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Öppet hus på Sobacken och besök 
från Mark- och Miljödomstolen.

Öppet hus med EMC information
Lördagen 4 maj öppnade vi dörrarna till vår miljöanlägg-
ning. Det kom cirka 250 besökare och merparten av dem 
åkte biogasbuss från centrala Borås till och från Soback-
en. På miljöanläggningen bjöd vi besökarna på rundturer 
med tåg på anläggningen. Det fanns stationer där vi 
berättade mer om biogas och farligt avfall. Det fanns en 
tipsrunda, livemusik och alla besökare bjöds på fika. 

Det hölls också informationsmöten om Energi- och Miljö-
center där vi presenterade vad EMC innebär och vad som 

är aktuellt i projektet just nu.

Den senaste tiden har det varit ett flertal aktiviteter kopplade till EMC. Det har varit 
öppet hus på Sobacken och Mark- och Miljödomstolen har varit på plats för att få 
en bättre bild av de kommande verksamheterna och dess omfattning.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Öppet hus på Sobacken lockade många besökare.

Anders Fransson berättade om Energi- och Miljöcenter.
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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

Besök från  Mark- och Miljödomstolen
Mark- och miljödomstolen har besökt oss för att få en bild 
av de kommande verksamheterna. Från Mark och Miljö-
domstolen, Länstyrelsen och Miljöförvaltningen kom en 
delegation på 10 personer. Därtill var anlitade konsulter 
och advokater representerade under besöket. De visades 
runt för att få se både platsen för de kommande anlägg-
ningarna och platsen där det renade avloppsvattnet är 
planerat att släppas ut.

Insändare i BT kring förnybar energi
I slutet av april lyftes en fråga i Borås Tidning kring ener-
giförlusterna för att pumpa avloppsvattnet till Sobacken.
Frågan är relevant och vi är tacksamma att den lyfts för 
diskussion. 

Det kommer att krävas cirka 2,4 GWh elenergi per år för 
att pumpa avloppsvattnet till Sobacken som ligger högre 
än vårt nuvarande reningsverk. Men vi kommer samtidigt 
kunna utnyttja den lägesenergi som det renade vattnet 
har då det ska ledas från Sobacken ner till Viskan. Ur 
detta flöde kan vi enligt beräkningar utvinna cirka 1 GWh 
el per år. Detta innebär att nettoenergiförlusten för vat-
tentransporten blir 1,4 GWh per år.

Denna energiförlust bör jämföras med och sättas i rela-
tion till de vinster som samförläggningen på Sobacken to-
talt sett innebär. Det nya kraftvärmeverket på Sobacken 
kommer producera  ca 160 GWh förnybar el per år. Dess-
utom producerar vi förnybar el från avfallsförbränning, 
vattenkraft och solceller på ytterligare 90 GWh per år. 
 

FAQ
När kommer Energi- och Miljöcenter börja byggas?
Planen är att börja bygga i april 2014. 

Ordlista  
Mark- och Miljödomstolen

En mark- och miljödomstol är en särskild domstol som har 
som huvudsaklig uppgift att handlägga mål och ärenden 
enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbild-
ningslagen och plan- och bygglagen.

GWh

Förkortning av gigawattimme, är lika med 1 000 000 000 
wattimmar. 1 GWh motsvarar energiförbrukningen för 40 
normalstora villor under ett år.

Martin Dahl visade Mark- och MIljödomstolen området för EMC.


