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Ärendelista
§ 99

Beslut om yttrande angående ansökan om tillstånd till datacenter
med reservkraftsanläggning på fastigheten Skogmur 3:2

§ 100

Yttrande ansökan om nytt avloppsreningsverk i Gävle
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§ 99 Beslut om yttrande angående ansökan om
tillstånd till datacenter med reservkraftsanläggning på
fastigheten Skogmur 3:2
Dnr 22SBN115

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Microsoft Sweden 1172 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av
befintligt och utökat datacenter med reservkraftsanläggning, innefattande flera
förbränningsanläggningar med en total (sammanlagd) installerad tillförd effekt om
maximalt 300 MW. Verksamhetsområdet är lokaliserat inom Ersbo
industriområde, på del av fastigheten Skogmur 3:2 i Gävle kommun. Med ansökan
har en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in. Samhällsbyggnadsnämnden har
beretts tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan.
För att säkerställa driften av datacentret vid ett eventuellt strömavbrott behövs ett
antal reservkraftaggregat som kan drivas med diesel eller förnybar diesel.
Regelbunden funktionskontroll kommer att utföras.
Miljö och hälsa har granskat ansökan och anser att tillstånd kan meddelas. Vi
lämnar följande synpunkter på bolagets yrkande och förslagna villkor:
- Tidsbegränsas till maximalt 15 år. Detta överensstämmer med vad Länsstyrelsen
Gävleborg framfört i sitt yttrande.
- Tillståndet bör behandla hela det planerade datacentret och inte enbart
reservkraftaggregaten.
- Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk.
- Vi anser att Miljöprövningsdelegationen behöver besluta om det är aktuellt med
villkor i tillståndet gällande begränsningsvärden och mätfrekvens för utsläpp till
luft.
- Några villkorsjusteringar/förtydligande gällande buller, kemikaliehantering och
energieffektivisering.
- Vi har inga synpunkter på bolagets föreslagna villkor 1, 4, 6, 7 och 8.
Planenheten och kommunekolog har inga synpunkter på remissen men vill upplysa
om att pågående detaljplanearbete för Ersbo syd etapp 4 angränsar till planerad
verksamhet, vilket inte omnämns i ansökningshandlingarna. Detaljplanen kommer
att möjliggöra verksamhetsmark (kontor, verksamhet, industri).
Drift och förvaltning har inga synpunkter att lämna.
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Bygglovenheten hanterar ärenden enligt PBL vid inkommen ansökan och har inga
synpunkter på denna remiss.

Yrkanden
Ordförande Daniel Olsson (S) yrkar på bifall.
Stefan Pettersson (V) yrkar på avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt förslag på bifall mot Stefan Petterssons (V) förslag på
avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Reservationer
Stefan Pettersson (V)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, dnr 22SBN115-1
 Yttrande inkommen remiss, dnr 22SBN115-2
 Länsstyrelsens yttrande 551-9633-2021, dnr 22SBN115-3
 Begäran om yttrande över ansökan 2022-03-11, dnr 22SBN115-4
 Ansökan inlämnande, dnr 22SBN115-5
 Tillståndsansökan, dnr 22SBN115-6
 Fullmakt, dnr 22SBN115-7
 Bilaga B MKB, dnr 22SBN115-8
 Bilaga A Teknisk beskrivning, dnr 22SBN115-9
 Bilaga A1 situationsplan, dnr 22SBN115-10
 Bilaga A2 BAT, dnr 22SBN115-11
 Bilaga B1 förteckning över sakkunskap, dnr 22SBN115-12
 Bilaga B2 Samrådsredogörelse, dnr 22SBN115-13
 Bilaga B3 Luftutredning, dnr 22SBN115-14
 Bilaga B4 Externbullerutredning, dnr 22SBN115-15
 Bilaga C Statusrapport, dnr 22SBN115-16
 Bekräftelse av ansökan, dnr 22SBN115-17
 Förfrågan om handlingarna behöver kompletteras, dnr 22SBN115-18
 MSB yttrande, dnr 22SBN115-19
 Gästrike vatten yttrande, dnr 22SBN115-20
 Trafikverket yttrande, dnr 22SBN115-21
 Naturvårdsverket yttrande, dnr 22SBN115-22
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 Lst Gävleborg yttrande, dnr 22SBN115-23
 Lst Gävleborg yttrande komplettering, dnr 22SBN115-24
 Gävle kommun yttrande, dnr 22SBN115-25
 Föreläggande om komplettering 1, dnr 22SBN115-26
 Komplettering 1, dnr 22SBN115-27
 Föreläggande om komplettering 2 (ersatt av ny version), dnr 22SBN115-28
 Tjänsteanteckning om uppdatering av föreläggande, dnr 22SBN115-29
 Föreläggande om komplettering 2 (rättad version), dnr 22SBN115-30
 Tjänsteanteckning vid samtal, dnr 22SBN115-31
 Komplettering 2, dnr 22SBN115-32
 Handlingar översändes till Lst Gävleborg, dnr 22SBN115-33
 Föreläggande om komplettering 3, dnr 22SBN115-34
 Komplettering 3, dnr 22SBN115-35
 Meddelande till sökande, dnr 22SBN115-36
 Registerutdrag - 551-9633-2021, dnr 22SBN115-37
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§ 100 Yttrande ansökan om nytt avloppsreningsverk i
Gävle
Dnr 22SBN114

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet gällande tillstånd för nytt
avloppsreningsverk som sitt eget. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Gävle Vatten AB har ansökt om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för etablering
och drift av ett nytt allmänt avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket planeras att
etableras väster om det befintliga avloppsreningsverket i Duvbacken och hantera
avloppsvatten motsvarande 150 000 personekvivalenter. Det nya reningsverket ska
ersätta det som idag finns på platsen. Syftet med det nya reningsverket är att möta
kommande krav på kapacitet och kvalitet för att klara framtida miljökrav och en
ökad befolkning. Med ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in.
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan
och MKB. En intern remiss har skickats till alla verksamheter under
Samhällsbyggnadsnämnden och synpunkterna har sammanställts.

Jäv
Niklas Nygren (S) anmäler jäv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, dnr 22SBN114-1
 Yttrande - nytt avloppsreningsverk i Gävle, dnr 22SBN114-2
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