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Detaljplanen håller på att utformas
Under våren har det varit utställning på detaljplanen över Sobacken,  för allmänhet 
och remissinstanser.  I början på april godkände Byggnadsnämnden detaljplanen. 
Nu ligger detaljplanen för beslut hos Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Energi- och 
MiljöcenterTM

Miljötillståndet har ännu inte  
vunnit laga kraft
Vår deldom tillkännagavs av Mark-och miljödomstolen 
den 20:e januari 2014. Därefter överklagades domen men 
domstolen beviljade inte överklagan prövningstillstånd. 
Men de personer som lämnade in överklagan valde dock 
att gå vidare med överklagan till nästa instans, Mark- och 
miljööverdomstolen. Enligt uppgift kommer domstolen 
ta upp frågan i september, om överklagan inte beviljas 
är bedömningen att miljödomen kan vinna laga kraft i 
september/oktober. 

Tidplan

Upphandling av entreprenader
För att få fram bra underlag till kommande beslutsunder-
lag görs nu sex olika upphandlingar (panna, turbin, yttre 
bränslehantering, avloppsreningsverk, rötningsanlägg-
ning och kraftvärmeanläggning bygg och installation). 
Anbuden ska vara oss tillhanda senast 2014-08-29.
Därefter i september fram till kontraktskrivning kommer 
förhandling att ske.  
 
Dessa sex upphandlingar bedöms motsvara ca 75 % av 
entreprenadkostnaden. Upphandlingen har föranletts 
av en prekvalificering där ett antal företag har fått gått 
vidare och lämna in anbud.
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Frågor och svar
Vad är det för någon skillnad på en hetvattenpanna 
och ett kraftvärmeverk?

En hetvattenpanna 
producerar enbart varmt 
vatten (90 %), fjärr-
värme. 

Varför är det bra miljömässigt att ett kraftvärme-
verk med elproduktion byggs? 
Det planerade nya bioeldade kraftvärmeverket på 
Sobacken medför en rad fördelar ur miljösynpunk. Den 
absolut största miljövinsten är det ökade elnettot. 
Förändringen av elnettot med +98 GWh/år motsvarar ett 
minskat CO2e utsläpp med 78 kton/år. Möjligheten att 
förbättra bränslemixen bidrar med ett minskat CO2e med 
18 kton/år. Totalt medför detta en minskning av fossilt 
CO2 med 96 kton/år. 

I ett kraftvärmeverk 
produceras både värme 
(60 %) och el (30 %). 
Värmeförlusterna är un-
gefär lika stora i de båda 
systemen. 

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  
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