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Historiskt beslut i bolaget
Torsdagen den 13:e november fattade bolagets styrelse ett historiskt beslut. 
Styrelsen beslutade om att ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk ska 
byggas på Sobacken.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Det var en enig styrelse som fattade beslutet. Projektet 
har diskuterats och avhandlats i många år innan beslutet 
fattades men torsdagen den 13:e november togs det 
formella beslutet. 
Nu går beslutsunderlaget vidare till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige som också ska fatta beslut om 
reinvesteringarna innan projektet kan komma i gång. 

Bakgrund 
I december 2011 fattade kommunfullmäktige i Borås ett 
inriktningsbeslut som pekade på att ett nytt kraftvärme- 
och avloppsreningsverk skulle byggas på Sobacken.  
Efter inriktningsbeslutet har Borås Energi och Miljö i pro-
jektform arbetat fram en miljötillståndsansökan (deldom 
erhölls 2014-01-20), detaljplan har upprättats, upphand-
lingar har genomförts och skarpa anbud har tagits fram 
för sju entreprenader, ekonomiska kalkyler och förslag på 
finansiering har tagits fram i samråd med Borås Stad.  

Vad händer nu?
Upphandlingarna pågår och kommer hålla på ett par må-
nader till. Anbud för de sju största entreprenaderna har 
inkommit som tillsammans utgör ca 65 % av den totala 
entreprenadsumman; förberedande mark, ångpanna, 
bränslehantering, turbin, avloppsreningsverk, rötkamma-
re och bygg av processanläggningar. Övriga entreprena-
der är kalkylerade genom bland annat budgetofferter och 
våra gemensamma samlade erfarenheter från tidigare 
byggnationer.
Vårt miljötillstånd (deldom erhölls 2014-01-20) har blivit 
överklagat men vi väntar på ett beslut hos miljööver-
domstolen vilken vecka som helst. Den dag som miljötill-
ståndet blir fastslagit kommer vi att påbörja ett arbete 
med att åtgärda vissa saker på befintlig miljöanläggning, 
bland annat kommer skalskyddet för anläggningen att 
förstärkas.    
Förprojektering av ledningsdragningen mellan Pantängen-
Gässlösa-Sobacken har påbörjats. En del i detta arbete är 
att göra geotekniska undersökningar av marken. De geo-
tekniska arbetena kommer att påbörjas i januari 2015. 
Ett informationsbrev kommer att skickas till berörda 
fastighetsägare och samtidigt bjuder vi in till ett infor-
mationsmöte om ledningsdragningen den 12:e januari kl. 
17:00 på Elektra (Västerlånggatan 10). 
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Julgransplundring på Ryaverket
Som traditionen bjuder kommer vi att arrangera en 
julgransplundring tjugondedag jul, 13 januari. Vi bjuder 
in allmänheten att lämna in sin julgran och se hur den 
omvandlas till fjärrvärme och el. Vi bjuder på guidade 
visningar, underhållning, grillad korv och varm dryck. 
Välkomna tisdagen den 13:e januari kl 15:30-18:30.  

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  
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