
 

 
 

 www.borasem.se 
  

  

BESÖKSADRESS 

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

POSTADRESS   

Box 1713                           

501 17 Borås 

KUNDCENTER 020 97 13 00 
FAX 033 35 71 61 

E-POST kund@borasem.se 

ORG NR 556527-5590 

Ingår i Borås Stadshus AB 

 

   

Minnesanteckningar från Dialogmöte 171127 
 
Inbjudan till Dialogmötet skedde genom utskick av vykort till ca 1600 

adresser, samt annons i Borås tidning 19 december.  

 

40 var anmälda till mötet. Roligt att så många ville komma. 

 

Dagens agenda var: 

• Vad har hänt sedan förra mötet på Sobacken. 

• Vad kommer hända den närmaste tiden. 

• Inkomna synpunkter. 

• Övriga frågor och diskussioner. 

 

 

1. Vad har hänt sedan förra mötet på Sobacken. 

En beskrivning gjordes om vad som har skett under det senaste året på 

Sobacken dels i projektet Energi- och miljöcenter samt budgetfrågan och dels 

i ordinarie verksamhet. 

 

2. Vad kommer hända den närmaste tiden. 

Avloppsreningsverket på Sobacken kommer att driftsättas i maj 2018. I och 

med det kommer pumpstationen på Gässlösa och driftsättas.  

Bygget med kraftvärmeverket på Sobacken fortskrider. 

Överföringsledningarna håller på att byggas mellan Sobacken och Borås. 

Etablering har skett i Parkstaden/Ramnaparken för att förbereda arbetet med 

den sträckan.   

 

3. Kundsynpunkter 2009-2017 fram till dagens datum. 

Närboende uppmanas att rapportera in sina synpunkter via dialogsidan på 

Borås Energi och Miljö hemsida. www.borasem.se/dialog. Via hemsidan kan 

man registrera sig för att få SMS utskick. 

Luktklagomål som inkommit under 2017, 11 inkomna vid 11tillfällen. 

Buller, 2 vid 2 tillfällen. Det är en byggarbetsplats och det kommer att låta, 

men vi har ett miljötillstånd som vi måste följa. 
 

Planerade förebyggande åtgärder. 

Vi fortsätter att göra spridningsberäkningar, genomföra störningsrundor. 

Varje vecka åker man runt i området för att dokumentera lukt och buller. Hela 

tiden gäller det att verksamheten har fokus på att undvika driftstörningar och 

att avfallet hanteras på ett effektivt och bra sätt för att luktstörningar ska 

undvikas. 
 

4. Övriga frågor och diskussioner. 

Avloppsreningsverket byggs med runda bassänger med tanke på att 

kostnaden var lägre. Rent funktionellt skulle bassängerna kunna vara 

rektangulära.  
 
Frågan kring arbetskraften på bygget kom upp och alla avtal som finns 
innebär goda villkor och bra arbetsmiljö. Skatteverket hade nyligen en 
revision på plats och ingen avvikelse på befintlig personal uppkom.  
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Angående tidigare diskussioner kring ny påse för plastavfall så är det inte 
aktuellt i dagsläget. Det är FTI, Förpackning och tidningsinsamlingen, som är 
ansvariga för insamlingen av förpackningar men Borås Energi och Miljö har 
det i beaktning för att kunna vara flexibla för framtiden.  
 
För biogasen pågår det förhandlingar men inget är klart i dagsläget.  
 
Gällande de vita och svarta påsar så ingår dessa i avfallstaxan och det har 
varit ett stort problem med spridningen av dessa påsar som används och till 
och med sålts på andra ställen än Borås. De pågår en dialog för att de stora 
fastighetsbolagen inte skall ge fri tillgång till påsarna utan att man reglerar 
det på något sätt.  
 
Byggnationen av EMC och överföringsledningarna har tagit hänsyn till det 
tänkta korridorerna för höghastighetståg i och förbi Borås.  
 
5. Tack för idag och välkomna till julgransplundring på Ryaverket lördagen 13 
januari. 
 
Nästa dialogmöte planeras under våren 2018 samt besök på Gässlösa 
avloppsreningsverk.  
 
 


