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Över 15 år sedan projektet startade!
Det är få förunnat att få vara med och så ett frö till ett träd i vars skugga ens 
barn och framförallt ens barnbarn får möjligheten att njuta av svalkan.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Det är också väldigt få förunnat att få möjligheten att 
vara med och utreda, kartlägga, planlägga, analysera, 
kalkylera och förhoppningsvis fatta ett beslut om att 
bygga ett Kraftvärmeverk och ett Avloppsreningsverk 
som kommer att förse generationer av Boråsare framåt 
med el och fjärrvärme men också rena det vatten vi 
använt innan det går till Viskan. Då en sådan investering 
påverkar staden för lång tid framöver, måste det få ta tid 
i planeringsfasen så att man får fram det mest optimala 
beslutsunderlag med den tillgängliga kunskap som finns 
att få. För att kunna ge alla som påverkas bästa möjliga 
information, vilket ju är till alla som bor och verkar i Borås, 
har vi därför från början varit måna om att ha en öppen 
kommunikation. 

Genomförd kommunikation
Efter inriktningsbeslutet i december 2011 kallade vi till 
samrådsmöten för närboende, intresseföreningar och 
myndigheter avseende miljötillståndsansökan. Vi annon-
serade i dagspress, skickade personliga inbjudningar till 
närboende (1661 hushåll) och skrev även inbjudan på vår 
hemsida. Dessutom har vi vid flera tillfällen bjudit in till 
informationsmöten för allmänheten på Ryaverket, Gäss-
lösa och på Sobacken. Vi har också kontinuerligt skickat 
ut nyhetsbrev till intresserade och publicerat dessa på 
vår hemsida och på mynewsdesk.  Som några exempel så 
har följande kommunikationsaktiviteter genomförts:
- Annonsering samråd inför miljötillstånd 
- Samrådsmöten inför miljötillståndet 2-3/3-2012 i Viska-
forsskolan
- Annonsering inför informationsmöten på Pantängen 
(KVV), Gässlösa, Sobacken
- Informationsmöte på Pantängen (8/11-2012)
- Informationsmöte på Gässlösa (7/3- 2013)
- Informationsmöte på Sobacken (4/5-2013)

- Annonsering inför domstolsförhandlingar i samband 
med sökt miljötillstånd
- Annonsering inför samråd gällande detaljplanen - gjor-
des av Stadsbyggnadskontoret
- Samråd gällande detaljplanen 6/11, 2013
- Möte med närboende hos oss på BEM.
- Information på hemsidan www.borasem.se
- Nyhetsbrev, 12 st.
- Svar på insändare/debattartiklar i lokalmedia

Till fördel för alla
Styrelsen har vid sina ordinarie möten och under många 
seminariedagar diskuterat och analyserat projektet . Pro-
jektet har också haft en politisk styrgrupp med represen-
tanter från ägarna, vilka har mötts ett flertal gånger de 
senaste åren för att stämma av olika påverkansfaktorer.
När det gäller detaljplanen så är det kommunens sam-
hällsbyggnadsförvaltning som handlägger denna och de 
har kallat till samrådsmöte där även BEM medverkade 
och informerade om projektet. Från februari till mars 
2014 har en utställning pågått om detaljplanen där det 
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har funnits möjlighet att yttra sig i frågan. 

Allt ovan är gjort med intentionen om att informera så 
många som möjligt om bakgrunden och orsakerna till att 
bygga dessa anläggningar och för att få in så mycket vär-
defulla synpunkter som möjligt. Det är oerhört viktigt att 
det beslutsunderlag som slutligen läggs fram är så väl 
underbyggt det någonsin kan vara. Ambitionen är tydlig; 
Boråsarna skall fortsättningsvis, i generationer framöver, 
få el och fjärrvärme med minst möjliga miljöpåverkan och 
vi skall inte störa växt- och djurriket i Viskan genom att 
släppa ut orenat vatten. Vi är måna om att det skall bli 
till fördel för alla och vi ger gärna mer information och tar 
gärna emot synpunkter som gagnar projektet. Kontakta 
oss!

Vad händer nu?
Innan anläggningar kan börja byggas ska bolagets sty-
relse, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta 
ett slutligt investeringsbeslut under förutsättning att vi 
erhållit miljötillstånd och att detaljplanen har vunnit laga 
kraft.

Nu pågår förberedelser för att utvärdera de anbud som 
förhoppningsvis inkommer i slutet av augusti. Det kom-

mer att bli en spännande höst/vinter detta supervalår.

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
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VÄXEL 033 35 81 00
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FAX 033 35 71 61
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ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

Informationsmöte och guidning på Gässlösa  
avloppsreningsverk


