6
Postnummer:

6558297, 647685
Postort:

Lerhaga 50

151 66

Södertälje

*Förbränningsanläggningens koordinater, anges enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Uppgifter om förbränningsanläggningen
Fabrikat och modell:
Earth Systems - FPP40
När anläggningen togs eller avses att tas i drift:
Hösten 2020
Anläggningens typ:
☐ Dieselmotor ☐ Gasturbin ☐ Tvåbränslemotor
☐ Annan motor:
☒ Annan medelstor förbränningsanläggning: Satsvis förkolningsanläggning med pelletsbrännare
för uppstart samt till rökgasrening i Thermal Oxidiser
Anläggningseffekt (MW):
3,66

Anläggningens verkningsgrad:
Nära 100% men svårt att beräkna. Ca 20 vikt% blir till
biokol och all rökgas används sedan för att torka
biomassan.

Typ av reningsutrustning:
Thermal Oxidiser
Antal drifttimmar/år: 3000

Genomsnittlig last vid drift: 3,66 MW

Anläggningens sektor eller industrienhet*:
20.140
*NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om
fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG)
3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard
för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod)

Uppgifter om typ och andel bränslen
Typ och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas:
☒ Fast biomassa
☐ Övriga fasta bränslen
☐ Dieselbrännolja
☐ Flytande biobränslen
☐ Andra flytande bränslen än
dieselbrännolja eller flytande biobränslen
☐ Naturgas
☐ Andra gasformiga bränslen än naturgas

Underskrift
Ort:
Södertälje
Namnteckning

Katarina Sjöberg

Andel: 100
Andel:
Andel:
Andel:
Andel:
Andel:
Andel:

Datum:
2020-04-21
Namnförtydligande:
Katarina Sjöberg

Information om hantering av inlämnade uppgifter
Miljökontoret har en skyldighet tillgängliggöra inlämnade uppgifter på Södertälje kommuns hemsida
www.sodertalje.se. Uppgifter om om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer
inte offentliggöras.
Blanketten skickas till:
Södertälje kommun
Miljökontoret
151 89 Södertälje
Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se

Telefonnummer Kontaktcenter:
08-523 010 00
Mer information finns på
www.sodertalje.se

