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Informationsmöte om EMC på 
Gässlösa avloppsreningsverk

Informationsmöte
På informationsmötet presenterade kommunikations-
chef Jonas Holmberg tillsammans med Anders Fransson, 
biträdande projektchef, EMC projektet.

Jonas Holmberg förklarade behovet av ett nytt avlopps-
reningsverk och nya kraftvärmepannor. Anders Frans-
son, projektledare för avloppsreningsverket, förklarade 
mer ingående det kommande avloppsreningsverkets 
utformning. Anders har tidigare arbetat som driftchef 
på Gässlösa avloppsreningsverk och är väl insatt i både 
nuvarande verksamhet och kommande anläggning.

Aktuella händelser i projektet diskuterades. Bland an-

nat de kompletteringar som lämnats som svar på den 
kompletteringsbegäran som Naturvårdsverket, Läns-
styrelsen, Havs och Vattenmyndigheten och Borås Stad 
lämnat till Mark- och miljödomstolen.

Mötet avslutades med en frågestund där såväl placering 
som finansiering av EMC diskuterades. Besökarna var 

delaktiga och ställde frågor under hela mötet.

Rundvandring 
I samband med informationsmötet erbjöds en guidad 
rundvandring på Gässlösa avloppsreningsverk, många av 
besökarna följde med när Anders Fransson visade runt i 
anläggningen som byggdes för snart 80 år sedan. Även 

Den sjunde mars välkomnade vi allmänheten till ett informationsmöte om 
Energi- och MiljöcenterTM på avloppsreningsverket Gässlösa. Planerna för EMC 
presenterades och det kom många frågor från intresserade besökare.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Det kom många besökare till informationsmötet på Gässlösa.
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Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  

Nyhetsbrevet kommer att publiceras 

regelbundet på hemsidan: 

www.borasem.se/emc

Ansvarig utgivare:

Gunnar Peters, VD

Tel: 033 35 72 07

Mobil: 0708 52 70 04 

E-post: gunnar.peters@borasem.se

Jonas Holmberg, Kommunikationschef

Tel: 033 35 72 20

Mobil: 0708 52 70 14

E-post: jonas.holmberg@borasem.se

BESÖKSADRESS

Västerlångg. 10 (kontor)
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS

Box 1713
501 17 Borås

VÄXEL 033 35 81 00
KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

om reningen har förändrats mycket sedan verket bygg-
des är det i grunden fortfarande samma processer och 
byggnader som används. Slitage på anläggningen medför 
ökande underhållskostnader. Detta tillsammans med 
stadens expansion och framtida krav på avloppsrening 
gör att ett nytt avloppsreningsverk behöver byggas.

Öppet hus på Sobacken
Den 4 maj bjuder vi in till öppet hus på Sobackens miljöan-
läggning. Då bjuds det på tipsrunda, guidade visningar av 
vår miljöanläggning och fika samt möjlighet att provsitta 
en sopbil. 
 

FAQ 
Hur ser förhållandet ut mellan kraft(el) och värme-
produktion i det kommande kraftvärmeverket? 
Fördelningen mellan kraftproduktion (el) och värmepro-
duktion beror på pannorna. Enligt planerna kommer en 
tredjedel av den producerade energin bli el och två tred-
jedelar bli värme. Därutöver kommer det även produceras  
värme från rökgaskondensat. 

Var kommer allt biobränsle till fjärrvärmeproduktio-
nen ifrån?
Biobränslet kommer främst från skogar inom en 15 mils 
radie runt Borås. 

Hur stora kommer energiförlusterna i överföringsled-
ningen från EMC in till Borås att bli?
Energiförlusterna på överföringsledningen kommer enligt 
beräkningar motsvara cirka en procent av den totala 
energiproduktionen.

Ordlista  
Överföringsledning

Den ledning som ska förbinda EMC med stadens fjärrvär-
menät.
Kraftvärmeverk
Den del av kraftvärmeanläggningen som består av både
värmeproducerande och kraftproducerande (elproduce-
rande) enheter.

Anders Fransson visade runt besökarna på Gässlösa.


