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Framställning om reinvesteringar
Borås Energi & miljö AB, BEMAB, redovisar 2014-11-14 ett utredningsuppdrag och
beslutsförslag till kommunfullmäktige för en reinvestering i ett nytt kraftvärme-och
avloppsreningsverk vid Sobacken. Projektet omfattar utöver driftanläggningar inom
området också en överföringsledning till Borås. Bolaget beräknar den totala utgiften
till 3,2 miljarder kronor (mdkr) varav 1,810 mdkr för kraftvärmeverket och 1,357
mdkr för avloppsreningsverket.
BEMAB beskriver de förutsättningar som finns för projektet, med gamla uttjänta
anläggningar på Pantängen och Gässlösa, samt de stora möjligheter till effektivitet
som ligger i en framtida samlokalisering. Särskilt redovisas även investeringarnas betydelse som ett led i Borås miljövision, som den koldioxidfria staden, samt även projektets övriga stadsplanerings- och miljöfördelar.
BEMAB sammanfattar i sin skrivelse varför anläggningarna behöver byggas:
• För att förse Borås med en infrastruktur som går i takt med stadens utveckling
• För att klara miljökrav för utsläpp av avloppsvatten
• För att det behövs en anläggning som har en hög tillgänglighet för att säkra
värmeleveranser
• För att följa ägardirektiven om att vi skall ta hand om jordens resurser på allra
bästa sätt.
• För att ge möjlighet att använda frigjorda ytor på bästa sätt
BEMAB konstaterar också att den ekonomiska påverkan för Borås invånare innebär
att:
• Inga skattemedel tillförs investeringarna.
• Respektive anläggning skall bära sina egna reinvesteringskostnader.
• Fjärrvärmepriset kommer fortsatt att motsvara rikssnittet och vara konkurrensmässigt.
• Vatten- och avloppstaxan kommer fortsatt att ligga under rikssnittet.

Sammanfattning och beslutsläge
Kommunstyrelsen vill framhålla vikten av att våra värme- och va- kollektiv har tillgång till en trygg infrastruktur. Uttjänta eller underdimensionerade anläggningar måste
ersättas och förnyas. Därför är också BEMAB: s beskrivning av projektet på Sobacken, som en reinvestering, ett relevant förtydligande. Att bolaget ger projektet benämningen reinvestering markerar dess nödvändighet för att bibehålla en produktion/uppdrag och att det i den meningen inte finns något egentligt val.
I BEMAB: s ägardirektiv ges uppdraget att bedriva verksamheten under så bra miljömässiga betingelser som möjligt. Detta anser bolaget utgöra grunden i förslaget till
reinvesteringar genom en tydlig och bärande vision/ambition om att ur ett miljö- och
stadsplaneperspektiv förlägga projektet utanför staden till större och lämpligare ytor
vid Sobacken. Resan har varit lång ifrån tidigare förslag 2010-02-18 om ett ”Energikombinat”, värme/etanolproduktion, till att nu beskriva ett ”EMC-energi och miljöcentrum” som baseras på bolagets samlade ansvar för energi-, va- och renhållningsverksamheterna.
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Att bolagets miljöargument och stadsplaneambitioner också har delats av Borås Stad
framgår i det utredningsuppdrag som BEMAB fick av kommunfullmäktige 2011-1215, i ”Principbeslutet om ett kraftvärmeverk och avloppsreningsverket på Sobacken”.
I detta principbeslut godkändes merkostnaderna för en lokalisering på Sobacken trots
att de årliga resultaten för värmerörelsen hade beräknats sjunka till +37 miljoner kronor jämfört med +77 mnkr för alternativet med en förnyelse av Ryaverket. Förutsättningar för en bättre Boråsmiljö, möjligheter till en effektiv stadsplanering och samordningsvinster var motiven som låste projektet till Sobacken som det fortsatt enda
utredningsalternativet.
Kommunstyrelsen konstaterar nu att BEMAB: s projekt på Sobacken ekonomiskt
vuxit ifrån principbeslutets totalutgift på 2,4 mdkr till att omfatta 3,2 mdkr. Den
största ökningen ligger på avloppsreningsverket, 0,6 mdkr, medan 0,2 mdkr härrör sig
till kraftvärmeverket. Detta innebär att tidigare beräknad projektkostnad med dessa
förändringar ytterligare frestar på gjorda investeringskalkyler jämte följande årsresultat. En väsentligt ökad risk uppstår desto större och längre kapitalbindning som erfordras.
Det skall ändock konstateras att bolaget beräknar klara projektet inom sina ekonomiska ramar, vilket varit en förutsättning. Men samtidigt ökar risken i projekten för
både bolag och Borås Stad som ägare, då bolaget redan i sin grundkalkyl förutsätter
stöd i form av t ex ett lägre avkastningskrav än tidigare. Marginalen kan också bli liten
till ett behov av rena ägartillskott för värmerörelsen eller till bolaget som helhet om
förlusterna inom t ex biogasområdet växer. Förutsättningarna för avloppsreningsverket är i en rad avseenden annorlunda då detta inte arbetar mot en priskänslig
marknad utan är ett lagreglerat monopol.
Risken, både teknisk och ekonomisk, beskrivs i ett särskilt avsitt i kommunstyrelsens
granskning av bolagets investeringsförslag. Då hela projektet omgärdas av risker av
olika slag och på olika nivåer har även bolaget lagt ned ett stort arbete med att identifiera och kvantifiera dessa. Uppgiften är dessvärre vansklig eller åtminstone svår då
investeringen är så pass stor och tiden för funktionalitet så lång. Bolaget framhåller att
verksamhetens art är sådan att den alltid innebär risker, så även idag.
För att investeringen sker på effektivaste sätt har BEMAB ett stort ansvar och är den
som förutsätts ha den största kompetensen. Bolaget har också haft över 60 mnkr för
att utreda förutsättningarna för Sobackenprojektet. Investeringsförslagen har av
kommunstyrelsen sedan utsatts för prövning genom ”second opinions” i olika skeden
både före och efter kommunfullmäktiges principbeslut 2011. Ingen av de konsulter
som engagerats har uttryckt något annat än att ett behov av förnyelse och reinvestering finns. Det finns också en samsyn och förståelse för att Borås lyfter ut stadscentral miljöstörande verksamhet till Sobacken.
De synpunkter som lyfts fram av konsulterna har kommunicerats med bolaget och
beskrivs särskilt nedan i kommunstyrelsens prövning. ”Second opinion”-rapporterna
redovisas också som bilagor till denna skrivelse.
Kommunstyrelsen vill sammanfatta aktuellt beslutsläge så att BEMAB i sitt förslag till
reinvesteringar på Sobacken levererat det uppdrag som bolaget erhöll i samband med
kommunfullmäktiges principbeslut 2011-12-15. Ett underlag och tillstånd finns nu för
det projekt för samordning av kraftvärmeverk och avloppsreningsverket som planeras. Bindande anbud finns till en större del av den investering som kommer innebära
stora fördelar för Borås miljö- och stadsplanering och utgöra viktiga delar av de visioner som närs i dessa sammanhang.
Enligt bedömningen från second opinion ligger investeringen i kraftvärmeverket i
nivå med jämförbara projekt i landet. Kommunstyrelsen, liksom second opinion,
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konstaterar att avloppsreningsverket har en relativt hög investeringsnivå men får enligt bolaget ställas mot de höga krav på rening som myndigheter numera ställer.
Kommunstyrelsen konstaterar att BEMAB framhåller att ett uteblivet eller uppskjutet
beslut om investering nu starkt äventyrar flera delar av verksamheten. Främst är det
avloppsfrågan som med hänsyn till myndighetskrav måste få en snar lösning, men att
även risken finns för att värmerörelsen kan drabbas av stora och kostsamma störningar i den centrala produktions-anläggningen på Ryaverket.
Kommunstyrelsen godkänner under dessa förutsättningar projektet och BEMAB: s
förslag till ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken. Det är av
största vikt att bolaget följer byggnationen och att förutsättningar i beräkningsunderlag och kalkyler säkras.

Principbeslut och uppdrag
Kommunfullmäktiges principbeslut 2011, om ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverket vid Sobacken, hade föregåtts av en process där BEMAB året innan lämnat ett förslag om ett ”Energikombinat”. Tanken var att i ett första steg på Sobacken
bygga ett kraftvärmeverk för att i ett andra steg skapa ett ”Energikombinat” med etanol- och pelletstillverkning. Sobacken hade då de ytor som var nödvändiga för projektet.
Affärsidén ansågs bl a av kommunstyrelsens second opinion som riskfylld främst med
avseende på att den krävde starka externa intressenter och att marknaden var osäker.
Under vintern 2010 förändrade BEMAB projektet till att istället studera förutsättningarna för att samordna en förläggning av ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk till Sobacken.
Kommunstyrelsen konstaterade i det efterföljande principbeslutet att ”BEMAB: s
tidigare utredning och rekommendation om ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken stod
sig”. Förutsättningarna för flexibilitet var här goda samtidigt som mervärden gavs i
form av frigjorda centrala ytor för stadsplanering. ”Vilken kommun bygger idag en
modern anläggning mitt i staden?”, står det i kommunfullmäktiges beslutsunderlag.
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En placering av kraftvärmeverket på Sobacken förordades på egna meriter trots en
väsentlig merinvestering jämfört med Pantängen. Samordningen med va-verket, och
de av BEMAB bedömda effektivitetsvinsterna på 9 mnkr per år, blev därför plusposter som helt eller delvis kom att motverka merkostnaderna för flytten till Sobacken.
BEMAB: s principförslag om ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverket vid
Sobacken godkändes. Beräknade utgifter för kraftvärmeverket var 1,6 mdkr och för
avloppsreningsverket 800 mnkr. Bolaget erhöll uppdraget av kommunfullmäktige att
inför ett slutligt beslut att söka nödvändiga tillstånd samt redovisa investerings- och
driftkalkyler. För uppdraget erhölls 54 mnkr. Genom principbeslutet låste sig Borås
Stad, enligt second opinions, i ett för tidigt skede till en lokalisering på Sobacken som
i praktiken enda alternativ. Skälet var dock att det skulle bli mycket dyrt och nästan
omöjligt att hålla processen öppen och t ex söka miljötillstånd eller begära in skarpa
offerter för flera lokaliseringsalternativ.

Second opinions
Kommunstyrelsen har i olika faser under projektperioden låtit tre s k ”second opinions” granska material och argument från BEMAB. Den första, Sweco AB, var helt
inriktad på det energikombinat som då föreslogs samt förslaget att förlägga verksamheten till Sobacken. Den andra, Advyce Asap AB, blev processtöd och ägarcoach åt
kommunstyrelsen för att hantera de uppgifter om fördyringar av kraftvärmeprojektet
som BEMAB meddelat under hand. Den tredje second opinion, Grontmij AB, är den
som gjort en sista samlad bedömning av såväl kraftvärmeverk som avloppsreningsverk.
Sweco

Det ursprungliga förslaget från BEMAB om ett energikombinat granskades av kommunstyrelsen genom konsulten Sweco AB, vilken gav en slutrapport 2010-06-02.
Sweco instämde allmänt i behovet av ett nytt kraftvärmeverk och att den befintliga
anläggningens tekniska och ekonomiska livslängder uppnåtts. Risker fanns för en
minskad tillgänglighet i produktionen, ökade underhållskostnader samt stora reinvesteringsbehov. BEMAB borde snarast investera i en ny anläggning som ersätter den
befintliga.
De antaganden som bolaget gjort med avseende på verkningsgrader, elutbyte, tillgänglighet och teknik ansågs vara helt i linje med vad som fanns på marknaden.
Sweco gav inte något stöd till idén om ett energikombinat då konceptet innehöll för
stora risker i delarna etanol- och pelletstillverkning.
Det ekonomiska mervärdet av de cirka 300 mnkr som en lokalisering vid Sobacken är
dyrare än en placering på Ryaverket ansågs också svårbedömd. Däremot konstaterar
Sweco att genom att förlägga en kraftvärmeanläggning till Sobacken så gavs höjd för
en oförutsägbar framtid och skapades en möjlighet att på sikt förlägga hela energirörelsen där, och därmed friställa central mark.
Advyce Asap AB

Under hösten 2013 anlitades Advyce Asap AB (nedan kallat Advyce) för en second
opinion av de preliminära underlag som då fanns från BEMAB. Uppdraget för Advyce var att granska kraftvärmeverksinvesteringen ur ett ägarperspektiv; att agera som
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en ägarcoach och ge vägledning hur Borås Stad skulle se på kraftvärmeverksinvesteringen med en investerares ögon. Slutrapport gavs 2014-02-11.
Sammanfattningsvis bedömer konsulten investeringen som ekonomiskt riskfylld, på
grund av investeringens storlek samt de osäkerheter som finns i projektet och på
energimarknaden. Därför måste ansträngningar göras för att få ner investeringsvolymen, för att på så sätt minska risken för värdeförstöring.
Advyce konstaterar att investeringen innebär en stor ekonomisk risk. Investeringen
innebär en exponering mot en europeisk instabil energimarknad och mot professionella investerare. Med mer konservativa prognoser än vad bolaget kalkylerar med riskerar bolaget förluster och svag utveckling. Ägarens fokus bör vara på värde och risk.
Vid en tvingande investering, som det här till stora delar är frågan om, bör ägarens
fokus vara att minimera risken för värdeförstöring. Därför behöver den totala investeringsnivån minskas. Konsulten menar att projektet alltför tidigt låsts in i ett enda huvudalternativ. Med hänsyn till riskerna borde såväl ett modifierat alternativ som ett
nytt nollalternativ på Pantängen tas fram, i syfte att få ner investeringsbeloppet.
Enligt Advyce är den stora effekten av föreslagen investering en ökad elproduktion.
Genom att BEMAB redan i dagsläget investerat i rökgaskondensering på Pantängen
och hetvattenpanna på Viared (i drift 2014/15) blir effekten till största del en ökad
elproduktion och till en betydligt mindre del bättre miljövärden. Ökad exponering
mot biobränsle är marginell. Nytt bio-kraftvärmeverk på Sobacken tränger ut värme
från ovanstående reinvestering. Kraftvärmeverksinvesteringen på 1,8 mdkr ska således till största del finansieras av ökade intäkter från elenergi och elcertifikat.
Elpriserna är den största enskilda osäkerhetsfaktorn, och de är för närvarande mycket
låga. Marknaden förutspår även framöver en konservativ elprisutveckling. I princip
hela nuvärdet av investeringen försvinner i en känslighetsanalys där Advyce bytt ut
BEMAB: s använda elprisprognos mot ett pris baserat på rådande marknadspriser.
Kommunstyrelsens kommentarer
Synpunkterna från Advyce har medfört att BEMAB i sitt beslutsunderlag ändrat sin
elprisprognos och utgått från ett mer försiktigt pris baserat från gällande marknadspriser. Att elpriserna i beslutsunderlaget från bolaget nu är försiktigt lagda bekräftas
av Grontmij AB i sin second opinion.
Investeringsnivåns betydelse framhålls av Advyce. Detta framgår även av BEMAB: s
känslighetsanalys. Kommunstyrelsen delar uppfattningen om vikten att hålla nere
investeringsnivån, men konstaterar även att BEMAB: s investering till stora delar är
tvingande och att inte enbart företagsekonomiska skäl varit avgörande.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att miljövinsterna i bränsleåtgången är små i
nytt kraftvärmeverk, eftersom användandet av fossilt bränsle enbart minskar obetydligt på grund av de redan gjorda miljövinsterna i rökgaskondenseringen och hetvattenpannan.
Grontmij AB

Grontmij AB har haft uppdraget att som second opinion för kommunstyrelsens slutliga beredning granska BEMAB: s förslag till investering på Sobacken. Nedan ges en
sammanfattning av granskningen jämte kommunstyrelsen kommentarer.
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Kraftvärmeverket
Investeringsbehovets relevans:
Med hänsyn till att det befintliga kraftvärmeverket är cirka femtio år och placerat relativt centralt i Borås, framstår såväl valet att bygga en ny anläggning som en placering
utanför centrum som högst rimliga. En tydligare analys av både möjligheterna att
skjuta på investeringen ett antal år framåt och de ekonomiska konsekvenserna av extra investeringskostnader på drygt 250 mnkr, för framför allt en överföringsledning
för fjärrvärme, som krävs med en lokalisering på Sobacken vore önskvärd. Dock
finns idag redan skarpa offerter för det nya kraftvärmeverket, varför en förändring av
tidplanen kan innebära stora kostnader och möjliga andra komplikationer med avseende på tillståndsprocess, projektorganisation och leverantörer.
Investeringsbeloppets relevans:
För den valda anläggningen framstår investeringsbeloppet helt normalt. Det ligger i
linje såväl med Grontmijs erfarenheter från liknande projekt som med sammanställningar över nyligen genomförda projekt.
Anläggningsstorlek:
En uppdaterad analys av att rätt anläggningsstorlek valts, vore önskvärt. Sedan storleken valdes har såväl elprisprognosen som fjärrvärmeförsäljningsprognosen räknats
ned. Detta skulle kunna leda till att den optimala anläggningsstorleken minskat. Vidare förefaller hänsyn inte ha tagits till nödvändiga investeringar i överföringsledning
vid sammankoppling mellan det centrala nätet och Fristad. En anläggning på 90 MW
istället för 120 MW skulle minska investeringsbeloppet med i storleksordningen 300
mnkr, men skulle samtidigt öka de totala driftkostnaderna.
Med tanke på att anbud redan föreligger är det dock, som tidigare nämnts, knappast
realistiskt att göra den här typen av förändringar.
Ekonomiska parametrar:
Dagens marknadsränta har i resultatprognosen kombinerats med en inflation på 2
procent per år under hela beräkningsperioden. Detta torde innebära en underskattning av den verkliga realräntan, vilket har en väsentlig inverkan på kalkylen.
Elprisprognosen
Resultatprognosen påverkas väsentligt av elprisprognosen. Allt tyder på att BEMAB
valt en konservativ prognos.
Nollalternativ
De kalkyler som gjorts av BEMAB innehåller inte vad som brukar kallas ett nollalternativ, det vill säga ett alternativ som visar vad som måste göras om projektet inte genomförs. Detta innebär oftast fortsatt drift av befintlig anläggning i kombination med
nödvändiga reinvesteringar och underhållsinsatser. Avsaknaden av nollalternativ i
beslutsunderlaget beror bland annat på att det tidigare nämnda principbeslutet har
angivit att ett nytt kraftvärmeverk ska byggas. Härmed har inte heller något nollalternativ studerats inom ramen för detta uppdrag. Det kan konstateras att det förefaller
mindre realistiskt att med hjälp av reinvesteringar driva vidare det befintliga kraftvärmeverket i ytterligare 25 år.
Lokalisering
Dagens biobränsleeldade kraftvärmeverk, Ryaverket, är tillsammans med avfallsförbrännings anläggningen placerad på Pantängen. Kraftvärmeverket är i sina äldsta
delar över 50 år gammalt och kommer inte att nyttjas sedan det nya kraftvärmeverket
tagits i drift. En lokalisering av en ny anläggning på Pantängen anses i beslutsunderlaget olämpligt av flera skäl. Miljömässigt är det inte optimalt med ett kraftvärmeverk så
centralt i staden och tillgängligt utrymme begränsar flexibiliteten i val av bränslen.
Vidare bedöms den centralt belägna marken ha ett värde för andra ändamål. Sådan
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användning begränsas dock av det faktum att avfallsförbränningsanläggningen liksom
viss fjärrvärmedistributionsutrustning och en hetvattenackumulator kommer att finnas kvar i området under åtminstone de närmaste tjugo åren. I enlighet med principbeslutet är emellertid ny lokalisering bestämd till Sobacken. De rent ekonomiska konsekvenserna av extra investeringskostnader på drygt 250 mnkr, för framför allt en
överföringsledning för fjärrvärme, som krävs med en lokalisering på Sobacken är inte
visade. De synergier som redovisas i beslutsunderlaget kvantifieras inte.
Rivning av befintlig anläggning
Inga kostnader för rivning eller avställning av det befintliga kraftvärmeverket finns
med i kalkylen. Å andra sidan har heller inget värde tillgodoräknats för den mark som
i framtiden friställs. Dock kommer, som nämnts ovan, avfallsförbränningsanläggningen att finnas kvar de närmaste tjugo åren, varför möjlig alternativ användning av marken är begränsad. Det vore rimligt att i beslutsunderlaget åtminstone översiktligt redovisa hur avvecklingen av det befintliga kraftvärmeverket ska genomföras. Enligt
uppgift från BEMAB har någon sådan planering inte gjorts.
Kommunstyrelsens kommentarer - kraftvärmeverket:
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsmotiv och investeringens storlek vidimeras av Grontmij. Möjligheterna att tidsförskjuta kraftvärmeverket begränsas av att
det skall byggas samtidigt med ett avloppsreningsverk för vilket ett akut förnyelsebehov föreligger. Det är riktigt att ett nollalternativ saknas i nu aktuella framställning
från bolaget. Detta beror på att utredningarna utgår ifrån ett redan fattat principbeslut
om att bygga nytt på Sobacken. Nollalternativ fanns i den ursprungliga utredningen
om ett ”Energikombinat” 2010-04. De extra investeringskostnader som finns för
fjärrvärmeledning till Sobacken är inte särskilt redovisade och går inte att utläsa i beslutsunderlaget. Likaså är särskilda samordningsvinster inte identifierbara i resultaten
för värmerörelsen och va-kollektiven. Hur befintligt värmeverk avvecklas eller hur
frigjorda ytor värderas har bolaget inte uppfattat ingå i bolagets utredningsuppdrag.
Kommunstyrelsen bedömer det korrekt att i kalkylen räkna med dagens marknadsränta då avsikten är att säkra största delen av räntekostnaderna. I övrigt används en
nominell ansats för såväl intäkter som kostnader.
Avloppsreningsverk
Grontmij anser att beslutsunderlaget skiljer sig väsentligt från det som ges för kraftvärmeverket. Frågor som tekniska och ekonomiska indata behandlas endast övergripande för avloppsreningsverket. Detta beskrivs och bedöms huvudsakligen utifrån
investeringsbeloppets storlek. Beslutsunderlaget kopplas inte till tidigare inriktningsbeslut och den förändrade kravbild som sedan dess uppkommit med bl a skärpta utsläppsvillkor, vilket varit särskilt angeläget då investeringen ökat. Redovisning av ekonomin kopplas helt till investeringens storlek vilket gör det svårt att förstå ur vakollektivets synpunkt. De synergier som samordningen med kraftvärmeverksutbyggnaden och lokaliseringen med övriga verksamheter vid Sobacken förväntades ge kan
inte utläsas.
Investeringsbehov:
Nuvarande reningsverk vid Gässlösa klarar inte ställda utsläppskrav samt har en begränsning avseende kapacitetsutbyggnad då kringliggande ytor är otillräckliga. Anläggningens placering i staden gör att det rekommenderade skyddsavståndet på 1000
m ej uppfylls.
Investeringsbeloppets relevans:
Grontmij gör bedömningen att investeringsnivån är hög. Detta betyder inte att den är
fel utan att BEMAB uppnått en hög nivå genom teknikval och ambition att bygga en
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robust, framtidssäker och resurseffektiv anläggning som klarar högt ställda miljökrav.
Det ges dock få förklaringar varför investeringsbeloppet ökat från 0,8 mdkr till 1,357
mdkr.
Vald teknik:
Beslutsunderlaget saknar en beskrivning av grunderna för vald teknik. Bedömningen
är dock att vald process, trots större volymbehov, kan anses som resurseffektiv.
Ekonomi:
På det sätt som resultatet för investeringen redovisas är det otydligt hur va-taxan
kommer att påverkas. Känslighetsanalyser borde omfatta utfall för verksamheten om
befolknings-utvecklingen inte sker enligt de prognoser som kalkylerats.
Kommunstyrelsens kommentar:
Skillnaderna mellan beslutsunderlagen för ett kraftvärmeverk och det för avloppsreningsverket beror på att det första är ett rent affärsmässigt beslut medan det andra
måste möta de krav som myndigheterna ställer, oavsett ekonomiska konsekvenser.
Det är därför avloppsreningsverkets funktion fokuserats framför de ekonomiska konsekvenserna för va-kollektivet. BEMAB uppger att utifrån de krav som myndigheterna ställer har man utformat sitt anbudsunderlag. De fyra anbud som inkommit ligger
mycket lika, vilket visar att den anläggning som bolaget beställt genererar den kostnadsnivå som man redovisar i sin framställning. Bolaget har också inkommit med en
utredning som förklarar den stora kostnadsökningen sedan principbeslutets 800
mnkr.
Kommunstyrelsen anser ändock det bekymmersamt att Grontmij i sin benchmarking
trycker så starkt på att investeringsnivån är hög i förhållande till andra anläggningar.
Därför är det av betydelse att anläggningen noga följs upp under byggnationen.
Det är riktigt att en känslighetsanalys saknas avseende befolkningsutvecklingens betydelse för taxan. BEMAB har dock inte spekulerat i befolkningsutvecklingen vid sin
intäktsberäkning utan utgått från konstant antal inbetalare och istället räknat upp
taxan relativt kraftigt de första åren.

Kommunstyrelsens bedömning av ekonomisk risk och avkastningskrav
Kommunstyrelsen redovisar i följande avsnitt en bedömning av investeringen ur ett
ägarperspektiv, fristående från bolagets bedömning. Syftet är att försöka klargöra den
ekonomiska risken och möjligheterna till resultat och avkastning.
I beslutsunderlaget redovisar bolaget resultatprognoser på bolagsnivå samt för affärsområde Energi. Dessutom redovisas förväntad utveckling av avkastning på eget kapital samt soliditet (det egna kapitalets andel av totalt kapital). Någon investeringskalkyl
med nuvärdesberäkningar av investeringen och dess kassaflöden redovisas inte i beslutsunderlaget, men finns upprättad i bolaget.
I och med principbeslutet i kommunfullmäktige gjordes ett strategiskt val att av miljöoch stadsplanemässiga hänsyn samlokalisera kraftvärmeverket och avloppsreningsverket till Sobacken. I beslutsunderlaget kvantifieras inte de samordningsvinster som
samförläggningen innebär. Detta konstateras även av Grontmij i sin rapport. Därmed
valdes det rent företagsekonomiskt mest lönsamma investeringsalternativet bort, vilket belastar projektets lönsamhet. Exempelvis visar underlagen inför principbeslutet
att kraftvärmeverket genom lokaliseringen på Sobacken fick en ökad investering på ca
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300 mnkr och ett 470 mnkr lägre nuvärde av investeringen beräknat utifrån kassaflödena under 20 år. Det genomsnittliga bokförda årliga resultatet var närmare 40 mnkr
bättre i alternativet ”Nytt KVV Ryaverket” jämfört med ”Nytt KVV Sobacken”.
Den förhållandevis låga avkastningen och resultatutvecklingen syns även i bolagets
redovisade resultatprognoser och bolagets bedömning över soliditetsutvecklingen.
Soliditeten kommer enligt bolagets bedömning, förutsatt att hela investeringen lånefinansieras, att sjunka till 7-8 % 2018 för att sedan successivt öka och 2026 nå det av
fullmäktige beslutade finansiella målet för bolaget på 15 %. Kommunstyrelsen bedömer soliditetsutvecklingen som något optimistiskt kalkylerad av bolaget. Vid egna
beräkningar av soliditeten med lägre amorteringstakt och högre investeringsnivå
framgår att soliditeten riskerar förbättras i långsammare takt.
Bolagets resultat efter finansiella poster sjunker till 20 mnkr 2018 för att sedan successivt öka till 70 mnkr 2028. Bolaget har idag ett avkastningskrav på eget kapital på 2025 %. Detta nås inte framöver efter genomförd investering. Avkastningen är som
lägst 2018-2019, 3-4 %, för att sedan sakta öka till 10 % 2030. Under hela den redovisade prognosperioden ligger avkastningen således långt under dagens uppsatta avkastningskrav.
Vid investeringsbeslut används oftast nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden
för att bedöma lönsamheten i en investering. Den föreslagna investeringen i ett nytt
kraftvärmeverk är en till stora delar tvingande och icke lönsam investering, och då
syftar investeringskalkylen främst till att ta fram det alternativ som minimerar risken
för värdeförstöring. Bolagets nuvärdesberäkningar visar att kraftvärmeverksinvesteringen skulle behöva komma ner i en investeringsnivå på cirka 1,3-1,4 mdkr för att nå
”break-even”, d v s för att investeringen inte skulle vara olönsam/värdeförstörande.
Detta är beräknat utifrån en kalkylränta som inkluderar ett avkastningskrav till ägaren
på 20 %. Den nu aktuella investeringsnivån på 1,8 mdkr når en ”break-even” enbart
om man går ner på en mycket låg kalkylränta vilken motsvarar en avkastning för ägaren på eget kapital med cirka 5 %. Analysen av nuvärdesberäkningarna visar att den
fördyring som lokaliseringen inneburit inte är företagsekonomiskt lönsam, utan förutsätter ett sänkt avkastningskrav.
Avkastningskravet framöver behöver således sänkas för att vara möjligt för bolaget att
uppnå. Samtidigt innebär investeringens påfrestning på bolagets ekonomi att ägarens
risk ökar, vilket egentligen borde höja avkastningskravet. Investeringen innehåller
dessutom risker, vilka framgår i bolagets beslutsunderlag, som kan försämra det bedömda resultatet.
Bolagets känslighetsanalys uppvisar ett antal olika faktorer som kan påverka resultatet.
Om alla faktorer skulle uppvisa sämsta respektive bästa alternativ är spannet på affärsområde Energi +/- 75 mnkr i förändrat årsresultat. Motsvarande spann på avloppsreningsverket är +/- 23 mnkr. Kommunstyrelsen har gjort beräkningar hur resultat, avkastning på eget kapital och soliditet riskerar utvecklas om resultaten skulle
försämras till följd av att en mix av de risker beslutsunderlaget belyser inträffar. Analysen visar vikten av att bolagets kalkyler håller, då förhållandevis små förändringar av
det årliga resultatet och kassaflödet riskerar negativa årsresultat och en än svagare
avkastning och soliditet.
Kommunstyrelsen vill även nämna några risker som inte behandlas i bolagets känslighetsanalys men som påverkar den totala risken i bolaget. Det pågår för närvarande en
statlig utredning om ränteavdragsförbud i syfte att likställa finansiering via eget och
lånat kapital. Förslaget som lagts från Företagsskattekommittén tar helt bort avdragsrätten för räntor och sänker i gengäld inkomstskatten. Om avdragsrätten försvinner
skulle det få stor påverkan på hela kommunens bolagskoncern, och innebära en kost-
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nad för detta investeringsprojekt på cirka 20 mnkr årligen de första åren. Den affärsmässiga risken i bolagets affärsområde biogas är betydande. Eftersom affärsområde
Energi står för största delen av bolagets totala resultat ska de även indirekt täcka de
andra affärsområdenas eventuella förluster. Biogasverksamheten är i bolagets resultatprognos bedömd till -3 mnkr i årligt resultat. Dessutom kommer framtida rivningskostnader på Pantängen påverka bolagets resultat framöver.
Riskerna ska även ses utifrån den bedömning Grontmij gjort av de ingående parametrarna i projektet, och som tidigare redogjorts för i skrivelsen.
Sammantaget anser Kommunstyrelsen att den ekonomiska risken är påtaglig. Investeringen påverkar den ekonomiska ställningen i bolaget under många år. Känsligheten
ökar och möjligheten att klara av negativa avvikelser, även små avvikelser, påverkas.
Kommunstyrelsen gör sammantaget bedömningen att investeringen bör genomföras i
enlighet med bolagets förslag, och att såväl bolag som ägare får förhålla sig till de risker som det innebär. Det innebär att investeringen planeras göras utan tillskjutande av
ägarmedel. Det innebär även att Kommunfullmäktige föreslås justera ned avkastningskravet. Bolagets avkastningskrav ”på 3 års sikt” som fullmäktige årligen fastställer bör dock redan från investeringens början vara 10 % för att understryka vikten för
bolaget att aktivt verka för att nå denna avkastningsnivå tidigare än 2030. Kommunstyrelsen vill även påtala vikten av att bolaget håller uppsatt investerings- och likviditetsbudget, och att bolaget noggrant följer utvecklingen av såväl resultat- som likviditet.

Kommunstyrelsens bedömning av finansieringen
I enlighet med av kommunfullmäktige i Borås antagna riktlinjer för finansverksamheten är utgångsläget vid alla finansieringar inom Borås kommunkoncern att dessa
sker genom Borås Stad och internbanken. Genom att använda Borås Stads namn och
goda kreditvärdighet möjliggörs finansiering som annars inte hade kunnat ske, eller
som hade kunnat ske fast till en högre kostnad.
Vad beträffar finansieringen av projektet har internbanken tillsammans med bolaget
och kommunens finansiella rådgivare AGL utrett förutsättningar och olika finansieringsmöjligheter. Samtliga tänkbara lösningar bygger på att Borås Stad står som garant
för finansieringen. Därför spelar det ur riskhänseende ingen roll om kommunen själv
tar upp lån genom internbanken, eller om kommunen går i borgen för lån upptagna
av bolaget.
Av bolagets känslighetsanalys framgår att finansieringen är den enskilt största möjliga
avvikelseposten där en ränteförändring har en stor påverkan på resultatet. Därtill är
avkastningen på eget kapital lågt under hela investeringens ekonomiska livslängd, och
känsligheten är stor vid alla negativa avvikelser i projektet. I arbetet med finansieringen har internbanken därför haft som målsättning att nå en stabil och förutsägbar lånekostnad. Därför är utgångspunkten att säkra såväl kapitaltillgång som ränta på lång
sikt. Rådande marknadsläge möjliggör en sådan säkring, och de ekonomiska förutsättningarna för långa säkringar är också gynnsamma. Finansiering på så långa löptider som det här är frågan om, 20-30 år, kopplat till lånebeloppets storlek hade inte
varit möjlig att göra om bolaget hade lånat i eget namn.
Internbanken har tillsammans med den finansiella rådgivaren bedömt två olika alternativa finansieringslösningar. Den ena har utrett möjligheten till leasingfinansiering
via en s k skatteleasing. Finansieringskostnaden kan i en sådan lösning bli lägre än en
vanlig finansiering genom att leasegivaren kan utnyttja en skattekredit vilket kommer
leasetagaren till del. Eftersom varken de yttre eller inre förutsättningarna är gynn-
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samma för BEMAB för en leasinglösning, samt att upplägget skulle kunna betraktas
som tveksamt ur ett skattemoraliskt perspektiv, har internbanken valt att inte gå vidare med den finansieringslösningen.
Det andra alternativet, och det som Kommunstyrelsen föreslår, är att finansiering sker
genom internbanken. Det innebär att internbanken gör all upplåning i kommunens
namn och lånar sedan ut till bolaget. Skillnaden mot övrig utlåning till BEMAB är att
denna finansiering hålls utanför koncernkontokrediten och lånas istället ut som reverslån till bolaget. Anledningarna till detta är flera. En anledning är det stora behovet
som ovan nämnts att säkra finansieringskostnaden till så stor del det går, vilket innebär längre kapitalbindning än vad internbanken i övrigt finansierar kommunkoncernen till samt längre räntebindning än vad bolaget i övrigt räntesäkrar sina skulder. Om
EMC-finansieringen skulle ”bakas in” i internbankens övriga utlåning till bolagen
skulle alla andra bolag få vara med och betala den förlängda kapitalbindningen. Ytterligare ett skäl är att denna finansiering måste amorteras kontinuerligt för att vid lånets
förfallodag vara fullt återbetalt. Amorteringskravet uppnås bäst genom ett separat lån
med given amorteringsstruktur. En transparent och tydligt separerad finansieringslösning underlättar även uppföljningen av EMC-projektet.
Den föreslagna finansieringslösningen innebär ett avsteg från de finansiella riktlinjerna, som anger att internbankens upplåning ska ske till rörlig ränta. I denna finansiering kan stora delar av upplåningen komma att ske i form av fasträntelån. Kommunstyrelsen föreslår att avsteget godkänns, med hänsyn till investeringens extraordinära
karaktär.
Kommunstyrelsen anser att de gynnsamma marknadsförutsättningarna för att kunna
säkra såväl ränta som kapital till långa bindningstider och till förmånliga priser ska
utnyttjas. Med de prisindikationer som internbanken i dagsläget har finns goda möjligheter för bolaget att nå en ränta i nivå eller strax under den kalkylerade. Genom en
stabil och förutsägbar finansieringskostnad elimineras stora delar av projektets ränterisk, förutsatt att bolaget kan amortera enligt sin prognos.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk och
1 357 000 000 kr i ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken.
Finansieringen ska ske genom Borås Stad och internbanken, som tillåts avsteg från fullmäktiges
riktlinjer för finansverksamheten avseende möjlighet till upplåning mot en fast ränta.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att ha rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens
skulder, för förmedling till kommunens bolag med 3 167 000 000 kronor utöver tidigare fattat
beslut.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

PM Investering kraftvärme
Vår referens

Datum

Uppdragsnr

2015-01-30

10015258

PM investering i kraftvärmeverket
1

Inledning

1.1

Nytt kraftvärmeverk

I enlighet med ett principbeslut i kommunfullmäktige i december 2011 planerar Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) för ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Sobacken.
Det nya kraftvärmeverket planeras för följande egenskaper:
x

Panntyp:

BFB (bubblande fluidiserad bädd)

x

Bränsle:

Fuktiga biobränslen (ej avfallsklassade)

x

Total termisk effekt:

120,0 MW

x

Värmeeffekt från turbinkondensor:

77,5 MW

x

Värmeeffekt från rökgaskondensor:

33,6 MW (med uppfuktning och 48 % fukt)

x

Eleffekt (brutto):

41,9 MW

x

Alfavärde (förhållande mellan el och värme):

0,541

1

BEMAB har under oktober erhållit anbud för huvudentreprenaderna:
x

Panna inklusive rökgasrening och rökgaskondensering

x

Turbin

x

Yttre bränslehantering

x

Markarbeten

x

Byggnads- och installationsarbeten

Dessa huvudentreprenader bedöms omfatta mer än 60 procent av den totala investeringen.
Fukthalten på bränslet:
x

Normal variation 45-50 %, nominellt värde 48 %

x

Fullast, 120 MW t, skall klaras inom fukthaltsspannet 30-56 %. Detta är normala värden för fukthalt, men 56 % ligger i det övre området av normala fukthalter vid fullast, vilket leder till en relativt stor och därmed något dyrare panna.

x

Pannan ska kunna köras med full luftuppfuktning upp till 50 % fukthalt och därefter med reducerad luftuppfuktning upp till en bränslefukthalt på cirka 56 %. Pannan skall kunna köras vid reducerad last vid fukthalter upp till 60 %.

Varaktighetsdiagrammet i Figur 1 visar hur den nya anläggningen är tänkt att nyttjas tillsammans med
övriga produktionsenheter i fjärrvärmesystemet. I varaktighetsdiagrammet har årets timmar sorterats i
ordning efter fallande fjärrvärmebehov  från cirka 220 MW kallaste vinterdagen till cirka 30 MW sommartid. De olika produktionsenheterna redovisas med baslastanläggningar med låga rörliga kostnader i
botten och spetslastanläggningar med höga rörliga kostnader högst upp. Se vidare kommentarer under
avsnitt 2.1.
1

Data avseende effekter huvudsakligen från dokumentet Dimensionering av KVV och HV, rev 201302-19

PM Investering kraftvärme
Datum

Uppdragsnr

2015-01-30

10015258

Figur 1: Varaktighetsdiagram för Borås fjärrvärmenät, inklusive Sobacken KVV, 120 MWt från
BEMAB
1.2

Granskning av beslutsunderlag

För kraftvärmeverket är avsikten med föreliggande granskning att verifiera indata och granska beslutsunderlagets rekommendationer. Fokus ligger på följande fyra frågeställningar:
1. Är indata och kalkyler korrekta?
2. Är bedömda nivåer på externa parametrar rimliga (exempelvis elpris, bränslepriser och volymåtgång)?
3. Är ingående bedömningar om investeringsbehov/belopp relevanta?
4. Är tillräckliga riskanalyser avseende miljö, säkerhet och ekonomi gjorda med hänsyn till investeringens storlek?
De underlag som ligger till grund för bedömningen är i huvudsak följande:
x

Frågor och svar samt dokumentlista (bilaga 1, 4 och 5)

x

Beslutsunderlaget daterat 2014-11-14 (bilaga 2)

x

Resultatprognos (underlag till beslutsunderlaget; bilaga 3)

x

Förfrågningsunderlag för huvudkomponenter

Dessutom har muntlig information erhållits vid ett antal möten med Borås stad och med BEMAB.
Sedan föregående version av denna PM distribuerades, har BEMAB gjort ett antal förtydliganden (bilaga 6). Dessa har föranlett uppdateringar i föreligganden version avseende elverkningsgrad (avsnitt 2.2)
och kraftmatning (avsnitt 2.3.3). Mer utförliga kommentarer från Grontmij avseende förtydliganden från
BEMAB återfinns i separat PM (bilaga 7).
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1.3

Datum

Uppdragsnr

2015-01-30

10015258

Kommentarer på förutsättningar som inte ingår i denna analys

Följande fyra förutsättningar har enligt överenskommelse med Borås stad huvudsakligen lämnats utanför vidare analys eftersom principbeslut redan fattats av kommunfullmäktige. Korta kommentarer ges
ändå, då det har en inverkan på hur beslutsunderlaget har presenterats:
x

Nollalternativ
De kalkyler som gjorts av BEMAB innehåller inte vad som brukar kallas ett nollalternativ, det vill
säga ett alternativ som visar vad som måste göras om projektet inte genomförs. Detta innebär
oftast fortsatt drift av befintlig anläggning i kombination med nödvändiga reinvesteringar och
underhållsinsatser. Avsaknaden av nollalternativ i beslutsunderlaget beror bland annat på att
det tidigare nämnda principbeslutet har angivit att ett nytt kraftvärmeverk ska byggas. Härmed
har inte heller något nollalternativ studerats inom ramen för detta uppdrag. Se dock avsnitt
2.8.3 för en grov bedömning. Det kan konstateras att det förefaller mindre realistiskt att med
hjälp av reinvesteringar driva vidare det befintliga kraftvärmeverket i ytterligare 25 år. Det vore
dock lämpligt att tydliggöra detta liksom om det vore möjligt och lämpligt att förlänga driften
med befintlig anläggning ytterligare ett antal år. Underlag finns inte framtaget för sådana alternativ.

x

Lokalisering
Dagens biobränsleeldade kraftvärmeverk, Ryaverket, är tillsammans med avfallsförbränningsanläggningen placerad på Pantängen. Kraftvärmeverket är i sina äldsta delar över 50 år gammalt och kommer inte att nyttjas sedan det nya kraftvärmeverket tagits i drift.. En lokalisering av
en ny anläggning på Pantängen anses i beslutsunderlaget olämpligt av flera skäl. Miljömässigt
är det inte optimalt med ett kraftvärmeverk så centralt i staden och tillgängligt utrymme begränsar flexibiliteten i val av bränslen. Vidare bedöms den centralt belägna marken ha ett värde för
andra ändamål. Sådan användning begränsas dock av det faktum att avfallsförbränningsanläggningen liksom viss fjärrvärmedistributionsutrustning och en hetvattenackumulator kommer
att finnas kvar i området under åtminstone de närmaste tjugo åren. I enlighet med principbeslutet är emellertid ny lokalisering bestämd till Sobacken. Konsekvenserna på det ekonomiska resultatet av extra investeringskostnader på drygt 250 Mkr, för framför allt en överföringsledning
för fjärrvärme, som krävs med en lokalisering på Sobacken är inte visade. De synergier som
nämns i beslutsunderlaget kvantifieras inte.

x

Rivning av befintlig anläggning
Inga kostnader för rivning eller avställning av det befintliga kraftvärmeverket finns med i
kalkylen. Å andra sidan har heller inget värde tillgodoräknats för den mark som i framtiden friställs. Dock kommer, som nämnts ovan, avfallsförbränningsanläggningen att finnas kvar de
närmaste tjugo åren, varför möjlig alternativ användning av marken är begränsad. Det vore rimligt att i beslutsunderlaget åtminstone översiktligt redovisa hur avvecklingen av det befintliga
kraftvärmeverket ska genomföras. Enligt uppgift från BEMAB har någon sådan planering inte
gjorts.

x

Bränsleval
Bränsle för det nya kraftvärmeverket har i enlighet med principbeslutet bestämts till biobränslen, det vill säga inte returträ eller liknande avfallsklassade bränslen som kräver en så kallad
samförbränningspanna. Några ekonomiska kalkyler som verifierar detta bränsleval har inte redovisats, men detta anses överspelat eftersom beslut om detta har tagits tidigare.

2

Genomgång av indata och kalkyler

2.1

Val av anläggningsstorlek

Kraftvärmeverkets storlek har bestämts till 120 MW th med utgångspunkt från dokumentet Dimensionering av KVV och HV, Rev. 2013-02-19. I rapporten jämförs tre storlekar på KVV: 100 MW th, 110 MW th
och 120 MWth. Slutsatsen i rapporten är att då rådande trend för värmebehov och elpriser pekar på

3 (12)

PM Investering kraftvärme
Datum

Uppdragsnr

2015-01-30

10015258

110 MW medan anslutning av området Fristad skulle motivera 120 MW. Valet av anläggningsstorlek
föranleder följande kommentarer:
x

Det spann som studerats, 100-120 MW, är ganska litet.

x

Efter det att rapporten togs fram har prognoserna för såväl värmebehov som elpriser reviderats
ned. Detta skulle kunna leda till att en mindre anläggning än 120 MW är mer lönsam.

x

Valet av den större anläggningen motiveras i viss mån med en framtida sammankoppling med
området Fristad. Dock finns inte motsvarande investeringskostnader (huvudsakligen en cirka
13 km lång överföringsledning till en kostnad på storleksordningen 100 Mkr) med i beräkningen.

x

Det framgår i varaktighetsdiagramet (Figur 1) att det nya kraftvärmeverket går på full effekt under cirka 1000 timmar av totalt cirka 5000 drifttimmar. Antalet ekvivalenta fullasttimmar (utnyttjningstiden) är cirka 3600 timmar. Det är lägre än vad som kan anses normalt för denna typ av
anläggning.

x

Eftersom den totala fjärrvärmeförsäljningen förutsätts minska i framtiden kommer inte behov att
finnas framöver för en större anläggning.

Ovan nämnda kommentarer, vad avser val av anläggningsstorlek, tyder på att det skulle kunna finnas
anledning att göra en förnyad bedömning av storleken med hänsyn till uppdaterade förutsättningar. En
anläggning på 90 MW skulle medföra en i storleksordningen 300 Mkr lägre investeringskostnad, men
samtidigt skulle produktionskostnader öka på grund av högre andel spetslast. En ändrad anläggningsstorlek skulle med största sannolikhet kräva att den pågående upphandlingen gjordes om med därmed
följande kraftiga förseningar av projektet.
2.2

Kraftvärmeverkets allmänna utformning

Huvuddata för det planerade kraftvärmeverket redovisas i avsnitt 1.1. Utformning och förväntade prestanda kan anses följa vad som för närvarande är praxis för biobränsleeldade kraftvärmeverk i den
aktuella storleksordningen. Elverkningsgrad på cirka 32 procent brutto och totalverkningsgrad på cirka
116 procent2 är i linje med vad som kan förväntas av en modern, men ändå konventionell, anläggning
med rökgaskondensering som innehåller uppfuktning av förbränningsluften. Rökgaskondensering är
idag standard på nya kraftvärmeverk. Här har rökgaskondensering med uppfuktning av förbränningsluft
valts för att öka uteffekt från rökgaskondenseringen. Detta är också idag en beprövad teknik. Emellertid
framgår inte att det gjorts någon bedömning av lönsamheten med uppfuktning.
Då utrymme finns vid Sobacken för bränsleupplag och egen preparering av bränsle framstår det som
rimligt att låta detta ingå i anläggningen och på så sätt öka anläggningens flexibilitet.
Det som kan kommenteras i sammanhanget är förhållandet mellan brutto elenergi och värmeenergi
(alfavärde). Detta värde har i tidigare underlag angivits till 0,54 utifrån dimensionerande data (se avsnitt
1.1). Vid beräkning av årlig elproduktion har i det senaste underlaget ett genomsnittligt alfavärde under
3
en hel driftsäsong på 0,56 använts . Det högre alfavärdet beror enligt BEMAB (bilaga 6) på att man nu
utgått från ett alfavärde på 0,59 vid 100% last, baserat på inkomna offerter. Härmed anser BEMAB att
man tagit hänsyn till dellastdrift, vilket är viktigt med hänsyn till den höga andelen dellastdrift. En kvarstående kommentar är att ett alfavärde på 0,59 inte är orimligt men bedöms vara något högre än 0,570,58 som normalt uppnås med konventionella ångdata (140 bar, 540°C) och övrig processutläggning
för anläggningar i aktuell storleksordning.

2

Inklusive rökgaskondensering

3

Avsnitt 1.1: Eleffekt / Värmeeffekt från turbinkondensor = 41,9 / 77,5 = 0,54
Enligt underlag från BEMAB ska 2018 produceras 155,7 GWh el och 275,9 GWh värme; 155,7 / 275,9
= 0,56
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Investeringskostnader

Den totala investeringskostnaden för kraftvärmeverket bedöms i beslutsunderlaget till 1,8 miljarder kronor. Drygt 60 procent av detta har kunnat verifieras av BEMAB utifrån inkomna anbud på huvudentreprenaderna (se avsnitt 1.1). Punkten processanläggningar i Tabell 1 omfattar panna, rökgasrening,
rökgaskondensering, turbin, bränslehantering, bygg, el och automation för kraftvärmeverket.
Tabell 1: Investeringskostnader för nytt kraftvärmeverk (120 MWt) enligt beslutsunderlaget

Processanläggningar
Mark och infrastruktur, Sobacken
Överföringsledningar och pumpar
Entreprenadkostnad, totalt
Oförutsett (10 %)
Projektledning (8 %)
Totalt exklusive finansiella kostnader
Finansiella kostnader (4,6 %)
Totalt inklusive finansiella kostnader
Specifik investering exklusive finansiella kostnader (SEK/kW t)
Specifik investering inklusive finansiella kostnader (SEK/kW t)

Mkr
Totalt
1188
79
199
1466
147
117
1729
80
1809
14 411
15 074

Mkr
Exkl ledning
1188
79
1267
127
101
1495
80
1575
12 459
13 122

2.3.1
Processanläggningar
Grontmijs bedömning av investeringskostnader grundas på erfarenheter från nyligen genomförda utredningar, upphandlingar och projekt. Investeringskostnaderna från dessa har skalats och sammanställts på ett sätt som motsvarar BEMABs sammanställning ovan. Vidare har investeringskostnaderna
ritats in i Figur 2, som visar specifika kostnader för en mängd nyligen genomförda kraftvärmeprojekt.
Som framgår av en jämförelse mellan Tabell 1 och Tabell 2 är överenstämmelsen mellan BEMABs och
Grontmijs bedömningar mycket god (12 459 respektive 12 325 kr/kW t exklusive finansiella kostnader).
Vidare framgår av Figur 2 att investeringskostnaden ligger väl i linje med liknande projekt.
Tabell 2: Investeringskostnader för nytt kraftvärmeverk (120 MWt) enligt Grontmijs bedömning
(mark och infrastruktur direkt från BEMABs beslutsunderlag)

Processanläggningar
Mark och infrastruktur, Sobacken
Överföringsledningar och pumpar
Entreprenadkostnad, totalt
Oförutsett (15 %)
Projektledning (10 %)
Drifttagning (2 %)
Totalt exklusive finansiella kostnader
Specifik investering exklusive finansiella kostnader (SEK/kW t)
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Figur 2: Specifik investering (kr/MWht), nivå 2011, för bioeldade KVV byggda ca 2000-2010 avsatt
mot panneffekt (MWt). Källa: Värmeforsk Optimal elverkningsgrad för biobränsleeldade kraftvärmeverk kompletterad med nya anläggningar i blått samt BEMABs planerade anläggning
med och utan kostnader för mark och infrastruktur (orange respektive gult).
2.3.2
Överföringsledningar och pumpar
Överföringsledningen kommer enligt beslutsunderlaget att bestå av 9,8 kilometer ledning av dimension
DN 700 (diameter cirka 700 mm). Den beräknade investeringskostnaden på 199 Mkr bedöms som rimlig.
2.3.3
Kraftmatning
Enligt BEMAB kommer Borås Elnät att stå för investeringen av kraftmatning (130 kV) till det nya kraftvärmeverket. Det är i beslutsunderlaget något oklart om anslutningsavgiften på cirka 25 Mkr ingår i de
redovisade investeringskostnaderna. Investeringen för kraftanslutning av kraftvärmeverket bör redovisas i projektets totala investeringsbedömning. Enligt förtydliganden från BEMAB (bilaga 6) finns kraftmatning med i kalkylen.
2.3.4
Kostnader för förprojektering
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2012-05-07 tilläts BEMAB investera 52,9 Mkr för att utreda förutsättningarna för kraftvärme- och avloppsreningsverk vid Sobacken (tillstånd, utredningar, projektberedning,
förfrågningsunderlag, mm). Ytterligare cirka 30 Mkr har avsatts för samma ändamål. Dessa belopp
ingår enligt uppgift från BEMAB inte i de redovisade investeringskostnaderna utan har skrivits av efterhand.
2.4

Fjärrvärmeförsäljning och fjärrvärmepris

Fjärrvärmeförsäljningen förväntas minska med 5,5 procent fram till år 2025, motsvarande 0,5 procent
per år. Nettominskningen är en kombination av minskande försäljning till befintliga kunder (huvudsakligen på grund av energieffektivisering) och anslutning av nya kunder. Prognosen baseras på basalternativet i Profus rapport Framtida fjärrvärmeleveranser till 2025 från maj 2013. Prognoserna framstår
som väl underbyggda.
Fjärrvärmepriset förväntas i förutsättningarna förbli realt oförändrat under kalkylperioden, det vill säga
en årlig nominell ökning på två procent. Detta framstår som ett konservativt antagande. Med hänsyn till
att värmebehovet förväntas sjunka kommer det sannolikt krävas ett totalt förhöjt pris inklusive fast del.
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Eftersom valet av anläggningsstorlek (se avsnitt 2.1) baserats på en mindre konservativ prognos hade
det, som tidigare nämnts, varit lämpligt att kontrollera att den valda storleken är rimlig även med den nu
aktuella prognosen.
2.5

Elprisprognos

Den elprisprognos som används måste betraktas som konservativ i jämförelse med prognoser som
tillämpas i andra liknande projekt. I reala termer når elpriset inte upp till dagens nivå någon gång under
kalkylperioden (förutsatt angivna inflationen 2 % per år, vilket idag är högt).
Det kan vara lämpligt att göra en känslighetsanalys för elcertifikatpriset då denna kan komma att ändras i samband med energimyndighetens förslag om att höja kvotplikten. Om detta går igenom förväntas
en signifikant ökning av elcertifikatpriset under perioden fram till 2025.
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Figur 3: Elprisprognos (elpris inklusive elcertifikat) som använts av BEMAB (kr/MWh; 2 % inflation per år)  från år 2033 (efter 15 års drift) finns inte längre några intäkter från elcrtifikat
Ersättning för nätnytta, dvs de minskade kostnader för överföring av el i elnätet som elproduktionen
4
bidrar till, är antagen till 4,9 Mkr per år för det nya kraftvärmeverket . Det motsvarar i genomsnitt
34 kr/MWh.
På samma sätt som vad gäller prognosen för fjärrvärmeförsäljning har valet av anläggningsstorlek (se
avsnitt 2.1) baserats på en mindre konservativ prognos för elpriset, varför det möjligen hade varit lämpligt att kontrollera att den valda storleken är rimlig även med den nu aktuella prognosen.
2.6

Biobränslepris

Biobränslepriset är baserat på ett pris som är tre procent lägre än dagens pris och realt konstant under
kalkylperioden. Det något lägre priset jämfört med idag (192 kr/MWh jämfört med 198 kr/MWh) motiveras av att de nya pannorna klarar en något högre andel bark och spån och att andelen grot därför kan
minskas. Ingen fördel av större lagringsytor och möjlighet till lokal bränsleberedning har tillgodoräknats.

4

Här verkar finnas en smärre felräkning i underliggande excelark och beloppet borde vara 0,6 Mkr lägre.
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Drift- och underhållskostnader

Drift- och underhållskostnader för det nya kraftvärmeverket har i beslutsunderlaget bedömts till 37 Mkr
exklusive hjälpel per år i 2018 års penningvärde. Det stämmer mycket väl överens med kostnader som
går att beräkna utifrån Elforsks kostnadsunderlag för en ny kraftvärmeanläggning baserat på dagens
penningvärde (Tabell 3). Det är emellertid viktigt att även minskning av drift- och underhållskostnader
för befintliga anläggningar beaktas. Vad gäller posten Övriga fasta kostnader i tabellen nedan är det
oklart var i BEMABs resultatprognos dessa ingår.
Tabell 3: Bedömning av drift- och underhållskostnader utifrån Elforsks kostnadsunderlag för ny
kraftvärmeanläggning
Komponent
Underhåll
Förbrukningsmaterial och restprodukthantering
Personal
Övriga fasta kostnader (försäkringar, avgifter, mm)
Tot
2.8

Mkr
12,5
12,5
12,0
?
37,0

Ekonomiska kalkyler

2.8.1
Kalkylförutsättningar
De ekonomiska kalkyler som redovisas i beslutsunderlaget är resultatprognoser för hela AO Energi och
det finns ingen specifik projektkalkyl som visar lönsamheten för projektet isolerat från övrig verksamhet.
Detta är ett val BEMAB har gjort. Eftersom det inte finns något nollalternativ (se avsnitt 1.3), finns inte
heller någon möjlighet att jämföra lönsamheten för det planerade projektet i sig med andra handlingsalternativ. Då det inte heller finns några konkreta avkastningskrav angivna, varken för affärsområdet eller
för projektet, är det svårt att bedöma om projektet uppfyller de krav ägaren ställer på verksamheten.
Några kommentarer på de ekonomiska ställningstaganden som gjorts i beslutsunderlaget är att resultatprognosen är baserad på 2,0 procent årlig inflation och 3,8 procent årlig låneränta. Den reala låneräntan blir då endast cirka 1,8 procent, vilket förefaller lågt. Inflationen är idag väsentligt lägre än
2,0 procent. Ett antagande om 1 procent inflation skulle halvera resultatprognosens resultat.
Investeringskostnaden är inte uppräknad med inflation.
2.8.2
Kommentarer till posterna i resultatprognosen
Nedan finns en lista över de olika posterna i resultatprognosen med kommentarer.
Intäkter:
x

Energiintäkter fjärrvärme (inkl. ånga)
Den största posten i resultatprognosen. Bygger på minskad försäljning på cirka 0,5 % per år
samt en prisökning enligt inflation, det vill säga 2 % per år. Intäkterna för år 2018 motsvarar ett
genomsnittligt försäljningspris på 763 kr/MWh i 2018 års penningvärde (705 kr/MWh i 2014 års
penningvärde) för totalt 646 GWh (620 GWh fjärrvärme i centrala nätet, 19 GWh fjärrvärme i
Fristad och 7 GWh ånga).

x

Energiintäkter fjärrkyla inkl anslutningsavgifter
Intäkterna ökar med 8 % per år fram till 2017 och därefter enligt inflation (2 % per år).

x

Anslutningsavgifter fjv
Intäkterna minskar kraftigt fram till år 2022 (från 13 Mkr till 4.5 Mkr) för att därefter vara konstanta i nominella termer.

x

Industrirabatter
Intäkterna minskar med 9 % per år (real minskning 11 % per år).
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x

Mottagningsavgifter avfallsbränsle
Intäkterna minskar med 3 % per år (real minskning 5 % per år)  detta kan tolkas som resultatet av en mer konkurrensutsatt marknad för avfall framöver.

x

Elintäkter och elcertifikat
Intäkterna stiger från 98 Mkr till 112 Mkr mellan år 2018 och 2026 varefter de är nominellt konstanta fram till år 2033, då elcertifikatintäkterna försvinner.

x

Nätnytta elproduktion
Intäkterna ökar med inflation (2 % per år) efter 2018. Förefaller dock vara 0,6 Mkr för högt år
2018 pga felräkning i excelark.

x

Interna intäkter, exkl. avfall
Intäkterna ökar med inflation (2 % per år). Innehållet i denna intäktspost är, trots förklaringar
från BEMAB, svårt att förstå. Ett tydliggörande vore önskvärt.

Kostnader:
x

Bränslekostnader Centrala nätet exkl avfall
Bränslekostnaderna stiger i allmänhet något långsammare än energiintäkterna. Detta kan vara
rimligt då en årligt sjunkande total värmeförsäljning borde leda till över tid lägre behov av dyrare
spetsproduktion och därmed ett lägre genomsnittligt värmeproduktionspris.

x

Bränslekostnader Fristad
Bränslekostnaderna stiger i allmänhet något långsammare än energiintäkterna.

x

Bränslekostnader fjärrkyla
Kostnaderna ökar med inflation (2 % per år)

x

Miljöavgifter och utsläppsrätter
Nettot bedöms vara en intäkt 2018-21, därefter åter en kostnad. Enligt beslutsunderlaget förbättras nettot från NOx och CO2 med cirka 5 Mkr per år med den nya anläggningen, huvudsakligen på grund av lägre utsläpp av NOx. Mellan år 2017 och 2018 minskar kostnaderna med
drygt 8 Mkr. Detta är enligt BEMAB en sammantagen effekt av minskningen på cirka 5 Mkr
med den nya anläggningen, minskade NOx-utsläpp från den befintliga verksamheten som tillgodoräknas från år 2018 samt en nettotilldelning av utsläppsrätter som även den tillgodoräknas
från år 2018. Denna information från BEMAB har inte kunnat kontrolleras inom ramen för analysen.

x

Energikostnader exkl nytt KVV
Kostnaderna ökar med inflation (2 % per år)

x

Drift och underhåll
Kostnaderna ökar med inflation (2 % per år) utom år 2020 då de inte ökar alls. Enligt beslutsunderlaget ska lönekostnader öka 3 % per år.

x

Drift och underhåll + energikostnader nytt KVV
Kostnaden för år 2018 förefaller vara i 2014 års prisnivå. Kostnaderna ökar sedan med inflation
(2 % per år). Enligt beslutsunderlaget ska lönekostnader öka 3 % per år. BEMABSs bedöming
ligger annars väl i linje med Grontmijs (se avsnitt 2.7).

x

Övriga kostnader
Kostnaderna ökar med 2,5 % per år. Troligen kombination av inflation (2 % per år) och lönekostnadsökning (3 % per år).

Resultatet på sista raden i resultatprognosen sjunker från 54 Mkr till 39 Mkr under de tre åren innan
kraftvärmeverket tas i drift (2015-17). Alla de tre åren har dock ett klart högre resultat än de 23 respektive 22 Mkr som redovisas för 2012 och 2013 i Årsrapport Fjärrvärme 2013. Ökningen i resultat mellan
år 2013 och år 2015 beror enligt BEMAB på investeringar i rökgaskondensering vid avfallsförbränningsanläggningen, investering i biobränslepanna i Viared samt allmänna effektiviseringar av verksamheten.
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2.8.3
Resultatpåverkan med nytt kraftvärmeverk
En grov bedömning av resultatpåverkan för det nya kraftvärmeverket har genomförts genom att utifrån
resultatprognosen göra en uppskattning av vad driftresultatet skulle ha blivit om de befintliga anläggningarna körts vidare på samma sätt som idag (utan hänsyn till tillkommande reinvesteringar). De olika
posterna i resultatprognosen har för detta hypotetiska fall (tänkta nollalternativ) behandlats enligt följande:
x

Energiintäkter, anslutningsavgifter, industrirabatter, mottagningsavgifter och interna intäkter 
ingen skillnad mot alternativet med nytt KVV

x

Elintäkterna har med utgångspunkt för prognosen för 2017 antagits följa samma elprisprognos
som för nytt KVV

x

Elcertifikat  inga intäkter

x

Nätnytta, miljöavgifter och utsläppsrätter samt DoU  antas öka med inflation (2 % per år) från
år 2017 och framåt

x

Bränslekostnader för Fristad och för fjärrkyla  ingen skillnad mot alternativet med nytt KVV

x

Bränslekostnader för centrala exkl avfall  antas utifrån kostnaderna för 2017 följa samma utveckling som energiintäkterna för centrala (som i sin tur är en kombination av inflation och
minskad årlig försäljning)

x

Övriga kostnader - antas öka med 2,5 % per år från år 2017 och framåt (samma årliga ökning
som för nytt KVV)

Helt i linje med vad som redovisas i beslutsunderlaget (avsnitt 5.3.10) blir förbättringen i årligt driftöverskott med nytt kraftvärmeverk jämfört med fortsatt drift av befintlig anläggning mellan 100 och 120 Mkr
per år i nominella termer under kalkylperioden. År 2018 blir förbättringen 102 Mkr. Till största delen
kommer förbättringen från elproduktionen  31 Mkr ökade direkta elintäkter på grund av högre elproduktion och 30 Mkr intäkter från elcertifikat. Ytterligare 28 Mkr kommer från lägre bränslekostnader,
huvudsakligen genom att den nya anläggningen producerar mer värme som ersätter annan dyrare produktion, framför allt bioolja. Totalt sett nyttjar det nya kraftvärmeverket samma mängd biobränsle som
det gamla kraftvärmeverket, men elproduktionen ökar med 80 GWh per år (från 75 till 155 GWh) och
värmeproduktionen ökar med 50 GWh per år (från 325 till 375 GWh).
2.9

Miljödata

Förfrågningsunderlagen ställer krav som ska innebära att anläggningen uppfyller miljödomens gränser.

3

Möjligheter och eventuella risker

3.1

Ekonomi

Känslighetsanalyser med avseende på ekonomiskt utfall har i beslutsunderlaget genomförts genom att
variera ett antal parametrar:
x

Fjärrvärmebehov

x

Elpris och elcertifikatpris

x

Biobränslepris

x

Investeringskostnad

x

Ränta

En väsentlig parameter som inte varieras är anläggningsstorleken (se avsnitt 2.1). I övrigt har rimliga
variationer av relevanta parametrar gjorts.
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Beslutsunderlaget innehåller inga analyser avseende vad de olika utfallen av känslighetsanalyserna
skulle få för konsekvenser totalt för affärsområdet och bolaget. Resultatprognos redovisas endast för ett
basfall. Vidare behandlas inte eventuella valutarisker i beslutsunderlaget.
3.2

Tekniska och miljö

Totalt sett bedöms projektets tekniska risker som små:
x

Kraftvärmeverket bygger på konventionell och beprövad teknik

x

De bränslen man avser att använda är rena biobränslen, vilket innebär lägre risker avseende
teknikval än till exempel med avfallsbränslen.

x

Placeringen på en ny plants innebär små risker för störningar på driften av det befintliga systemet under byggtiden.

Det finns inga skäl att tro att anläggningen inte kommer att uppfylla de garanterade miljöprestanda som
definieras i förfrågningsunderlaget och som är i linje med miljötillståndet.
Det är självklart viktigt att prioritera HSE-frågor avseende såväl själva byggfasen som inför den följande
driftfasen.

4

Sammanfattande bedömning
x

Investeringsbehovets relevans
Med hänsyn till att det befintliga kraftvärmeverket är cirka femtio år och placerat relativt centralt
i Borås, framstår såväl valet att bygga en ny anläggning som en placering utanför centrum som
högst rimliga. En tydligare analys av både möjligheterna att skjuta på investeringen ett antal år
framåt och de ekonomiska konsekvenserna av extra investeringskostnader på drygt 250 Mkr,
för framför allt en överföringsledning för fjärrvärme, som krävs med en lokalisering på Sobacken vore önskvärd. Dock finns idag redan skarpa offerter för det nya kraftvärmeverket, varför en
förändring av tidplanen kan innebära stora kostnader och möjliga andra komplikationer med
avseende på tillståndsprocess, projektorganisation och leverantörer.

x

Investeringsbeloppets relevans
För den valda anläggningen framstår investeringsbeloppet helt normalt. Det ligger i linje såväl
med Grontmijs erfarenheter från liknande projekt som med sammanställningar över nyligen
genomförda projekt.

x

Anläggningsstorlek
En uppdaterad analys av att rätt anläggningsstorlek valts, vore önskvärd. Sedan storleken valdes har såväl elprisprognosen som fjärrvärmeförsäljningsprognosen räknats ned. Detta skulle
kunna leda till att den optimala anläggningsstorleken minskat. Vidare förefaller hänsyn inte ha
tagits till nödvändiga investeringar i överföringsledning vid sammankoppling mellan det centrala
nätet och Fristad. En anläggning på 90 MW istället för 120 MW skulle minska investeringsbeloppet med i storleksordningen 300 Mkr, men skulle samtidigt öka de totala driftkostnaderna.
Med tanke på att anbud redan föreligger är det dock, som tidigare nämnts, knappast realistiskt
att göra den här typen av förändringar.

x

Ekonomiska parametrar
Dagens marknadsränta har i resultatprognosen kombinerats med en inflation på 2 procent per
år under hela beräkningsperioden. Detta kan innebära en underskattning av den verkliga realräntan, vilken har en väsentlig inverkan på kalkylen.

x

Elprisprognosen
Elprisprognosen har en väsentlig inverkan på resultatprognosen. Allt tyder på att BEMAB valt
en konservativ prognos.
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PM Investering kraftvärme
Datum

Uppdragsnr

2015-01-30

10015258

Bilagor
1. Frågor och svar inklusive listning av dokument som varit tillgängliga under arbetet, 2014-10-03
2. Beslutsunderlag, 2014-11-14
3. Resultatprognos
4. Svar och kompletteringar, 2014-11-12
5. Svar och kompletteringar, 2014-11-19
6. Förtydliganden till Grontmijs rapport, Borås Energi och Miljö, 2015-01-08
7. Kommentarer till förtydliganden från BEMAB, 2015-01-26
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Bilaga 1

KRAFTVÄRMEVERKET
a.

Beskrivning av övriga värderade alternativ inkl nollalternativ  dvs fortsätta med befintliga
anläggningar (inkl tekniska hinder, förväntat reinvesteringsbehov, D&U-utveckling,
tillgänglighetsutveckling under perioden)

SVAR:
Arbetet med att ta fram underlag för att förnya kraftvärmeproduktionen har pågått under lång tid och
flera olika alternativ och nollalternativ har presenterats i olika sammanhang. Exempelvis finns i
dokumentet Beslutsunderlag Energikombinat 2013 (daterad februari 2010) ett nollalternativ
presenterat som Nuläge. Där finns också alternativen två biopannor och nytt KVV Ryaverket som
beskiver alternativen att fortsätta driften på Ryaverket på olika sätt. I rapporten Boråsmodellen  för en
stad i förändring (daterad 2011-04-04) finns också nollalternativet presenterat som nytt KVV
Ryaverket och bygger på underlag från dokumentet Beslutsunderlag Energikombinat 2013. Dessa
nollalternativ låg alltså till grund för inriktningsbeslutet i december 2011 där det fastslogs att projektet
skulle drivas vidare för att ta fram mer detaljerade uppgifter för ett nytt KVV på Sobacken. Sedan
december 2011 har arbetet fokuserats på att ta fram dessa underlag och nollalternativ finns därefter
inte presenterade i rapportform. Däremot har ägarna vid några olika tillfällen frågat efter ytterligare
information kring nollalternativ och vi har därför tagit fram uppskattade uppgifter avseende
investeringskostnader som presenterats i olika ppts. Ett nollalternativ finns också presenterat i MKB i
miljötillståndsansökan, men det innehåller inte den informationen som ni efterfrågar kring kostnader mm.
DOKUMENT samlade i flik A:
Beslutsunderlag energikombinat 2013
Boråsmodellen  för en stad i förändring
Lokaliseringsutredningen (Bilaga till MKB)
EMC_översiktlig analys alternativ (PPT)
b.

Bakgrund till och värdering för vald teknik och bränslemix

SVAR:
När det gäller teknik så är teknik eller tekniska lösningar i allmänhet inte valda, vilket framgår av
förfrågningsunderlagen till leverantörerna. Däremot har krav ställts på vissa funktioner och exempelvis
pannans effekt. Målsättningen har varit att i så liten omfattning som möjligt välja tekniska lösningar utan
istället låta leverantören ge förslag på dessa, och sedan utvärdera de olika lösningarna. De tekniska delarna
av förfrågningsunderlagen baseras på ett antal olika PM som beskriver tekniska funktioner och alternativ.
Baserat på dessa PM har projektstyrelsen fattat beslut som har inarbetats i förfrågningsunderlagen.
När det gäller bränslemix så valdes inriktningen biobränsle under projektet Förstudie Energikombinat
2013 (2008-2010). Detta finns presenterat i dokumentet Beslutsunderlag energikombinat 2013 (se
ovan). När det gäller specificeringen av biobränsle finns PM som beskriver detta, se PM Inverkan av
bränsleblandning och askkomponenter på panndata samt Dimensionering av kraftvärmepannan för
fuktigt bränsle. Förutom de PM som finns under flik B, så finns också de presentationer som
presenterades för projektstyrelsen i samband med beslut inför utformning av förfrågningsunderlag.
DOKUMENT samlade i flik B:
Bränslehanteringssystem koncept och leverantörsjämförelse 2013-02-06
Dimensionerande fukthalt kraftvärmepanna - 2012-11-30
Dimensionering av kraftvärmepannan för fuktigt bränsle - 2013-02-04
Dimensioneringsunderlag fjärrvärme och varaktighetsdiagram 2013-04-18
EMC KVV Behovsanalys mottagningsstation 2013-03-06

Inverkan av bränsleblandning och askkomponenter på panndata 2012-11-30
Presentation för BEM 2013-02-20 Beslut rev 0
Presentation för BEM 2013-02-20 Bränsleblandningens påverkan på panndata rev1 SHS
Presentation för BEM 2013-020-20 Bränslemottagning
Processmedia och elförbrukning KVV 2013-05-16
Systemutvärdering - yttre bränslehantering - 2012-11-19

c.

Beskrivning och analys av val av anläggningsstorlek, inkl val av uppfuktning av förbränningsluft för
rökgaskondensor, samt och förväntad el- och värmeproduktion under den studerade perioden
inklusive varaktighetsdiagram

SVAR:
Val av anläggningsstorlek finns beskrivet i ppt dokument, med beslut fattat av projektstyrelsen
dokumenterat i projektstyrelseprotokoll. Övriga svar finns i olika PM.
DOKUMENT samlade i flik C:
Val av anläggningsstorlek (EMC_dimensionering KVV+HV_kompl_v7)
Övriga svar återfinns i PM under flik b
d.

Bakgrund till val av försäljningsprognos för fjärrvärme samt val av framtida fjärrvärmepris

SVAR:
Utredning har genomförts avseende framtida prognos för fjärrvärmeleveranser. Framtida
fjärrvärmeleveranser och fjärrvärmepris enligt bifogat underlag. Fjärrvärmepriset antas öka med antaget
inflationstakt.
DOKUMENT samlade i flik D:
Rapport av Profu Framtida fjärrvärmeleveranser till 2025, daterad 2013-05-14
Fjärrvärmeleveranser enligt excel-dokument EMC_KVV_värmebehov och energipriser.
e.

Bakgrund till vald elprisprognos och jämförelse med Profus prognos samt värdering av nätnytta

SVAR:
Under projektets gång har elprisprognosen uppdaterats ett flertal gånger. Den senaste prognosen baseras
på dagens marknadspriser och de terminspriser som ges idag. Detsamma gäller prisprognoser för
elcertifikat. Anledningen till detta är ett önskemål från ägare och styrelse att minimera risken att
övervärdera framtida elintäkter. De flesta offentliga elprisprognoser ligger högre än det som antagits i
projektet. Prognos för el och elcertifikat på längre sikt har satts utifrån en långsiktig
marginalproduktionskostnad som i nominella termer ligger konstant (dvs realt sjunkande).
DOKUMENT samlade i flik E:
Rapport av Profu Analys av elcertifikatmarknaden (2013-05-08)
El- och elcertifikatspriser enligt excel-dokument EMC_KVV_värmebehov och energipriser. (se flik d)
Nätnytta enligt excel-dokument EMC_nätnytta elprod KVV
f.
Prognoser för biobränslepris
SVAR:
Liksom för elprisprognosen så har biobränsleprisprognosen uppdaterats ett flertal gånger under projektets
gång. Den aktuella prognosen för biobränslepris med leverans på Sobacken baseras utifrån BEM:s

nuvarande prisnivåer på biobränsle samt antagandet om att andelen billiga bränslesortiment ökar från
dagens ca 20 % till ca 40 % (dels beroende på nuvarande bränslestrategi samt dels beroende på planerat
bränslelager på Sobacken). Sammantaget antas ett biobränslepris som relativt sett ligger 3 % under
upphandlade priser idag. Bifogat dokument inkluderar även övriga ansatta bränslepriser.
DOKUMENT samlade i flik F:
Biobränslepris Sobacken enligt excel-dokument EMC_KVV_värmebehov och energipriser. (se flik d)

g.

Bedömning av Investeringskostnader uppdelade åtminstone på respektive lot som upphandlingen
är uppdelad på inkl platsspecifika kostnader (tomt, mark, vägar, anslutningar, mm).
SVAR:
Detta kommer att presenteras i samband med att beslutsunderlaget till styrelsen är färdigställt.

h.

Bedömning av drift- och underhållskostnader, inkl personalkostnader

SVAR:
DoU-kostnader för ett nytt KVV som ansatts i nuvarande kalkyler är enligt redovisat dokument.
DOKUMENT i flik H:
DoU_nytt KVV

i.

Bakomliggande information för ekonomiska kalkyler så att dessa går att följa, inkl prisutveckling
för respektive kostnads- och intäktsposter (angivande av realt eller nominellt)
SVAR:
Prisutveckling för fjärrvärme, el, elcertifikat och övriga bränslen redovisas under flik d, e och f.

j.
Bakomliggande information för utsläpps- och miljödata
SVAR:
Miljödomen (finns bifogad under flik j) sätter gränserna för utsläpps och miljödata. Att miljödomen följs
säkerställs genom förfrågningsunderlaget, B04  Tekniska garantier (denna har ni tillgång till via
projektportalen). Villkor som ej fastställs i miljödom är hanterade genom PM Genomgång av öppna frågor
i Miljöansökan, Bilaga A4-teknisk beskrivning kraftvärmeanläggning som finns under flik j.
DOKUMENT samlade i flik J:
Miljödom
B04  Tekniska garantier (detta dokument har ni tillgång till via projektportalen)
PM Genomgång av öppna frågor i Miljöansökan, Bilaga A4-teknisk beskrivning kraftvärmeanläggning
k.
Resonemang till hur det gamla KVV hanterats i utvärderingen avställning, rivning, kostnader, etc
SVAR:
Ingen värdering av eventuellt behov av avställning eller rivning av befintlig anläggning har genomförts
inom projektet. Därmed har inte heller kostnader för detta värderats.

AVLOPPRENINGSVERKET
För ARV förutsätter vi att ni använt samma data avseende omvärldsfaktorer. Vi förutsätter också att det
finns en teknisk och ekonomisk bedömning av nollalternativet enligt a) ovan, det vill säga att vara kvar på
Gässlösa, som vi får ta del av samt också enligt k) ovan, att vi får ta del av hur avställning och rivning av det
gamla reningsverket hanteras i utvärderingen.
a.

Beskrivning av övriga värderade alternativ inkl nollalternativ  dvs fortsätta med befintliga
anläggningar (inkl tekniska hinder, förväntat reinvesteringsbehov, D&U-utveckling,
tillgänglighetsutveckling under perioden)

SVAR:
Arbetet med att ta fram underlag för ett nytt avloppsreningsverk har pågått under lång tid och flera olika
alternativ och nollalternativ har presenterats i olika sammanhang. I dokumentet Nytt
avloppsreningsverk i Borås (daterad 2010-11-11) finns ett antal (5 st) alternativ angivna. Samtliga
alternativ är värderade utifrån process- och tekniklösningar, kostnader och lokalisering. Med denna
rapport tog dåvarande Gatunämnden beslut att föra frågan vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för vidare handläggning, se beslutsunderlag Gatunämnden 25 november 2010. I
rapporten Boråsmodellen  för en stad i förändring (daterad 2011-04-04) finns också nollalternativet
presenterat som nytt ARV på Kranshult och bygger på underlag från dokumentet Nytt
avloppsreningsverk i Borås (daterad 2010-11-11). Dessa nollalternativ låg alltså till grund för
inriktningsbeslutet i december 2011 där det fastslogs att projektet skulle drivas vidare för att ta fram mer
detaljerade uppgifter för ett nytt ARV på Sobacken. Sedan december 2011 har arbetet fokuserats på att ta
fram dessa underlag och nollalternativ finns därefter inte presenterade i rapportform. Däremot har
ägarna vid några olika tillfällen frågat efter ytterligare information kring nollalternativ och vi har därför
tagit fram uppskattade uppgifter avseende investeringskostnader som presenterats i olika ppts. Ett
nollalternativ finns också presenterat i MKB i miljötillståndsansökan, men det innehåller inte den
informationen som ni efterfrågar kring kostnader mm.
DOKUMENT samlade i flik A:
Beslut Gatunämnden november 2010
Nytt avloppsreningsverk i Borås, daterad 2010-11-11
Boråsmodellen  för en stad i förändring (Finns under flik KVV-A)
Lokaliseringsutredningen (Bilaga till MKB) (Finns under flik KVV-A)
EMC_översiktlig analys alternativ (PPT) (finns under flik KVV-A)
k.
Resonemang till hur det gamla ARV hanterats i utvärderingen avställning, rivning, kostnader, etc
SVAR:
Ingen värdering av eventuellt behov av avställning eller rivning av befintlig anläggning har genomförts
inom projektet. Därmed har inte heller kostnader för detta värderats.

Resultat
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-30.9 -31.1 -30.9
0.0
0.0
0.0
-89.2 -88.9 -87.7
0.0
0.0
0.0
-120.1 -120.0 -118.6

Kapitalkostnader
Räntekostnader, befintlig verksamhet
Räntekostnader, nytt KVV
Avskrivningar, befintlig verksamhet
Avskrivningar, nytt KVV
Totalt kapitalkostnader

48.2

38.3

156.9

174.4

Driftresultat

168.2
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491.3
9.4
7.8
3.0
36.9
36.6
0.0
2.7
12.6
600.3

Kostnader
Bränslekostnader Centrala exkl. avfall
Bränslekostnader Fristad
Bränslekostnader fjärrkyla
Miljöavgifter och utsläppsrätter (netto)
Energikostnader (exkl. nytt KVV)
DoU
DoU + energikostnader nytt KVV
Övriga kostnader (fördelade kostnader, OH mm)
Totalt kostnader exkl. kapital

483.7
8.8
10.0
3.3
38.0
39.9
0.0
2.6
12.3
598.7

475.7
8.1
13.0
4.0
39.2
40.6
0.0
2.5
12.1
595.3

501.4
9.8
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2.5
34.7
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5.2
13.1
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5.0
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33.7
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30.0
5.3
13.4
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518.2
10.2
4.8
2.0
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30.7
5.4
13.6
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526.7
10.4
4.5
1.9
31.7
76.9
31.0
5.5
13.9
702.4

5
2022

535.4
10.6
4.5
1.7
30.7
78.1
31.3
5.6
14.2
712.1

6
2023

544.1
10.8
4.5
1.5
29.8
79.4
30.9
5.7
14.5
721.2

7
2024

553.2
11.1
4.5
1.4
28.9
79.8
31.3
5.9
14.8
730.8

8
2025

562.4
11.3
4.5
1.3
28.0
81.0
31.1
6.0
15.0
740.6

9
2026

571.7
11.5
4.5
1.2
27.2
82.2
30.1
6.1
15.3
749.8

10
2027

581.0
11.7
4.5
1.1
26.4
84.1
28.3
6.2
15.7
759.0

11
2028

590.8
12.0
4.5
1.0
25.6
84.6
27.4
6.3
16.0
768.1

12
2029

600.7
12.2
4.5
0.9
24.8
85.8
26.3
6.5
16.3
777.9
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255.3
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255.8

257.3

259.3

259.4

260.2
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261.7
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610.7
12.5
4.5
0.8
24.1
86.9
24.8
6.6
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14
2031

261.4
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-6.0
-9.0
-16.3
-184.0
-62.9
-103.0
-535.9

620.7
12.7
4.5
0.7
23.4
88.6
23.0
6.7
16.9
797.3

15
2032

238.0

-149.2
-8.7
-6.1
-9.6
-16.6
-187.6
-64.2
-105.6
-547.8

631.6
13.0
4.5
0.7
22.7
89.2
0.0
6.9
17.3
785.7

16
2033

239.6

-150.5
-8.8
-6.2
-10.4
-17.0
-191.3
-65.5
-108.2
-557.9

642.1
13.2
4.5
0.6
22.0
90.4
0.0
7.0
17.6
797.5

17
2034

241.1

-151.7
-8.9
-6.4
-11.1
-17.3
-195.1
-66.8
-110.9
-568.2

652.8
13.5
4.5
0.5
21.3
91.6
0.0
7.1
18.0
809.3

18
2035

244.1

-152.1
-9.1
-6.5
-11.9
-17.7
-199.0
-68.1
-113.7
-578.0

663.5
13.8
4.5
0.5
20.7
93.6
0.0
7.3
18.3
822.1

19
2036

243.7

-154.8
-9.2
-6.6
-12.7
-18.0
-202.9
-69.5
-116.5
-590.2

674.7
14.0
4.5
0.4
20.1
94.2
0.0
7.4
18.7
834.0

20
2037

243.0

-159.0
-9.3
-6.7
-13.5
-18.4
-207.0
-70.9
-119.4
-604.2

685.9
14.3
4.5
0.4
19.5
95.9
0.0
7.6
19.1
847.1

21
2038

245.7

-158.9
-9.5
-6.9
-14.2
-18.8
-211.1
-72.3
-122.4
-613.9

697.3
14.6
4.5
0.4
18.9
96.8
0.0
7.7
19.5
859.7

22
2039

249.3

-158.9
-9.6
-7.0
-15.1
-19.1
-215.3
-73.7
-125.4
-624.1

708.9
14.9
4.5
0.3
18.3
98.7
0.0
7.9
19.9
873.4

23
2040

250.1

-160.7
-9.7
-7.2
-15.9
-19.5
-219.5
-75.2
-128.5
-636.2

720.7
15.2
4.5
0.3
17.8
99.5
0.0
8.0
20.3
886.3

24
2041
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250.8

-163.0
-9.8
-7.3
-16.8
-19.9
-223.9
-76.7
-131.7
-649.1

732.7
15.5
4.5
0.3
17.2
100.8
0.0
8.2
20.7
899.9
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11.8

14.9

25.7

29.6

32.2

36.8

41.9

46.5

52.4

55.5

63.2

68.7

82.7

84.0

86.1

63.7

66.3

68.9

73.0

72.8

71.6
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76.6

76.2
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-72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4 -72.4
-242.1 -238.1 -229.6 -226.7 -223.6 -220.5 -217.5 -212.9 -207.8 -203.0 -198.5 -192.3 -178.7 -176.6 -175.3 -174.3 -173.3 -172.2 -171.2 -171.0 -171.4 -172.0 -172.7 -173.5 -174.6

254.0

-126.1 -127.2 -129.0 -132.9 -132.9 -134.3 -134.2 -136.6 -138.2 -141.7 -139.9 -142.0 -143.4
-7.2
-7.3
-7.4
-7.5
-7.6
-7.7
-7.7
-7.9
-7.9
-8.1
-8.2
-8.3
-8.4
-4.5
-4.6
-4.7
-4.8
-4.9
-5.0
-5.1
-5.2
-5.3
-5.4
-5.5
-5.6
-5.8
3.4
2.5
1.4
0.2
-4.4
-4.8
-5.2
-5.6
-6.0
-6.5
-6.9
-7.3
-7.8
-12.4 -12.6 -12.9 -13.1 -13.4 -13.7 -13.9 -14.2 -14.5 -14.8 -15.1 -15.4 -15.7
-142.5 -145.4 -145.4 -148.3 -151.2 -154.2 -157.2 -160.4 -163.5 -166.8 -170.1 -173.5 -176.9
-47.7 -48.7 -49.6 -50.6 -51.6 -52.7 -53.7 -54.8 -55.9 -57.0 -58.1 -59.3 -60.5
-73.1 -74.9 -76.8 -78.7 -80.6 -82.6 -84.7 -86.8 -89.0 -91.2 -93.4 -95.7 -98.1
-410.1 -418.2 -424.5 -435.7 -446.7 -454.9 -461.9 -471.4 -480.4 -491.4 -497.3 -507.2 -516.5

493.2
9.6
6.7
2.7
35.8
68.0
30.2
5.1
12.8
664.1

Handlingsplan 2015-2019 Efter reinvestering nytt KVV
År
1
2
3
4
2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021

Intäkter
Energiintäkter fjärrvärme (inkl. ånga)
Energiintäkter fjärrkyla inkl. ansl.avgifter
Anslutningsavgifter fjv
Industrirabatter
Mottagningsavgifter avfallsbränsle
El
Elcertifikat
Nätnytta elproduktion
Interna intäkter, exkl. avfall
Totalt intäkter

(MSEK)

Resultatprognos AO Energi med nytt KVV
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Frågor på erhållet beslutsunderlag per 2014-10-31
Svar och kompletteringar från Borås Energi och Miljö, 2014-11-12
KVV
Generell kommentar avseende jämförelse av år 2017 och 2018, dvs före resp. efter reinvestering.
Noterbart är att en jämförelse i brytpunkten mellan år 2017 och 2018 i alla avseende inte är exakt,
eftersom resultat för år 2015-2017 baseras utifrån AO Energis nuvarande handlingsplan för år 20152019 (exklusive nytt KVV), medan kalkyler efter år 2018 fullt ut speglar de förutsättningar och indata
som löpande uppdaterats inom projektet, och som sedan antagits enligt beslutsunderlaget. Fokus har
av naturliga skäl legat på att presentera en så välgrundad och trolig resultatprognos som möjligt efter
reinvestering. Resultatprognos före reinvestering antas vara kvalitetsäkrad i enlighet med framtagen
handlingsplan, även om en del parametrar fullt naturligt justerats sedan denna gjordes. Skillnaderna
bedöms dock sammantaget som små. De kompletteringar som presenteras enligt önskemål/
frågeställningar nedan ger därmed en fullgod bild före resp. efter reinvestering.
x Vi skulle gärna vilja se el- och värmeproduktion från respektive produktionsanläggning och
separat från rgk i kalkylmodellen år 2017 och år 2018 (alltså sista helår utan nytt KVV och
första helår med nytt KVV)
Se bifogad excel-fil EMC_second opinion_kompletteringar KVV. Produktionsberäkningar för
år 2017 baseras på förutsättningar utifrån budget 2015 och för relevanta delar utifrån
antaganden i enlighet med beslutsunderlaget för att på bästa sätt spegla förändringen mellan år
2017 och år 2018.
x I det varaktighetsdiagram vi fått ser det ut som att den nya rgk (med uppfuktning) är i drift
endast under den tid den nya pannan går på fullast. Vidare ser det ut som att den nya pannan
prioriteras före befintlig rgk i avfallsförbränningsanläggningen. Hur ser resonemanget ut kring
denna driftoptimering?
Presenterat varaktighetsdiagram/produktionsmix i förfrågningsunderlaget baseras utifrån de
indata för energipriser som antogs i enlighet med förfrågningsunderlaget. Värmeproduktionen
optimeras alltid utifrån lägsta möjliga rörliga produktionskostnader, där rökgaskondensering
anses utgöra spillvärme (gratis värme, samma antagande för avfalls-rgk som för rgk på bioKVV). Värmeproduktionskostnaden för kraftvärmedelen bestäms av såväl bränslekostnader
som av el- och elcertifikatsintäkter, varför körordningen rökgaskondensering-kraftvärme kan
växla beroende på vilka energipriser som ansätts/förväntas. Den varaktighet/produktionsmix
som beräknats och ligger som bas för beslutsunderlaget ger att rökgaskondenseringen
prioriteras före kraftvärme pga. av antagna el- och elcertifikatspriser ger en
värmeproduktionskostnad för kraftvärmedelen som ligger över kostnaden för
rökgaskondenseringen. Således helt enligt normal produktionsplanering, dock med resultatet
att presenterat varaktighetsdiagram förändrats utifrån nu ansatta energipriser.
x Vilka värden på tillgänglighet och verkningsgrader har använts för de olika anläggningarna?
Ansatta verkningsgrader för de anläggningar som ingår i fjärrvärmeproduktionen är helt enligt
de antagande som görs löpande i beräkningar i samband med budget och handlingsplaner.
Förutsättningarna för ingående anläggningar är också oförändrade före reps. efter
reinvestering (prestandan hos de andra anläggningarna påverkas ej av ett nytt kraftvärmeverk).
Prestanda, verkningsgrader och tillgänglighet för ett nytt kraftvärmeverk (panna, turbin,
rökgaskondensering) har ansatts utifrån inkomna anbud och följer de värden som kan förväntas
av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med ångdata och förutsättningar enligt
förfrågningsunderlaget/inkomna anbud (konventionellt KVV). Revisionsperioder finns även
inplanerade för samtliga kraftvärmeenheter i produktionsberäkningarna, således helt i enlighet
med de driftförhållanden som normalt råder. I bifogad excel-fil EMC_second
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opinion_kompletteringar KVV redovisas el- och värmeproduktion samt bränsleförbrukning för
resp. anläggning, här kan verkningsgrader indirekt utläsas.
x Resultat- och balansräkning för senaste året (5.3.1)
Se särredovisning Fjärrvärme år 2013. Noterbart är att särredovisningen enbart avser
fjärrvärmeverksamheten, och inte hela affärsområde Energi. Fjärrvärmeverksamheten utgör
dock den klart övervägande delen av affärsområdets omsättning (ca 98%).
x Ingår kraftmatning i de 199 MSEK som anges för överföringsledningen?
Nej, redovisad kostnad avser fjärrvärmeledningen. Borås Elnät ansvarar för kraftmatningen och
den ingår inte i ledningsentreprenaderna (samordning sker dock med Borås Elnät).
x Vad består skillnaden i posten DoU 2017-18 i Resultatprognosen av? Var framgår:
- Minskade löpande årliga reinvesteringar, 40 MSEK för KVV (enligt 5.1)
Vi tolkar att frågan avser skrivelsen Resultatprognoser inkluderar även andra löpande
årliga reinvesteringar, 40 MSEK för kraftvärmeverket .
Angivna reinvesteringar på 40 MSEK avser andra löpande investeringar/reinvesteringar
för affärsområde Energi såsom nyanslutningar av kunder, reinvestering i ledningsnätet
etc. I och med att det är affärsområdets totala resultatprognos som redovisas, så måste
även verksamhetens övriga löpande reinvesteringar tas med. Med anledning av frågan
så bör sannolikt skrivelsen förtydligas, där kraftvärmeverket ersätts med
affärsområde Energi.
(På samma sätt bör skrivelsen avloppsreningsverket ersättas med affärsområde VA
avseende 50 MSEK för årliga reinvesteringar inom VA-verksamheten.)
-

Besparingar i personalkostnader på 2-5 MSEK per år enligt 5.3.8
Besparingen ligger inräknad i kostnadsposten DoU.

-

Effektiviseringar av verksamheten (5.2, 5.3.1)?
De effektiviseringar som löpande genomförs i verksamheten ligger medräknade i
redovisade kostnadsposter/resultat. Utöver ovanstående förväntade besparingar
avseende personalkostnader finns inga andra framtida effektiviseringar medräknade.
Detta för att inte underskatta verksamhetens förväntade framtida DoU-kostnader.

-

Minskat DoU då anläggningen tas ur drift
Nuvarande biokraftvärmepannor på Ryaverket inklusive biobränsletorken ger
naturligtvis löpande upphov till omfattande drift- och underhållskostnader.
Bedömningen hur mycket kostnader som fasas ur då biopannorna tas ur drift ligger
inräknat i redovisad kostnadspost för DoU. Skillnaden i DoU mellan 2017 och 2018
utgörs till övervägande del av de kostnader som fasas ur då biopannorna tas ur drift.

x Vad gäller i övrigt i resultatprognosen:
- Vad grundas de årliga minskningarna i Industrirabatter och Mottagningsavgifter på?
Mottagningsavgifterna bedöms minska med 3 % per år. Behovet av avfallsbränsle
förväntas vara oförändrat då avfallspannorna utgör baslast i systemet.
Industrirabatterna bedöms minska i takt med att den fossila spetsproduktionen minskar
pga. sjunkande värmebehov.
- Varför sjunker Bränslekostnader Fristad 2017-18?
Värmebehovet förväntas sjunka även i fjärrvärmenätet i Fristad, samt att ganska
omfattande energibesparingar med BEM:s hjälp genomförts hos ett par större kunder i
Fristad, vilket dock inte fullt ut fångats upp i handlinsplanen. Detta gör att
bränslekostnaderna är lägre år 2018 än år 2017. (Noterbart är att även
fjärrvärmeintäkterna därmed sjunkit i motsvarande grad i Fristad)
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- Skulle gärna se Bränslekostnader för nytt KVV separat  nu är det del av
Bränslekostnader Centrala
Bränsleförbrukningen för nytt KVV redovisas i bifogad excel-fil EMC_second
opinion_kompletteringar KVV. Bränsleförbrukningen för nytt KVV framgår också av
beslutsunderlaget, samt att de biobränslepriser som används i kalkylerna redovisats i
såväl beslutsunderlaget såsom tidigare underlag (EMC_KVV_värmebehov och
energipriser).
- Miljöavgifter och utsläppsrätter är positiva tal 2018-21 för att sedan åter bli negativa 
vad beror detta på?
I enlighet med de regler som gäller för EU ETS (handel med utsläppsrätter) så får AO
Energi en gratis tilldelning av utsläppsrätter under perioden 2013-2020. Detta gör att
verksamheten initialt får en nettotilldelning av utsläppsrätter, vilket sammantaget
genererar en intäkt. Tilldelningen sjunker gradvis under perioden, varför också kostnaden
för miljöavgifter och utsläppsrätter ökar med tiden. Väsentlig minskade utsläpp av NOx
gör att kostnadsposten generellt sett också sjunker markant mellan år 2017 och 2018,
även om kostnaderna för NOx antas öka med tiden efter reinvestering.
- Vad består minskningen i Energikostnader (exkl nytt KVV) av mellan 2017 och 18? Är
detta minskning av hjälpel till gammalt KVV?
Ja. Då befintliga biopannor fasas ur så sjunker även energikostnaderna för Ryaverket.
Energikostnaderna/hjälpel för nytt KVV är inräknade i kostnadsposten DoU +
energikostnader nytt KVV.
- Varifrån kommer ökningen i Övriga kostnader (fördelade kostnader, OH mm) 2017-18?
Fastighetsskatt för nytt KVV har lagts in under denna post, därav ökningen.
Ett nytt kraftvärmeverk kommer enligt nuvarande regler belastas med fastighetsskatt,
dels för installerad eleffekt och dels för tilldelning av elcertifikat. Fastighetsskatten för
befintliga biopannor är låg, primärt beroende på åldersavdrag.
- Vad är Övriga intäkter?
Vi tolkar det som att intäktsposten Interna intäkter åsyftas.
Interna intäkter består bla. av intäkter för försäljning/abonnemang för
energiuppföljningsverktyg och energitjänster, men också av interna leveranser mellan
fjärrvärme- och fjärrkylaverksamheten, bla. intäkter för fjärrvärmeverksamheten för
nyttjad fjärrvärme för absorptionskylmaskiner och intäkter för fjärrkylaverksamheten för
levererad fjärrkyla för processkylning på Ryaverket och för värmeåtervinning från
kylmaskiner. (Intern prissättning för fjärrvärme och fjärrkyla inom affärsområde Energi
sker utifrån verksamheternas marginalproduktionskostnader.)
- Varifrån kommer minskningen i Avskrivningar befintlig verksamhet 2017-18?
Befintliga biopannor samt befintliga turbiner på Ryaverket kommer med nuvarande
avskrivningstakt ej till fullo vara avskrivna innan anläggningen tas ur drift. Detta gör att
överavskrivningar av befintliga restvärden kommer ske fram till år 2018, vilket i sin tur gör
att avskrivningarna från befintlig verksamhet kommer minska år 2018 jämfört med 2017.
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ARV
Då beslutsunderlaget inte redovisar slutligt vald processteknik förutsätter vi att budgetramen baseras
på teknik i linje med FFU.
x

Vi önskar en fördelning av reinvesteringen mellan slambehandling och reningsverket
Under kapitel 5.1 i beslutsunderlag redovisas kostnadsposten för process/anläggning för ARV.
Drygt 60 % avser bedömd kostnad för avloppsreningsverket och resterande del (strax under 40
%) avser rötningsanläggningen.

x

Vi önskar även ett förtydligande av var investering i vattenturbin ingår. I process/anläggning
eller i överföringsledningar + pumpar?
Investeringskostnaden för en vattenturbin ligger med under process/anläggning.

Frågor på resultatprognos:
x Vad innefattas i intäkter internt vatten?
Vattenförbrukning i andra affärsområden vilket debiteras genom gällande taxa.
x Vd innefattas i övriga intäkter?
Kommunbidrag som erhålls för att utföra tjänster vilka inte ingår i taxan enligt vattentjänstlagen.
Exempel på detta är brandposter.
x Vad innefattas i material för produktion?
Kostnader för t.ex. kemisk-tekniska produkter, avloppsvattenkemikalier, renvattenkemikalier,
maskin- och mätutrustning, analyser/provtagningar etc
x Vad innefattas i fördelade kostnader, internt?
Kostnader för administration och ledning samt övriga ej fördelningsbara kostnader.
x Vad innefattas i övriga kostnader?
Kostnader för t.ex. försäkring, juridik, övriga externa tjänster.
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Kompletterande frågor avseende KVV 2014-11-18
Svar av Borås Energi och Miljö, 2014-11-19
1. Interna intäkter
Beträffande ert svar från 2014-11-12 . Det förefaller som om det finns både intäkter för
fjärrvärmeverksamheten för försäljning till fjärrkylaverksamheten och vice versa. Ingår
vidare inte fjärrkyla i affärsområde Energi?
Fjärrkylaaffären ingår fullt ut i affärsområde Energi. Resultatet för AO Energi påverkas
därmed ej av de interna fördelningar/transaktioner för intäkter/kostnader avseende
fjärrkyla som görs inom affärsområdet. Tidigare svar var ett försök att beskriva
huvuddelarna i de fördelningar/transaktioner som görs inom affärsområdet idag
avseende fjärrkyla.

2. Kraftmatning
Beträffande ert svar från 2014-11-12. Innebär detta att Borås Elnät helt står för
investering för kraftmatning eller kommer BEMAB betala denna via en nätavgift eller
motsvarande?
Borås Elnät kommer att stå för hela investeringen. BEMAB kommer betala en
anslutningsavgift för anslutning till 130 kV-nätet på uppskattningsvis 25 MSEK.

3. Resultat
Vi noterar att raden Resultat i Resultatprognos med nytt KVV för åren 2015-17 varierar
mellan 54 och 38 Mkr. Trots ökad avskrivningstakt för den gamla anläggningen är
detta väsentligt högre än i Årsrapport Fjärrvärme 2013 där Resultat efter finansiella
poster uppgår till 22 Mkr för åren 2012 och 2013.
Resultatförändringen beror till stor del på pågående investeringar i ny
rökgaskondensering på avfallspannorna och ny hetvattenpanna på Viared, men beror
även på andra effektiviseringar i verksamheten som genomförts/planeras. Detta gör
sammantaget att resultatet för AO Energi förväntas förbättras jämfört med tidigare år.

4. Miljöavgifter och utsläppsrätter (netto)
Beträffande ert svar från 2014-11-12 . Vi kan se att ni i det uppdaterade
beslutsunderlaget (4.2.5) minskat den kvantifierade besparingen från 5,5 till 5,0 MSEK.
Resultatprognosen visar dock en kostnadsminskning på 8,4 Mkr mellan 2017 och
2018.
Redovisad besparing på 5 MSEK avser enbart förändringen p.g.a. minskade NOxutsläpp från bio-KVV. Kostnadsposten Miljöavgifter och utsläppsrätter (netto)
inkluderar även den nettotilldelning av utsläppsrätter som affärsområdet erhåller.
Skillnaden mellan år 2017 och 2018 beror dels på att NOX-utsläppen från befintlig
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produktion har sänkts genom pågående effektiviseringsåtgärder, vilka inte fullt ut
räknats in i nuvarande handlingsplan. Skillnaden beror även på att nettotilldelningen av
utsläppsrätter räknats in i kalkylen med nytt KVV, med inte varit inräknad in i
handlingsplanen. (Hänvisar här även till den tidigare beskrivningen i föregående svar
kring Generell kommentar avseende jämförelse av år 2017 och 2018, dvs före resp.
efter reinvestering.)
5. Avvecklingsplan
Är tanken att det gamla kraftvärmeverket  byggnader, pannor, turbin,
bränslehantering - ska stå kvar i 25 år?
Befintliga kraftvärmepannor på Ryaverket (avfall och bio) har ett gemensamt
ångsystem med gemensamma turbiner. Detta gör att delar av anläggningen behöver
vara kvar under den tidsperiod som avfallspannorna fortsatt är i drift. Någon specifik
planering kring vilka byggnader etc. som kan avetablerats har inte gjorts. Stor ytor kan
dock frigöras om nuvarande bränslelager/bränslehantering (tillsammans med befintlig
gasoltank) avvecklas men vi ser över alternativ användning/utveckling av anläggning.
6. Ränta och inflation
Vi har noterat att ni använder 2 % inflation i era beräkningar och en nominell ränta på
3,8 %. Är dessa värden avstämda mot varandra, dvs att 3,8 % gäller för en bedömd
inflation på 2 % per år under beräkningsperioden?
Antagen kostnadsränta på 3,8 % har satt i samråd med Borås Stads internbank med
utgångspunkt i nuvarande långsiktiga marknadsräntor. Finansiering av
reinvesteringarna kan helt eller delvis låsas idag på lång sikt baserat på nuvarande
ränteläge. Förväntade prisförändringar för intäkter och kostnader för den löpande
verksamheten har dock ansatts utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 %, dels
eftersom detta generellt ses som ett normalt antagande, och dels eftersom det över
tid bedöms som ett rimligt antagande oaktat nuvarande ränteläge.
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PM investering i avloppsreningsverket
Uppdraget omfattar att värdera beslutsunderlaget reinvestering i ett nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk- för nästa generation boråsare i en stad i utveckling, daterat 2014-11-14. Detta PM
belyser synpunkter avseende avloppsreningsverket där fokus enligt uppdragsbeskrivning skall vara på
om investeringsbelopp är av relevant, snarare än driftresultatet. I uppdraget ingår att belysa
frågeställningarna om indata och kalkyler är korrekta; om bedömda nivåer på externa parametrar är
rimliga (exempelvis elpris, bränslepriser och volymåtgång); om ingående bedömningar om
investeringsbehov/belopp är relevanta; samt om tillräckliga riskanalyser avseende miljö, säkerhet och
ekonomi gjorda med hänsyn till investeringens storlek? Dessa frågor hanteras alltså övergripande för
avloppsreningsverket som huvudsakligen bedöms utifrån investeringsbeloppets storlek.
Uppdragets hela budget har omfattat cirka 300 timmar där huvudfokus enligt uppdragsgivaren skall
vara på analysen av kraftvärmeverket (KVV) och Avloppsreningsverkets (ARV) andel har således
angripits mer övergripande i en omfattning av 100 timmar.
Som underlag till detta PM har i huvudsak Beslutsunderlag med tillhörande resultatprognos (AO VA)
granskats samt svar på kompletterade frågor som biläggs detta PM. För att få en bakgrund har även
Grontmij tagit del i tidigare rapporter och förfrågningsunderlag för huvudkomponenter samt tidigare
genomförda granskningar.

1

Inledning

Borås avser investera i ett nytt avloppsreningsverk för 150 000 personekvivalenter (pe) vid Sobacken
med tillhörande överledning av avloppsvattnet från nuvarande verksamhet i Gässlösa. Dagens
reningsverk är dimensionerat för 110 000 pe som är nuvarande belastning. Det nya reningsverket skall
hantera förväntad befolkningstillväxt till 150 000 pe och ökande miljökrav där kväve skall renas ner till 8
mg/l och fosfor 0,2 mg/l. Det nya avloppsreningsverket kommer att hantera avloppsvatten upp till 9 600
m3/h och det biologiska steget 5 700 m 3/h. Avloppsvatten leds över i en ny överföringsledning med
tillhörande pumpstation från Gässlösa reningsverk. Som processteknik har en aktivslamprocess med
biologisk fosforreduktion valts. Denna har sitt ursprung från Universitetet i Cape Town.
Mottaget beslutsunderlag daterat 2014-11-14 anses av Grontmij vara knapphändigt kring beskrivningen
kring ARV och primärt den tekniska redovisningen av tänkt investeringen. Grontmij anser vidare att för
ARV saknas återkoppling från nuvarande förslag på utförande och investering, till det omfattande
utredningsarbetet som utförts fram till nu redovisat beslutsunderlag.
Genomförd granskning redovisades vid möte 2014-12-18 samt 2015-01-12 och tillhörande
presentationer för kraftvärmeverket (KVV) och Avloppsreningsverket (ARV) är bilagt arbetet.

2

Investeringsbehovet

Nuvarande avloppsreningsverk vid Gässlösa klarar inte ställda utsläppskrav samt har en begränsning
avseende kapacitetsutbyggnad då utrymme kring anläggningen är begränsat. Anläggningens placering
i staden gör även att det finns fördelar att frigöra stadsnära markytor och välja en annan placering för
nytt avloppsreningsverk där även det rekommenderade skyddsavståndet till bostäder överstiger 1 000
och förväntas bibehållas på längre sikt. Nuvarande utsläppspunkt i recipient är även mindre lämpad för
mottagande av avloppsvatten i den utsträckning som prognosticerats för utvecklingen i Borås.
Tidigare utredningar har pekat på olika scenarier där ny lokalisering med tillhörande nytt reningsverk
och renovering av befintligt reningsverk har studerats. Borås har sedan tagit ett inriktningsbeslut i
oktober 2011 om att investera i ett nytt avloppsreningsverk där reningsverkets andel är angivet till 800
MSEK.
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VA-verksamheten har sedan erhållit skärpta krav avseende utsläpp för kväve och fosfor vilket
ytterligare tydliggjort behovet till en nyinvestering kring VA-verksamheten för Borås.
Grontmij anser att en investering för att behandla Borås avloppsvatten är befogat och nödvändigt.

3

Beslutsunderlaget ARV

Grontmij har under genomförd granskning erhållet ett antal versioner av kommande beslutsunderlag
från och med 2014-10-31 och slutlig version mottogs 2014-11-14, se bilaga. Klargörande frågor har
ställts avseende mottagen preliminär version av beslutsunderlaget och mottaget svar 2014-11-12 samt
ett möte med Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) 2014-11-17 har varit till grund för denna granskning.

Beslutsunderlaget har en övergripande redovisning av tänkt teknisk utförande av ett nytt
avloppsreningsverk vid Sobacken samlokaliserat med nytt kraftvärmeverk vid befintlig avfallsanläggning
där även rötning av källsorterat avfall är lokaliserad.
Lokalisering berörs kortfattat och tillhörande synergier kring samlokalisering vid Sobacken med övriga
verksamheter anges i text men kan inte utläsas ekonomiskt i redovisat resultat.
I beslutsunderlaget saknas ett nollalternativ eller konsekvens vid ej bifallen investering. Vår
bedömning är att detta hade tydliggjort den valda lokaliseringen och dessutom gett möjlighet att
framhäva framställda fördelar upptaget i synergier.
Beslutsunderlaget kopplas inte till tidigare inriktningsbeslut och den förändradekrav bild som sedan
dess uppkommit kring ARV med bland annat skärpta utsläppsvillkor. De ekonomiska konsekvenser
som därmed tillkommit hade med fördel tydliggjorts i beslutsunderlaget nu när investeringen ökat från
tidigare inriktningsbeslut.
Grontmij anser även att redovisning av ekonomin i beslutsunderlaget mer visar ett resultat för tänkt
investering, vilket gör resultatet svårt att förstå ur VA-kollektivets perspektiv. VA-verksamheten är
finansierat genom VA-avgiften och faller under självkostnadsprincipen där nödvändiga kostnader kan
tas ut av abonnenterna för anskaffning och drift av en ny anläggning. Konsekvensen avseende VAavgiften utifrån tänkt investering vore lämplig att framhäva tydligare i resultatsammanställningen.
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Teknik

Vald tekniks lösning är så kallad aktivslamprocess med biologisk fosforreduktion eller kallat UCT,
hämtat från sitt ursprung från Universitetet i Cape Town. Tekniskt val redovisas som beprövad,
resurseffektivt och skall bidra till lägre driftkostnader. Utformning som kan utläsas ur bakomliggande
underlag är att huvudparten av avloppsvatten hanteras i processen och endast ett delflöde vid
högsflödestillfällen hanteras i en högflödesrening av typ actiflow, se Figur 1. Principschema (Källa: .

Figur 1. Principschema (Källa: Beslutsunderlag daterat 2014-11-14)
Beslutsunderlaget saknar beskrivning av grunder till vald teknisk utformning, vilket medför att angivna
fördelar inte tydligt framgår. Grontmij anser att beslutsunderlaget hade gynnats av en jämförelse kring
olika processer som påvisar de fördelar vald teknisk lösning ger. Jämförelsen kunde i korthet redovisat
besparingar i driftkostnader kontra investering.
Grontmijs bedömning är också att vald process ingår kan anses resurseffektiv jämfört med
3
konventionella processer. BEMAB har valt att använda processen på hela huvudflödet 5 700 m /h,
istället för normalfallet med ett delflöde, vilket enligt vår bedömning medför att stora volymer krävs för
att klara av de flödesvariationer som är inom dimensioneringsramarna. Normalt ute i Europa utförs
liknande processer som sidoströmsbehandling tillsammans med en annan process som bättre lämpar
sig för flödesvariationer. Vald lokalisering har tillgängliga ytor vilket då inte begränsas av detta, utan
konsekvens av tekniskt val påverkar endast investeringen enligt vår bedömning.

5

Investering ARV

Prognos för Investering för nytt avloppsreningsverk vid Sobacken uppgår till 1 357 MSEK, enligt nedan
uppdelning, Figur 2 Prognos reinvestering (Källa: Beslutsunderlag daterat 2014-11-14).
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Figur 2 Prognos reinvestering (Källa: Beslutsunderlag daterat 2014-11-14)
Vid möte med BEMAB den 17 november, gavs tillfälle att ta del av kalkylen som är grund till redovisad
investering för processanläggningar.
Grontmijs bedömning är att investeringsnivån för att rena avloppsvatten motsvarande en belastning om
150 000 pe i ett nytt reningsverk med ställda utsläppskrav är hög. Vi anser dock inte att redovisad
investering för anläggning i beslutsunderlaget är fel, utan mer att man uppnått en hög investeringsnivå
med den ambition om framtidssäker, robust och resurseffektiv anläggning som framgår i det tillgängliga
underlaget, tekniska beskrivningar i upphandlingsdokument samt dialog vid möten. Sammantaget med
vald teknisk lösning som i sig bidrar till en hög investering genom ett ökat volymbehov höjer detta
investeringen ytterligare.
Jämförs ovan prognos för reinvestering med den i inriktningsbeslutet oktober 2011 angiven total
investering om 2 400 MSEK varav KVV är 1 600 MSEK och således ARV 800 MSEK, för en ny
avloppsanläggning vid Sobacken, har investeringsbeloppet nu stigit till 1 357 MSEK för ARV . Grontmij
anser det svårt att utläsa i beslutsunderlaget vad den ekonomiska förändringen är orsakad av.
Beslutsunderlaget skulle enligt vår bedömning vara tydligare om den ekonomiska utvecklingen i
projektet redovisat från tidigare taget inriktningsbeslut samt om konsekvenser av tekniska val och
ambition om framtidssäkerhet redovisats ekonomiskt.
I redovisad investering ingår en överledning och pumpning av avloppsvattnet från befintlig VAverksamhet vid Gässlösa till ny anläggning i Sobacken till en kostnad av 228 MSEK. Grontmijs
bedömning är att detta är en rimlig kostnad och om något bedömer vi den vara i underkant mot egen
gjord överslagsberäkning. Överledningens andel av tillkommande kostnader för projektledning och
oförutsett är inte särredovisat, vilket kan vara anledning till att vår egen bedömning är något högre.
5.1

Benchmarking för investering ARV

Till följd av ovan påpekande om att investeringen anses som hög, redovisas här jämförelser mot andra
marknader efter kontakt med investeringsinstitut, entreprenörer och inom Grontmijkoncernen. Detta
med anledning av att liknande projekt inte kan uppvisas i Sverige.
Syftet med denna branschjämförelse eller benchmarking är att se i vilket intervall investeringar i
branschen ligger. Alla avloppsreningsverk har sina specifika förutsättningar vad avser geografi,
topografi, avloppsvatten, miljökrav, recipientförhållanden med mera, varför jämförelser är indikativa och
sker på en övergripande nivå.
Benchmarking med anläggningar i Europa med samma processteknik är inte helt jämförbart, då
BEMAB valt en teknisk lösning där huvudflödet 5 700 m 3/h renas i vald processteknik. I Europa nyttjas
bio-P processen normalt som en sidoströmsbehandling där en delström av avloppsvattnet behandlas i
processen. Investeringsnivåer för europeiska bio-P anläggningar har erhållits genom Grontmij i
Nederländerna, där processtekniken är vanlig. Där ligger normalt investeringsnivån kring 2 800  3 500
SEK/pe. Görs en jämförelse med internationella anläggningar med likande miljökrav, då med annan
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processteknik, fås en investeringsnivå kring 2 200  3 300 SEK/pe (dock gäller detta i huvudsak större
anläggningar än Borås, vilket generellt medför lägre kostnad per pe). Med dessa referenser som
bakgrund bedömer vi att investeringsnivån 5 800 SEK/pe är hög för att lösa uppgiften att rena
avloppsvatten i Borås för 150 000 pe.

6

Ekonomi

Den ekonomiska redovisningen i beslutsunderlaget anser vi vara kortfattad och det är svårt att utläsa
vad som ingår i sammanställningen av resultatet för ARV. Till detta har vi erhållit en sammanfattning av
resultatprognosen, se bilaga angående AO VA, som är underlag till diagram, se Figur 3
Resultatprognos och omsättning för AO VA (Källa: Beslutsunderlag daterat 2014-11-14).

Figur 3 Resultatprognos och omsättning för AO VA (Källa: Beslutsunderlag daterat 2014-11-14)
Redovisad text i 5.4.2 i beslutsunderlaget kring VA-taxans utveckling hade med fördel visats i
förslagsvis ett diagram med befolkningsutveckling och prognoserad taxa över projekttiden.
Vidare i beslutsunderlaget finner vi formulering kring avkastningskrav om 20% för bolaget med
anledning av ARV är märklig angivet i beslutsunderlaget punkt 5.5.1, sjätte stycket. Detta mål beskrivs
inte kunna uppfyllas till stor del beroende på investeringen i ARV som inte har något eget
avkastningskrav. Vi anser att den taxefinansierade VA-verksamheten, som riktigt är utan
avkastningskrav och följer självkostnadsprincipen, därmed inte ska inräknas i bolagets mål för
avkastning av eget kapital, utan istället särredovisas.
6.1

Genomgång sammanfattning av resultatprognos AO VA (förtydligande av
beslutsunderlag)

Sammanfattningen av resultatprognosen AO VA visar, som vi bedömt, VA-verksamhetens ekonomi, där
tänkt investering är införd. Prognosen är dock så pass sammanfattad, se Figur 4 Utdrag av
resultatprognos AO VA (Källa: Beslutsunderlag daterat 2014-11-14), att respektive post är svårt att
utläsa vad som ingår, se Figur 4.
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Figur 4 Utdrag av resultatprognos AO VA (Källa: Beslutsunderlag daterat 2014-11-14)
Vi vill även belysa att redovisad prognos AO VA skulle vara tydligare om den speglat VAverksamhetens målsättning om en ekonomi i balans över tiden där man även kan utläsa VA-taxans
utveckling.
6.2

Känslighetsanalyser

Känslighetsanalysen i beslutsunderlaget berör endast investering- och ränteförändring. Styrande
parametrar för VA verksamhetens intäkter som befolkningstillväxt med mera har inte berörts, vilket vi
anser är ett minimum. Grontmij anser även att känsligheten med fördel hade redovisats i förhållande till
förändringar i taxan.

7

Sammanfattande bedömning

Nedan följer en sammanfattning av vår bedömning av beslutsunderlaget daterat 2014-11-14.
Beslutsunderlaget uppfattar vi har fokuserat på kraftvärmeinvesteringen och beskrivningen för ARV
anser vi vara knapphändig, speciellt kring ekonomin för tänkt investering om nytt avloppsreningsverk.
Grontmij anser även att verksamheterna KVV och ARV skiljer sig i sådan grad att vår bedömning är att
ARV hade gynnats av ett separat framställt beslutsunderlag.
Investeringsnivån uppfattar vi som hög. Sammantaget att ekonomiska fördelar av gemensam etablering
med KVV, lokalisering, teknisk nivå, kostnader för ökade utsläppskrav inte framhålls tydligt i
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beslutsunderlaget blir resultatet att även presenterad investering för ARV uppfattas som hög. Med ett
nollalternativ eller redovisning av konsekvens om beslut inte bifalles hade med fördel presenteras, vilket
även kunde tydliggjort det utförande man nu lägger fram för beslut.
På det sätt man redovisat resultat för investeringen finner vi otydligt hur projektet kommer påverka VAtaxan under kalkylperioden. Grontmij anser även att känslighetsanalyser borde omfatta utfall för
verksamheten om befolkningsutvecklingen inte sker enligt prognos.
Sammanfattningsvis anser Grontmij att det i beslutsunderlaget saknas en redovisning av de fördelar
som föreliggande investeringsförslag ger, det vill säga, de fördelar som skall motivera den enligt vår
bedömning höga investeringsnivån. Rekommendation är att Borås kommun i egenskap av huvudman
för VA-kollektivet, uppdrar åt BEMAB att inför beslut, tydliggöra att investering är nödvändig och i
enlighet med självkostnadsprincipen. Grontmij ifrågasätter inte att en investering är nödvändig, men
anser att en tydlighet krävs i frågan så att inte beslutsprocessen försenas, med fördröjningar i projektet
som följd.

8

Bilagor

Bilaga 1 Översiktliga svar på frågorna_2014-10-03
Bilaga 2 Beslutsunderlag_EMC_141114
Bilaga 3 EMC_ARV_Resultatprognos VA V2
Bilaga 4 Frågor och svar beslutsunderlag_141106_141112
Bilaga 5 Förtydliganden till Grontmijs second opinion 150108
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Bilaga 1

KRAFTVÄRMEVERKET
a.

Beskrivning av övriga värderade alternativ inkl nollalternativ  dvs fortsätta med befintliga
anläggningar (inkl tekniska hinder, förväntat reinvesteringsbehov, D&U-utveckling,
tillgänglighetsutveckling under perioden)

SVAR:
Arbetet med att ta fram underlag för att förnya kraftvärmeproduktionen har pågått under lång tid och
flera olika alternativ och nollalternativ har presenterats i olika sammanhang. Exempelvis finns i
dokumentet Beslutsunderlag Energikombinat 2013 (daterad februari 2010) ett nollalternativ
presenterat som Nuläge. Där finns också alternativen två biopannor och nytt KVV Ryaverket som
beskiver alternativen att fortsätta driften på Ryaverket på olika sätt. I rapporten Boråsmodellen  för en
stad i förändring (daterad 2011-04-04) finns också nollalternativet presenterat som nytt KVV
Ryaverket och bygger på underlag från dokumentet Beslutsunderlag Energikombinat 2013. Dessa
nollalternativ låg alltså till grund för inriktningsbeslutet i december 2011 där det fastslogs att projektet
skulle drivas vidare för att ta fram mer detaljerade uppgifter för ett nytt KVV på Sobacken. Sedan
december 2011 har arbetet fokuserats på att ta fram dessa underlag och nollalternativ finns därefter
inte presenterade i rapportform. Däremot har ägarna vid några olika tillfällen frågat efter ytterligare
information kring nollalternativ och vi har därför tagit fram uppskattade uppgifter avseende
investeringskostnader som presenterats i olika ppts. Ett nollalternativ finns också presenterat i MKB i
miljötillståndsansökan, men det innehåller inte den informationen som ni efterfrågar kring kostnader mm.
DOKUMENT samlade i flik A:
Beslutsunderlag energikombinat 2013
Boråsmodellen  för en stad i förändring
Lokaliseringsutredningen (Bilaga till MKB)
EMC_översiktlig analys alternativ (PPT)
b.

Bakgrund till och värdering för vald teknik och bränslemix

SVAR:
När det gäller teknik så är teknik eller tekniska lösningar i allmänhet inte valda, vilket framgår av
förfrågningsunderlagen till leverantörerna. Däremot har krav ställts på vissa funktioner och exempelvis
pannans effekt. Målsättningen har varit att i så liten omfattning som möjligt välja tekniska lösningar utan
istället låta leverantören ge förslag på dessa, och sedan utvärdera de olika lösningarna. De tekniska delarna
av förfrågningsunderlagen baseras på ett antal olika PM som beskriver tekniska funktioner och alternativ.
Baserat på dessa PM har projektstyrelsen fattat beslut som har inarbetats i förfrågningsunderlagen.
När det gäller bränslemix så valdes inriktningen biobränsle under projektet Förstudie Energikombinat
2013 (2008-2010). Detta finns presenterat i dokumentet Beslutsunderlag energikombinat 2013 (se
ovan). När det gäller specificeringen av biobränsle finns PM som beskriver detta, se PM Inverkan av
bränsleblandning och askkomponenter på panndata samt Dimensionering av kraftvärmepannan för
fuktigt bränsle. Förutom de PM som finns under flik B, så finns också de presentationer som
presenterades för projektstyrelsen i samband med beslut inför utformning av förfrågningsunderlag.
DOKUMENT samlade i flik B:
Bränslehanteringssystem koncept och leverantörsjämförelse 2013-02-06
Dimensionerande fukthalt kraftvärmepanna - 2012-11-30
Dimensionering av kraftvärmepannan för fuktigt bränsle - 2013-02-04
Dimensioneringsunderlag fjärrvärme och varaktighetsdiagram 2013-04-18
EMC KVV Behovsanalys mottagningsstation 2013-03-06

Inverkan av bränsleblandning och askkomponenter på panndata 2012-11-30
Presentation för BEM 2013-02-20 Beslut rev 0
Presentation för BEM 2013-02-20 Bränsleblandningens påverkan på panndata rev1 SHS
Presentation för BEM 2013-020-20 Bränslemottagning
Processmedia och elförbrukning KVV 2013-05-16
Systemutvärdering - yttre bränslehantering - 2012-11-19

c.

Beskrivning och analys av val av anläggningsstorlek, inkl val av uppfuktning av förbränningsluft för
rökgaskondensor, samt och förväntad el- och värmeproduktion under den studerade perioden
inklusive varaktighetsdiagram

SVAR:
Val av anläggningsstorlek finns beskrivet i ppt dokument, med beslut fattat av projektstyrelsen
dokumenterat i projektstyrelseprotokoll. Övriga svar finns i olika PM.
DOKUMENT samlade i flik C:
Val av anläggningsstorlek (EMC_dimensionering KVV+HV_kompl_v7)
Övriga svar återfinns i PM under flik b
d.

Bakgrund till val av försäljningsprognos för fjärrvärme samt val av framtida fjärrvärmepris

SVAR:
Utredning har genomförts avseende framtida prognos för fjärrvärmeleveranser. Framtida
fjärrvärmeleveranser och fjärrvärmepris enligt bifogat underlag. Fjärrvärmepriset antas öka med antaget
inflationstakt.
DOKUMENT samlade i flik D:
Rapport av Profu Framtida fjärrvärmeleveranser till 2025, daterad 2013-05-14
Fjärrvärmeleveranser enligt excel-dokument EMC_KVV_värmebehov och energipriser.
e.

Bakgrund till vald elprisprognos och jämförelse med Profus prognos samt värdering av nätnytta

SVAR:
Under projektets gång har elprisprognosen uppdaterats ett flertal gånger. Den senaste prognosen baseras
på dagens marknadspriser och de terminspriser som ges idag. Detsamma gäller prisprognoser för
elcertifikat. Anledningen till detta är ett önskemål från ägare och styrelse att minimera risken att
övervärdera framtida elintäkter. De flesta offentliga elprisprognoser ligger högre än det som antagits i
projektet. Prognos för el och elcertifikat på längre sikt har satts utifrån en långsiktig
marginalproduktionskostnad som i nominella termer ligger konstant (dvs realt sjunkande).
DOKUMENT samlade i flik E:
Rapport av Profu Analys av elcertifikatmarknaden (2013-05-08)
El- och elcertifikatspriser enligt excel-dokument EMC_KVV_värmebehov och energipriser. (se flik d)
Nätnytta enligt excel-dokument EMC_nätnytta elprod KVV
f.
Prognoser för biobränslepris
SVAR:
Liksom för elprisprognosen så har biobränsleprisprognosen uppdaterats ett flertal gånger under projektets
gång. Den aktuella prognosen för biobränslepris med leverans på Sobacken baseras utifrån BEM:s

nuvarande prisnivåer på biobränsle samt antagandet om att andelen billiga bränslesortiment ökar från
dagens ca 20 % till ca 40 % (dels beroende på nuvarande bränslestrategi samt dels beroende på planerat
bränslelager på Sobacken). Sammantaget antas ett biobränslepris som relativt sett ligger 3 % under
upphandlade priser idag. Bifogat dokument inkluderar även övriga ansatta bränslepriser.
DOKUMENT samlade i flik F:
Biobränslepris Sobacken enligt excel-dokument EMC_KVV_värmebehov och energipriser. (se flik d)

g.

Bedömning av Investeringskostnader uppdelade åtminstone på respektive lot som upphandlingen
är uppdelad på inkl platsspecifika kostnader (tomt, mark, vägar, anslutningar, mm).
SVAR:
Detta kommer att presenteras i samband med att beslutsunderlaget till styrelsen är färdigställt.

h.

Bedömning av drift- och underhållskostnader, inkl personalkostnader

SVAR:
DoU-kostnader för ett nytt KVV som ansatts i nuvarande kalkyler är enligt redovisat dokument.
DOKUMENT i flik H:
DoU_nytt KVV

i.

Bakomliggande information för ekonomiska kalkyler så att dessa går att följa, inkl prisutveckling
för respektive kostnads- och intäktsposter (angivande av realt eller nominellt)
SVAR:
Prisutveckling för fjärrvärme, el, elcertifikat och övriga bränslen redovisas under flik d, e och f.

j.
Bakomliggande information för utsläpps- och miljödata
SVAR:
Miljödomen (finns bifogad under flik j) sätter gränserna för utsläpps och miljödata. Att miljödomen följs
säkerställs genom förfrågningsunderlaget, B04  Tekniska garantier (denna har ni tillgång till via
projektportalen). Villkor som ej fastställs i miljödom är hanterade genom PM Genomgång av öppna frågor
i Miljöansökan, Bilaga A4-teknisk beskrivning kraftvärmeanläggning som finns under flik j.
DOKUMENT samlade i flik J:
Miljödom
B04  Tekniska garantier (detta dokument har ni tillgång till via projektportalen)
PM Genomgång av öppna frågor i Miljöansökan, Bilaga A4-teknisk beskrivning kraftvärmeanläggning
k.
Resonemang till hur det gamla KVV hanterats i utvärderingen avställning, rivning, kostnader, etc
SVAR:
Ingen värdering av eventuellt behov av avställning eller rivning av befintlig anläggning har genomförts
inom projektet. Därmed har inte heller kostnader för detta värderats.

AVLOPPRENINGSVERKET
För ARV förutsätter vi att ni använt samma data avseende omvärldsfaktorer. Vi förutsätter också att det
finns en teknisk och ekonomisk bedömning av nollalternativet enligt a) ovan, det vill säga att vara kvar på
Gässlösa, som vi får ta del av samt också enligt k) ovan, att vi får ta del av hur avställning och rivning av det
gamla reningsverket hanteras i utvärderingen.
a.

Beskrivning av övriga värderade alternativ inkl nollalternativ  dvs fortsätta med befintliga
anläggningar (inkl tekniska hinder, förväntat reinvesteringsbehov, D&U-utveckling,
tillgänglighetsutveckling under perioden)

SVAR:
Arbetet med att ta fram underlag för ett nytt avloppsreningsverk har pågått under lång tid och flera olika
alternativ och nollalternativ har presenterats i olika sammanhang. I dokumentet Nytt
avloppsreningsverk i Borås (daterad 2010-11-11) finns ett antal (5 st) alternativ angivna. Samtliga
alternativ är värderade utifrån process- och tekniklösningar, kostnader och lokalisering. Med denna
rapport tog dåvarande Gatunämnden beslut att föra frågan vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för vidare handläggning, se beslutsunderlag Gatunämnden 25 november 2010. I
rapporten Boråsmodellen  för en stad i förändring (daterad 2011-04-04) finns också nollalternativet
presenterat som nytt ARV på Kranshult och bygger på underlag från dokumentet Nytt
avloppsreningsverk i Borås (daterad 2010-11-11). Dessa nollalternativ låg alltså till grund för
inriktningsbeslutet i december 2011 där det fastslogs att projektet skulle drivas vidare för att ta fram mer
detaljerade uppgifter för ett nytt ARV på Sobacken. Sedan december 2011 har arbetet fokuserats på att ta
fram dessa underlag och nollalternativ finns därefter inte presenterade i rapportform. Däremot har
ägarna vid några olika tillfällen frågat efter ytterligare information kring nollalternativ och vi har därför
tagit fram uppskattade uppgifter avseende investeringskostnader som presenterats i olika ppts. Ett
nollalternativ finns också presenterat i MKB i miljötillståndsansökan, men det innehåller inte den
informationen som ni efterfrågar kring kostnader mm.
DOKUMENT samlade i flik A:
Beslut Gatunämnden november 2010
Nytt avloppsreningsverk i Borås, daterad 2010-11-11
Boråsmodellen  för en stad i förändring (Finns under flik KVV-A)
Lokaliseringsutredningen (Bilaga till MKB) (Finns under flik KVV-A)
EMC_översiktlig analys alternativ (PPT) (finns under flik KVV-A)
k.
Resonemang till hur det gamla ARV hanterats i utvärderingen avställning, rivning, kostnader, etc
SVAR:
Ingen värdering av eventuellt behov av avställning eller rivning av befintlig anläggning har genomförts
inom projektet. Därmed har inte heller kostnader för detta värderats.

14,4

116,4
130,8

Resultat

Avsättning
Prognos avsättning UB 2014
Avsättning UB

Summa

-48,6

-46,3

År 2013

-32,3

-30,7

175,7

25,6

-50,0

-33,0

-17,0

75,6

-10,9
-53,2
-10,9
-16,6
-31,0
-4,1
-126,7

185,7
0,0
12,6
4,0
202,3

29 800

Fastighet och och övrig teknisk service
Projektledningskostnader
20 608

VD/Styrelse
Kommunikation
Strategisk utveckling
Personalutveckling
Ekonomi/IT
Försäljning
9 192

121,8

-53,8

-16,1
-51,5
-25,7
-49,3
-142,5

88,7

-11,1
-54,3
-11,1
-17,1
-31,6
-4,2
-129,4

200,5
0,0
13,6
4,0
218,1

81,2

-40,6

-17,1
-49,6
-22,3
-49,3
-138,4

97,8

-11,3
-55,3
-11,3
-17,6
-32,3
-4,3
-132,1

211,6
0,0
14,3
4,0
229,9

Efter reinvestering nytt ARV
1
2
2017
2018
2019

Fördelade kostnader internt

150,0

19,2

-16,3

-15,6

67,9

-10,7
-52,2
-10,7
-16,1
-30,4
-4,1
-124,0

176,0
0,0
11,9
4,0
191,9

Kapitalkostnader
Räntekostnader, befintlig verksamhet
Räntekostnader, nytt ARV
Avskrivningar, befintlig verksamhet
Avskrivningar, nytt ARV
Totalt kapitalkostnader

60,7

-10,5
-51,1
-10,5
-15,6
-29,8
-4,0
-121,5

Kostnader
Material för produktion
Drift- och energikostnader
Reparation och underhåll
Löner
Fördelade kostnader, internt
Övriga kostnader
Totalt kostnader exkl. kapital

Driftresultat

166,8
0,0
11,3
4,0
182,1

Handlingsplan 2015-2019
År
2015
2016

Intäkter
Intäkter externt vatten
Intäkter externt övrigt
Intäkter internt vatten
Övriga intäkter
Totalt intäkter

(MSEK)

Resultatprognos AO VA med nytt ARV

49,4

-31,8

-18,1
-47,7
-24,0
-49,3
-139,2

107,3

-11,5
-56,5
-11,5
-18,1
-32,9
-4,4
-135,0

223,2
0,0
15,1
4,0
242,3

3
2020

27,1

-22,3

-19,1
-45,8
-25,7
-49,3
-139,9

117,6

-11,8
-57,6
-11,8
-18,7
-33,6
-4,5
-137,8

235,5
0,0
15,9
4,0
255,4

4
2021

16,1

-11,0

-20,0
-44,0
-26,3
-49,3
-139,6

128,5

-12,0
-58,7
-12,0
-19,2
-34,2
-4,6
-140,8

248,5
0,0
16,8
4,0
269,3

5
2022

16,8

0,8

-20,8
-42,1
-27,0
-49,3
-139,2

140,0

-12,3
-59,9
-12,3
-19,8
-34,9
-4,7
-143,8

262,1
0,0
17,7
4,0
283,8

6
2023

8
2025

9
2026

19,6

2,8

-21,6
-40,2
-28,7
-49,3
-139,8

142,6

-12,5
-61,1
-12,5
-20,4
-35,6
-4,7
-146,9

24,5

4,8

-22,4
-38,3
-30,3
-49,3
-140,4

145,2

-12,8
-62,3
-12,7
-21,0
-36,3
-4,8
-150,0

31,4

6,9

-23,1
-36,5
-32,0
-49,3
-140,8

147,8

-13,0
-63,6
-13,0
-21,6
-37,1
-4,9
-153,2

Sedan ny taxeutveckling, resultat noll
267,4
272,7
278,2
0,0
0,0
0,0
18,1
18,5
18,8
4,0
4,0
4,0
289,5
295,2
301,0

7
2024

44,4

13,0

-23,8
-34,6
-29,7
-49,3
-137,4

150,4

-13,3
-64,8
-13,3
-22,3
-37,8
-5,0
-156,5

283,7
0,0
19,2
4,0
306,9

10
2027

60,6

16,2

-24,6
-32,7
-30,3
-49,3
-136,9

153,2

-13,5
-66,1
-13,5
-23,0
-38,5
-5,1
-159,8

289,4
0,0
19,6
4,0
313,0

11
2028

13
2030

301,1
0,0
20,4
4,0
325,5

-14,1
-68,8
-14,1
-24,3
-40,1
-5,3
-166,8

158,7

-25,9
-29,0
-33,7
-49,3
-137,8

20,9

100,0

12
2029

295,2
0,0
20,0
4,0
319,2

-13,8
-67,5
-13,8
-23,6
-39,3
-5,2
-163,3

155,9

-25,3
-30,8
-32,0
-49,3
-137,4

18,5

79,1

123,3

23,3

-26,5
-27,1
-35,3
-49,3
-138,2

161,4

-14,4
-70,2
-14,4
-25,1
-40,9
-5,5
-170,4

307,1
0,0
20,7
4,0
331,8

14
2031

149,2

25,9

-27,0
-25,2
-37,0
-49,3
-138,5

164,4

-14,6
-71,6
-14,6
-25,8
-41,7
-5,6
-174,0

313,2
0,0
21,2
4,0
338,4

15
2032

177,9

28,7

-27,4
-23,3
-38,7
-49,3
-138,7

167,4

-14,9
-73,0
-14,9
-26,6
-42,6
-5,7
-177,8

319,5
0,0
21,6
4,0
345,1

16
2033

209,4

31,6

-27,8
-21,5
-40,3
-49,3
-138,8

170,4

-15,2
-74,5
-15,2
-27,4
-43,4
-5,8
-181,6

325,9
0,0
22,1
4,0
352,0

17
2034

243,9

34,5

-28,1
-19,6
-42,0
-49,3
-138,9

173,4

-15,5
-76,0
-15,5
-28,2
-44,3
-5,9
-185,5

332,4
0,0
22,5
4,0
358,9

18
2035

281,5

37,6

-28,3
-17,7
-43,7
-49,3
-139,0

176,5

-15,9
-77,5
-15,9
-29,1
-45,2
-6,0
-189,5

339,1
0,0
22,9
4,0
366,0

19
2036

322,2

40,7

-28,5
-15,8
-45,3
-49,3
-138,9

179,7

-16,2
-79,0
-16,2
-29,9
-46,1
-6,1
-193,6

345,8
0,0
23,4
4,0
373,2

20
2037

366,4

44,1

-28,6
-14,0
-47,0
-49,3
-138,8

183,0

-16,5
-80,6
-16,5
-30,8
-47,0
-6,3
-197,7

352,8
0,0
23,9
4,0
380,7

21
2038

413,8

47,4

-28,6
-12,1
-48,7
-49,3
-138,7

186,1

-16,8
-82,2
-16,8
-31,8
-47,9
-6,4
-202,0

359,8
0,0
24,3
4,0
388,1

22
2039

464,9

51,1

-28,6
-10,2
-50,3
-49,3
-138,5

189,6

-17,2
-83,9
-17,2
-32,7
-48,9
-6,5
-206,3

367,1
0,0
24,8
4,0
395,9

23
2040

519,7

54,7

-28,6
-8,3
-52,0
-49,3
-138,2

192,9

-17,5
-85,6
-17,5
-33,7
-49,9
-6,7
-210,8

374,4
0,0
25,3
4,0
403,7

24
2041

578,1

58,4

-28,4
-6,5
-53,7
-49,3
-137,8

196,3

-17,9
-87,3
-17,9
-34,7
-50,9
-6,8
-215,3

381,8
0,0
25,8
4,0
411,6

25
2042

640,5

62,4

-28,2
-4,6
-55,3
-49,3
-137,4

199,8

-18,2
-89,0
-18,2
-35,8
-51,9
-6,9
-220,0

389,5
0,0
26,3
4,0
419,8

26
2043

707,1

66,5

-27,9
-2,7
-57,0
-49,3
-136,9

203,5

-18,6
-90,8
-18,6
-36,8
-52,9
-7,1
-224,8

397,3
0,0
26,9
4,0
428,2

27
2044

801,3

94,3

-28,5
-0,9
-58,7
-24,7
-112,7

207,0

-18,9
-92,6
-18,9
-37,9
-54,0
-7,2
-229,6

405,2
0,0
27,4
4,0
436,6

28
2045
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Frågor på erhållet beslutsunderlag per 2014-10-31
Svar och kompletteringar från Borås Energi och Miljö, 2014-11-12
KVV
Generell kommentar avseende jämförelse av år 2017 och 2018, dvs före resp. efter reinvestering.
Noterbart är att en jämförelse i brytpunkten mellan år 2017 och 2018 i alla avseende inte är exakt,
eftersom resultat för år 2015-2017 baseras utifrån AO Energis nuvarande handlingsplan för år 20152019 (exklusive nytt KVV), medan kalkyler efter år 2018 fullt ut speglar de förutsättningar och indata
som löpande uppdaterats inom projektet, och som sedan antagits enligt beslutsunderlaget. Fokus har
av naturliga skäl legat på att presentera en så välgrundad och trolig resultatprognos som möjligt efter
reinvestering. Resultatprognos före reinvestering antas vara kvalitetsäkrad i enlighet med framtagen
handlingsplan, även om en del parametrar fullt naturligt justerats sedan denna gjordes. Skillnaderna
bedöms dock sammantaget som små. De kompletteringar som presenteras enligt önskemål/
frågeställningar nedan ger därmed en fullgod bild före resp. efter reinvestering.
x Vi skulle gärna vilja se el- och värmeproduktion från respektive produktionsanläggning och
separat från rgk i kalkylmodellen år 2017 och år 2018 (alltså sista helår utan nytt KVV och
första helår med nytt KVV)
Se bifogad excel-fil EMC_second opinion_kompletteringar KVV. Produktionsberäkningar för
år 2017 baseras på förutsättningar utifrån budget 2015 och för relevanta delar utifrån
antaganden i enlighet med beslutsunderlaget för att på bästa sätt spegla förändringen mellan år
2017 och år 2018.
x I det varaktighetsdiagram vi fått ser det ut som att den nya rgk (med uppfuktning) är i drift
endast under den tid den nya pannan går på fullast. Vidare ser det ut som att den nya pannan
prioriteras före befintlig rgk i avfallsförbränningsanläggningen. Hur ser resonemanget ut kring
denna driftoptimering?
Presenterat varaktighetsdiagram/produktionsmix i förfrågningsunderlaget baseras utifrån de
indata för energipriser som antogs i enlighet med förfrågningsunderlaget. Värmeproduktionen
optimeras alltid utifrån lägsta möjliga rörliga produktionskostnader, där rökgaskondensering
anses utgöra spillvärme (gratis värme, samma antagande för avfalls-rgk som för rgk på bioKVV). Värmeproduktionskostnaden för kraftvärmedelen bestäms av såväl bränslekostnader
som av el- och elcertifikatsintäkter, varför körordningen rökgaskondensering-kraftvärme kan
växla beroende på vilka energipriser som ansätts/förväntas. Den varaktighet/produktionsmix
som beräknats och ligger som bas för beslutsunderlaget ger att rökgaskondenseringen
prioriteras före kraftvärme pga. av antagna el- och elcertifikatspriser ger en
värmeproduktionskostnad för kraftvärmedelen som ligger över kostnaden för
rökgaskondenseringen. Således helt enligt normal produktionsplanering, dock med resultatet
att presenterat varaktighetsdiagram förändrats utifrån nu ansatta energipriser.
x Vilka värden på tillgänglighet och verkningsgrader har använts för de olika anläggningarna?
Ansatta verkningsgrader för de anläggningar som ingår i fjärrvärmeproduktionen är helt enligt
de antagande som görs löpande i beräkningar i samband med budget och handlingsplaner.
Förutsättningarna för ingående anläggningar är också oförändrade före reps. efter
reinvestering (prestandan hos de andra anläggningarna påverkas ej av ett nytt kraftvärmeverk).
Prestanda, verkningsgrader och tillgänglighet för ett nytt kraftvärmeverk (panna, turbin,
rökgaskondensering) har ansatts utifrån inkomna anbud och följer de värden som kan förväntas
av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med ångdata och förutsättningar enligt
förfrågningsunderlaget/inkomna anbud (konventionellt KVV). Revisionsperioder finns även
inplanerade för samtliga kraftvärmeenheter i produktionsberäkningarna, således helt i enlighet
med de driftförhållanden som normalt råder. I bifogad excel-fil EMC_second

\\sestofs1\uppdrag\ENNor\01_Uppdrag\10015258_Second_opinion_EMC_Borås_stad_(Liselott_Roth)\09_Arbetsmtrl\Underlag_från_Borås_Energi_
&_Miljö\Preliminärt_beslutsunderlag_mm\10015258_Frågor beslutsunderlag_svar BEM.docx
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opinion_kompletteringar KVV redovisas el- och värmeproduktion samt bränsleförbrukning för
resp. anläggning, här kan verkningsgrader indirekt utläsas.
x Resultat- och balansräkning för senaste året (5.3.1)
Se särredovisning Fjärrvärme år 2013. Noterbart är att särredovisningen enbart avser
fjärrvärmeverksamheten, och inte hela affärsområde Energi. Fjärrvärmeverksamheten utgör
dock den klart övervägande delen av affärsområdets omsättning (ca 98%).
x Ingår kraftmatning i de 199 MSEK som anges för överföringsledningen?
Nej, redovisad kostnad avser fjärrvärmeledningen. Borås Elnät ansvarar för kraftmatningen och
den ingår inte i ledningsentreprenaderna (samordning sker dock med Borås Elnät).
x Vad består skillnaden i posten DoU 2017-18 i Resultatprognosen av? Var framgår:
- Minskade löpande årliga reinvesteringar, 40 MSEK för KVV (enligt 5.1)
Vi tolkar att frågan avser skrivelsen Resultatprognoser inkluderar även andra löpande
årliga reinvesteringar, 40 MSEK för kraftvärmeverket .
Angivna reinvesteringar på 40 MSEK avser andra löpande investeringar/reinvesteringar
för affärsområde Energi såsom nyanslutningar av kunder, reinvestering i ledningsnätet
etc. I och med att det är affärsområdets totala resultatprognos som redovisas, så måste
även verksamhetens övriga löpande reinvesteringar tas med. Med anledning av frågan
så bör sannolikt skrivelsen förtydligas, där kraftvärmeverket ersätts med
affärsområde Energi.
(På samma sätt bör skrivelsen avloppsreningsverket ersättas med affärsområde VA
avseende 50 MSEK för årliga reinvesteringar inom VA-verksamheten.)
-

Besparingar i personalkostnader på 2-5 MSEK per år enligt 5.3.8
Besparingen ligger inräknad i kostnadsposten DoU.

-

Effektiviseringar av verksamheten (5.2, 5.3.1)?
De effektiviseringar som löpande genomförs i verksamheten ligger medräknade i
redovisade kostnadsposter/resultat. Utöver ovanstående förväntade besparingar
avseende personalkostnader finns inga andra framtida effektiviseringar medräknade.
Detta för att inte underskatta verksamhetens förväntade framtida DoU-kostnader.

-

Minskat DoU då anläggningen tas ur drift
Nuvarande biokraftvärmepannor på Ryaverket inklusive biobränsletorken ger
naturligtvis löpande upphov till omfattande drift- och underhållskostnader.
Bedömningen hur mycket kostnader som fasas ur då biopannorna tas ur drift ligger
inräknat i redovisad kostnadspost för DoU. Skillnaden i DoU mellan 2017 och 2018
utgörs till övervägande del av de kostnader som fasas ur då biopannorna tas ur drift.

x Vad gäller i övrigt i resultatprognosen:
- Vad grundas de årliga minskningarna i Industrirabatter och Mottagningsavgifter på?
Mottagningsavgifterna bedöms minska med 3 % per år. Behovet av avfallsbränsle
förväntas vara oförändrat då avfallspannorna utgör baslast i systemet.
Industrirabatterna bedöms minska i takt med att den fossila spetsproduktionen minskar
pga. sjunkande värmebehov.
- Varför sjunker Bränslekostnader Fristad 2017-18?
Värmebehovet förväntas sjunka även i fjärrvärmenätet i Fristad, samt att ganska
omfattande energibesparingar med BEM:s hjälp genomförts hos ett par större kunder i
Fristad, vilket dock inte fullt ut fångats upp i handlinsplanen. Detta gör att
bränslekostnaderna är lägre år 2018 än år 2017. (Noterbart är att även
fjärrvärmeintäkterna därmed sjunkit i motsvarande grad i Fristad)
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- Skulle gärna se Bränslekostnader för nytt KVV separat  nu är det del av
Bränslekostnader Centrala
Bränsleförbrukningen för nytt KVV redovisas i bifogad excel-fil EMC_second
opinion_kompletteringar KVV. Bränsleförbrukningen för nytt KVV framgår också av
beslutsunderlaget, samt att de biobränslepriser som används i kalkylerna redovisats i
såväl beslutsunderlaget såsom tidigare underlag (EMC_KVV_värmebehov och
energipriser).
- Miljöavgifter och utsläppsrätter är positiva tal 2018-21 för att sedan åter bli negativa 
vad beror detta på?
I enlighet med de regler som gäller för EU ETS (handel med utsläppsrätter) så får AO
Energi en gratis tilldelning av utsläppsrätter under perioden 2013-2020. Detta gör att
verksamheten initialt får en nettotilldelning av utsläppsrätter, vilket sammantaget
genererar en intäkt. Tilldelningen sjunker gradvis under perioden, varför också kostnaden
för miljöavgifter och utsläppsrätter ökar med tiden. Väsentlig minskade utsläpp av NOx
gör att kostnadsposten generellt sett också sjunker markant mellan år 2017 och 2018,
även om kostnaderna för NOx antas öka med tiden efter reinvestering.
- Vad består minskningen i Energikostnader (exkl nytt KVV) av mellan 2017 och 18? Är
detta minskning av hjälpel till gammalt KVV?
Ja. Då befintliga biopannor fasas ur så sjunker även energikostnaderna för Ryaverket.
Energikostnaderna/hjälpel för nytt KVV är inräknade i kostnadsposten DoU +
energikostnader nytt KVV.
- Varifrån kommer ökningen i Övriga kostnader (fördelade kostnader, OH mm) 2017-18?
Fastighetsskatt för nytt KVV har lagts in under denna post, därav ökningen.
Ett nytt kraftvärmeverk kommer enligt nuvarande regler belastas med fastighetsskatt,
dels för installerad eleffekt och dels för tilldelning av elcertifikat. Fastighetsskatten för
befintliga biopannor är låg, primärt beroende på åldersavdrag.
- Vad är Övriga intäkter?
Vi tolkar det som att intäktsposten Interna intäkter åsyftas.
Interna intäkter består bla. av intäkter för försäljning/abonnemang för
energiuppföljningsverktyg och energitjänster, men också av interna leveranser mellan
fjärrvärme- och fjärrkylaverksamheten, bla. intäkter för fjärrvärmeverksamheten för
nyttjad fjärrvärme för absorptionskylmaskiner och intäkter för fjärrkylaverksamheten för
levererad fjärrkyla för processkylning på Ryaverket och för värmeåtervinning från
kylmaskiner. (Intern prissättning för fjärrvärme och fjärrkyla inom affärsområde Energi
sker utifrån verksamheternas marginalproduktionskostnader.)
- Varifrån kommer minskningen i Avskrivningar befintlig verksamhet 2017-18?
Befintliga biopannor samt befintliga turbiner på Ryaverket kommer med nuvarande
avskrivningstakt ej till fullo vara avskrivna innan anläggningen tas ur drift. Detta gör att
överavskrivningar av befintliga restvärden kommer ske fram till år 2018, vilket i sin tur gör
att avskrivningarna från befintlig verksamhet kommer minska år 2018 jämfört med 2017.
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ARV
Då beslutsunderlaget inte redovisar slutligt vald processteknik förutsätter vi att budgetramen baseras
på teknik i linje med FFU.
x

Vi önskar en fördelning av reinvesteringen mellan slambehandling och reningsverket
Under kapitel 5.1 i beslutsunderlag redovisas kostnadsposten för process/anläggning för ARV.
Drygt 60 % avser bedömd kostnad för avloppsreningsverket och resterande del (strax under 40
%) avser rötningsanläggningen.

x

Vi önskar även ett förtydligande av var investering i vattenturbin ingår. I process/anläggning
eller i överföringsledningar + pumpar?
Investeringskostnaden för en vattenturbin ligger med under process/anläggning.

Frågor på resultatprognos:
x Vad innefattas i intäkter internt vatten?
Vattenförbrukning i andra affärsområden vilket debiteras genom gällande taxa.
x Vd innefattas i övriga intäkter?
Kommunbidrag som erhålls för att utföra tjänster vilka inte ingår i taxan enligt vattentjänstlagen.
Exempel på detta är brandposter.
x Vad innefattas i material för produktion?
Kostnader för t.ex. kemisk-tekniska produkter, avloppsvattenkemikalier, renvattenkemikalier,
maskin- och mätutrustning, analyser/provtagningar etc
x Vad innefattas i fördelade kostnader, internt?
Kostnader för administration och ledning samt övriga ej fördelningsbara kostnader.
x Vad innefattas i övriga kostnader?
Kostnader för t.ex. försäkring, juridik, övriga externa tjänster.
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ϳ



 9DODYEUlQVOH

.RPPHQWDU3URMHNWHWJHQRPI|UGHHQDQDO\VDYELREUlQVOHNRQWUDVDPI|UEUlQQLQJLQI|U
LQOlPQLQJDYPLOM|WLOOVWnQGHW0HGWDQNHSnDWWLQYHVWHULQJHQVVWRUOHNKDULIUnJDVDWWVVnlU
LQWHNRVWQDGHQI|UHQVDPI|UEUlQQLQJVSDQQDOlJUH VDPWDWWEDVODVWHQXWJ|UVDY
DYIDOOVSDQQRUQD 



$YORSSVUHQLQJVYHUNHW

6\QSXQNWHUVRPVW|GMHUEHVOXWVXQGHUODJHW

$OOPlQWVHWWULPOLJWLQYHVWHULQJVEHKRYRFKULPOLJWPHGSODFHULQJXWDQI|UFHQWUXP
,QYHVWHULQJVNRVWQDGHUI|U|YHUI|ULQJVOHGQLQJDQVHVULPOLJD


)|UW\GOLJDQGHQI|UNODULQJDUWLOOV\QSXQNWHU
 *URQWPLMVDNQDUWHNQLNEHVNULYQLQJRFKPRWLYHULQJWLOOYDOGSURFHVVWHNQLN


.RPPHQWDU6HELODJD'HWYDUHQDYJUlQVQLQJVRPJMRUGHVI|UDWWLQWHEHVOXWVXQGHUODJHW
VNXOOHEOLDOOWI|URPIDWWDQGH


 *URQWPLMDQVHUDWWLQYHVWHULQJVNRVWQDGHQlUNUDIWLJWI|UK|J 6(.SHMPI
PHG6(.SH 


.RPPHQWDU%\JJQDWLRQHQDYHWWQ\WWDYORSSVUHQLQJVYHUNGLPHQVLRQHUDWI|USH
KDULQKlPWDWVJHQRPDQEXGVI|UIUnJDQ'HQVDPODGHVSULGQLQJHQDYLQNRPQDDQEXGlU
HQGDVWYLONHWLQQHElUDWWSURJQRVWLVHUDGHNRVWQDGHUERUGHOLJJDUlWWL
NRVWQDGVNDON\OHQ$QEXGVI|UIUnJDQlUXSSGHODGLHWWIOHUWDOHQWUHSUHQDGHUI|UEHUHGDQGH
PDUNDUEHWHQYDWWHQIDVHQ $59 RFKVODPIDVHQ 5|WQLQJVDQOlJJQLQJ VDPW|YULJD
HQWUHSUHQDGHUVRPNRPPHULHWWVHQDUHVNHGHLSURMHNWHW$QEXGVXPPRURFKNDON\OHUI|U
GHVVDHQWUHSUHQDGHUXSSJnUWLOO6(.SH,*URQWPLMVUDSSRUWMlPI|UVGHQQDVXPPD
PHG6(.SHI|UVWDQGDUGXWI|UDQGH(,%PIOUHVSHNWLYHI|UYHUNPHGELR3
SURFHVVYDU6(.SH
$YORSSVUHQLQJVYHUNHWSn6REDFNHQVNDE\JJDVPHGDNWLYVODPSURFHVVHQ 8&7 PHGELR3
SURFHVVRFKVNDNODUDVWlOOGDXWVOlSSVNUDYSnPJ%2'OPJ1WRWOVDPWPJ3WRWO
9LGMlPI|UHOVHPHGDQGUDDYORSSVUHQLQJVYHUNVRPVNDNODUDPJ%2'OPJ1WRWORFK
PJ3WRWO VWDQGDUGXWI|UDQGH(,%PIO VnNUlYVI|UDYORSSVUHQLQJVYHUNHWL%RUnVHQ
HIWHUSROHULQJPHGNHPLVNIlOOQLQJRFKVNLYILOWHUHOOHUDQQDQOLNQDQGHIlOOQLQJVSURFHVVI|UDWW
NODUDXWVOlSSVNUDYHQ'HWWDJ|UDWWDQOlJJQLQJVNRVWQDGHQEOLUEHW\GOLJWG\UDUH
9LGNRVWQDGVMlPI|UHOVHQPHGgQV$YORSSUHQLQJVYHUNVRP*URQWPLMMlPI|UPHGILQQVGHW
LQJDNUDYSnNYlYHUHQLQJ(QOLJWPLOM|UDSSRUWHQI|UlUGHQJHQRPVQLWWOLJD1WRWKDOWHQ
PJOYLONHWVNDOOMlPI|UDVPHGGHWNUDY%RUnV(QHUJLRFK0LOM|HUKnOOLW

ϴ



(IWHUVRPE\JJQDWLRQHQDYEDVVlQJYRO\PHUXWJ|UHQVWRUGHODYE\JJNRVWQDGHQ|NDU
DQOlJJQLQJVNRVWQDGHQPHG|NDQGHXWVOlSSVNUDY2PPDQMlPI|UHWWDYORSSVUHQLQJVYHUN
PHGGHQWLGLJDUHEHVNULYQDELR3SURFHVVHQPHGVLGRVWU|PVK\GURO\VRFKVODPnOGHUQSnFD
GDJDUPHGHWWDYORSSVUHQLQJVYHUNXWDQNYlYHUHQLQJ GHQLWULILHULQJ RFKVODPnOGHUQSnFD
GDJDUNRPPHUEDVVlQJYRO\PHUQDI|UDNWLYVODPYDUDFDJnQJHUVW|UUH
%DVVlQJYRO\PHUQDI|U6REDFNHQV$YORSSVUHQLQJVYHUNEOLUGnFDPMlPI|UWPHGFD
PYLONHWLQQHElUDWWNRVWQDGHQlYHQGlU|NDU
(QDQQDQP\FNHWVWRUNRVWQDGVIDNWRUlUKXUHQDQOlJJQLQJGLPHQVLRQHUDVI|UWLOOJlQJOLJKHW
RFKVlNHUKHW0HUSDUWHQDYV\VWHPHQWLOO%RUnVVNDOHYHUHUDVPHGIXOOUHGXQGDQVRFKPHG
VWRUVlNHUKHWVIDNWRUSnDOODYRO\PHU(IWHUVRPNUDYSnHQK|JNYDOLWHWWLOOJlQJOLJKHWRFK
OLYVOlQJGSnE\JJQDGHURFKXWUXVWQLQJVWlOOWVKDUGHWWDLQQHEXULWHQK|JUH
LQYHVWHULQJVNRVWQDGPHQNRPPHULJHQJlOGDWWJHOlJUHGULIWNRVWQDGHU
)nQ\DDYORSSVUHQLQJVYHUNDYGHQVWRUOHNVRPSODQHUDVL%RUnVE\JJVL6YHULJHRFK(XURSD
LGDJ'HIOHVWDDYORSSVUHQLQJVYHUNL6YHULJHlUXUVSUXQJOLJHQE\JJGDI|UHRFKlU
VHGDQRPE\JJGDJHQRPnUHQI|UDWWNODUDVXFFHVVLYWK|JUHVWlOOGDNUDYSnUHQLQJ'H
LQYHVWHULQJVNRVWQDGHUVRPGHVVDRPE\JJQDWLRQHULQQHElUlULQWHUHOHYDQWDDWWMlPI|UDPHG
GnHQRPE\JJQDWLRQDYHWWEHILQWOLJWYHUNKDUKHOWDQGUDI|UXWVlWWQLQJDUlQHQQ\
DQOlJJQLQJ
'HVW|UUHSURMHNWVRPSnJnUL6YHULJHLGDJlURPE\JJQDGVSURMHNW






+HQULNVGDO6WRFNKROP9DWWHQ
+HQULNVGDOVUHQLQJVYHUNE\JJVXWGn%URPPDUHQLQJVYHUNVWlQJVRFKVNDNODUDVNlUSWD
PLOM|NUDYRFKHQI|UGXEEOLQJDYNDSDFLWHWHQWLOOPLOMRQHUSHUVRQHU8WVOlSSVNUDYHQlU
1WRWPJORFK3WRWPJO$OOUHQLQJVNHULEHILQWOLJDEHUJXWU\PPHQRFKGHKDU
GlUI|UYDOW0%5WHNQLNHQI|UGHWELRORJLVNDVWHJHWHIWHUVRPGHWLQQHElUHQHIIHNWLYDUH
UHQLQJSnPLQGUH\WD

gQ80(9$ 8PHn 
2PE\JJQDWLRQI|UDWWXW|NDNDSDFLWHWHQIUnQSHWLOOSH%\JJQDWLRQHQ
LQOHGGHVRFKSODQHUDVYDUDIlUGLJXQGHU2PE\JJQDWLRQHQLQQHElURFNVnHQ
NRPSOHWWHULQJPHGPRWWDJQLQJI|UIHWWRFKSXPSEDUWRUJDQLVNWDYIDOOVDPWDWW
SURGXFHUDHOIUnQU|WJDVHQ

+LPPHUIMlUGVYHUNHW6\YDE
1\DXWVOlSSVNUDYWLOO %2'PJO1WRWPJORFK3WRWPJO NUlYHUHQ
RPIDWWDQGHRPE\JJQDGDYDQOlJJQLQJHQ'HKDUYDOWGHQVN0%5WHNQLNHQI|UGHW
ELRORJLVNDVWHJHWYLONHWP|MOLJJ|UPLQVNDGFHPHQWnWJnQJYLGRPE\JJQDGHQJHQRPDWW
EDVVlQJHUnWHUDQYlQGV,GDJKDUDQOlJJQLQJHQFDSHSULYDWSHUVRQHUVDPWFD
SHLQGXVWULNXQGHUDQVOXWQD


1lUGHWJlOOHUQ\DDQOlJJQLQJDUVnKDUQnJUDPLQGUHDYORSSVUHQLQJVYHUN GLPHQVLRQHULQJ
SH E\JJWVH[HPSHOYLV
 .XOODYLN.XQJVEDFND'LPHQVLRQHUDWI|USHYLONHWlUHQGXEEOHULQJIUnQWLGLJDUH
 %RGDOVYHUNHW7DQXP,QYLJGHV
 8OODUHG)DONHQEHUJ'LPHQVLRQHUDWI|UFDSH

ϵ



 3nOVOXQG9lUQDPR'LPHQVLRQHUDWI|USHRFKVWRGQ\OLJHQNODUW

'HVVDPLQGUHDQOlJJQLQJDUlULQWHUHOHYDQWDDWWMlPI|UDNRVWQDGVPlVVLJWRFK
XWIRUPQLQJVPlVVLJWPHGGHQDQOlJJQLQJVRPYLSODQHUDUSn6REDFNHQ

)|UDWWMlPI|UDLQYHVWHULQJVNRVWQDGHUPHGDQGUDOLNQDQGHDQOlJJQLQJDUVRPE\JJWNUlYVDWW
PDQJnUXWDQI|U6YHULJH

,QHGDQVWnHQGHWDEHOOOLVWDVQnJUDUHOHYDQWDH[HPSHOSnVnGDQDDQOlJJQLQJDURFKGH
RPQlPQGDVW|UUHRPE\JJQDGVSURMHNWHQVRPEHGULYVL6YHULJHMXVWQX


3ODWV

6WRUOHN 8WVOlSSVYlUGHQ cUWDO
SH 

6YHULJH
+HQULNVGDO
6WRFNKROP






>PJO@




$QONRVWQDG
06(. 











%DUD
XWE\JJQDG
PHG0%5
XWDQVODP
EHKDQGOLQJ
DGPLQE\JJQDG
SXPSVWDWLRQ
EDUD
XWE\JJQDGDY
SODWVJMXWQD
EDVVlQJ
YRO\PHU


$QONRVWQDG
6(. XWE\JJGD
DQWDOSH



1WRW
3WRW
gQ8PHn

+LPPHUIMlUGVYHUNHW 
6\YDE6|GHUWlOMH

,QJD1WRWNUDY
>PJO@
%2'
1WRW
3WRW

6REDFNHQ%RUnV

>PJO@










%2'
1WRW
3WRW
7\VNODQG
+HUIRUG







1\E\JJH
nU
QlUDGHQ
%2'
JDPOD
66
DQOlJJQL
1+1
QJHQ
,QRUJDQLF1
IUnQnU
7RWDO3

>PJO@
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PLOMRQHU

'0EUXWWR
PHG'0¼
XWDQ
VODPEHKDQGOLQ
LQIODWLRQ
HQOLJW(
JPHG
!  
NRPSOHWW
6(.(85 
LQE\JJQDGRFK

OXNWEHKDQGOLQJ
DYDOOOXIW
XWDQ
VODPEHKDQGOLQJ




)UDQNULNH
0DUTXHWWHOH]/LOOH

'$10$5.
0DULDJHUIMRUG





>PJO@


%\JJGHV


EUHGYLG
HWW
JDPPDOW
YHUNIUnQ


7RUUYDWWHQIO|GH
66
&2'
%2'
1+
1WRW
3WRW
%UlGGYDWWHQIO|GH
66
&2'
%2'
3WRW



>PJO@

&RPSOHWL
RQQRY


7RUUW &2'

1WRWPHOODQ
OSH
RNWPDU
5HJQ 1WRWPHOODQ

PDURNW
OSH
3WRW
.UDYJlOOHUYLG
XWVOlSSNPXWL
.DWWHJDWW
&2'
%2'
1WRW
3WRW


7RWDOW
DQWLQJHQ
0¼VRPGHW
VWRGL
WLGQLQJHQ/D
9RL[GX1RUG
HOOHUEDUD
0¼VRPGHW
VWnUSn
SURMHNWKHPVLG
DQ





HQOLJW
SURMHNWKHPVLGDQ






0'..
YDUDY
$59
XWORSSVOHGQLQJ

QHGOlJJQLQJ
DYVWJDPOD
$59 



PHG 
LQIODWLRQ
 HQOLJW
(!
 


7DEHOO2PYlOGVDQDO\VDYDYORSSVUHQLQJVYHUNVSURMHNW


 6DNQDUYlUGHULQJPRWWLGLJDUHQROODOWHUQDWLYHOOHUDOWHUQDWLY

.RPPHQWDU%RODJHWKDULQWHYlUGHUDWPRWQnJRWDOWHUQDWLYYLONHWLQWHYDUXSSJLIWHQ

 6DNQDUUHGRYLVQLQJDYPHUNRVWQDGHUI|UVWUlQJDUHNUDYLQ\WWPLOM|WLOOVWnQG

.RPPHQWDU6HSXQNWQHGDQ

 $59lUWD[HILQDQVLHUDGRFKERUGHGlUPHGUHGRYLVDVXWLIUnQWD[HQLYnQ

.RPPHQWDU%RODJHWUHGRYLVDUGHWWDXWLIUnQWD[HQLYn





ϭϭ



 .RPPDQGHNUDYYDWWHQUHQLQJOlNHPHGHOVUHVWHUPPILQQVLQWHXSSWDJHQL
QnJRQNlQVOLJKHWVDQDO\V


.RPPHQWDU*lOODQGHUHQLQJDYOlNHPHGHOVUHVWHUlUGHWWDIRUWIDUDQGHSnIRUVNQLQJVVWDGLHW
RFKKnOOHUSnDWWXWYHFNODV'HWILQQVLGDJLQJDP\QGLJKHWVNUDYJlOODQGHGHWWDlYHQRPGHW
VWlQGLJWSnJnUGHEDWWLQRPRPUnGHW,QRP(0&SURMHNWHWKDUYLKDIWXWJnQJVSXQNWHQDWW
NUDYSnOlNHPHGHOVUHQLQJNRPPHUDWWLQI|UDVLIUDPWLGHQRFKSODQHUDGDQOlJJQLQJVNDOOYDUD
UXVWDGRFKNXQQDKDQWHUDLQI|UDQGHWDYVnGDQDNUDY

)OHUWDOHWI|UV|NKDUJMRUWVSnROLNDUHQLQJVWHNQLNHUGlUUHVXOWDWHWSHNDUSnDWW
DNWLYVODPSURFHVVHUPHGK|JDVODPnOGUDUXSSYLVDUJRGDUHQLQJVUHVXOWDW(UIDUHQKHWHUIUnQ
+HQULNVGDOVDYORSSVUHQLQJVYHUNL6WRFNKROP 8&7SURFHVV YLVDUDWWROLNDOlNHPHGHO
UHGXFHUDGHVPHGXQGHUI|UV|NHQ%DVHUDWSnGHIRUVNQLQJVUDSSRUWHUVRPIUDPNRPPLW
LVDPEDQGPHG8&7WHNQLNKDUYLGlUI|UJRGDVNlODWWWURDWWUHGXNWLRQDYOlNHPHGHOVUHVWHU
NRPPHUDWWVNHWLOO±YLGGLPHQVLRQHUDQGHIO|GH'nUHQLQJHQWLOOVWRUGHOKlQJHU
VDPPDQPHGVODPnOGHUlUGHWVYnUWDWWNXQQDEHUlNQDH[DNWUHQLQJVJUDG

*HQRP8&7SURFHVVHQKDU%RUnVYDOWHQO|VQLQJVRPLGDJOLJJHULIUDPNDQWRFKlUGHQPHVW
I|UGHODNWLJDSURFHVVHQI|UGHQELRORJLVNDUHQLQJHQDYVHHQGHOlNHPHGHOVUHVWHU
([SDQVLRQV\WRUILQQVSODQHUDGHLDQVOXWQLQJWLOODQOlJJQLQJHQRPIUDPWLGDNUDYNUlYHU
NRPSOHWWHUDQGHWHNQLN2PDNWLYVODPSURFHVVHQEHK|YHUNRPSOHWWHUDVPHGIOHUUHQLQJVVWHJ
ILQQVlYHQGHWWDPHGLnWDQNHQJHQRPUHVHUYDWLRQDYXWU\PPH


 6DNQDUPRWLYHULQJNULQJGHQSULVXWYHFNOLQJVRPVNHWWVHGDQWLGLJDUH
XWUHGQLQJDU

.RPPHQWDU,HWWI|UV|NDWWUHGRYLVDGHQSULVXWYHFNOLQJVRPVNHWWVHGDQWLGLJDUHXWUHGQLQJ
VRPJMRUGHVDY7K\UpQVRFKVRPDQWRJVDY*DWXNRQWRUHWWLOOGHQEXGJHWSURJQRVVRPQX
JlOOHUUHGRYLVDVI|OMDQGH

 6WUlQJDUHXWVOlSSVNUDYI|UWRWDONYlYH 1WRW 
%HJUlQVQLQJVYlUGHWI|UWRWDONYlYHXSSVNDWWDGHVLGHWRPIDWWDQGHXWUHGQLQJVDUEHWHWVRP
JMRUGHVWLOOPJOYLONHWYDUI|UXWVlWWQLQJHQI|UGHLQYHVWHULQJVNDON\OHUVRP
LQJLFNLLQULNWQLQJVEHVOXWHW%HJUlQVQLQJVYlUGHWI|UWRWDONYlYH 1WRW HQOLJW0LOM|GRPHQ
VRP%(0WLOOKDQGDK|OOLMDQXDULYDUPJO'HWWDLQQHElUHQVW|UUHDQOlJJQLQJPHG
EODVW|UUHEDVVlQJYRO\PHURFKGlUPHG|NDGDQOlJJQLQJVNRVWQDG

 6WUlQJDUHXWVOlSSVNUDYI|UWRWDOIRVIRU 3WRW 
%HJUlQVQLQJVYlUGHWI|UWRWDOIRVIRUXSSVNDWWDGHVLGHWRPIDWWDQGHXWUHGQLQJVDUEHWHWVRP
JMRUGHVWLOOPJOYLONHWYDUI|UXWVlWWQLQJHQI|UGHLQYHVWHULQJVNDON\OHUVRP
LQJLFNLLQULNWQLQJVEHVOXWHW%HJUlQVQLQJVYlUGHWI|UWRWDOIRVIRU 3WRW HQOLJW0LOM|GRPHQ
VRP%(0WLOOKDQGDK|OOLMDQXDULYDUPJO'HWWDLQQHElUHQVW|UUHDQOlJJQLQJ
PHGEODVW|UUHEDVVlQJYRO\PHUPHUWHNQLNNUlYDQGHHIWHUSROHULQJNHPLVNUHQLQJRFK
GlUPHG|NDGDQOlJJQLQJVNRVWQDG



ϭϮ











6WUlQJDUHNUDYSnOXNW
(QOLJW0LOM|GRPHQVRPERODJHWWLOOKDQGDK|OOLMDQXDULVNDOODQOlJJQLQJHQYDUDVn
XSSI|UGDWWLQJDROlJHQKHWHUWLOORPJLYQLQJHQJlOODQGHOXNWInUI|UHNRPPD'HWWDLQQHElU
DWWVHSDUDWOXNWUHGXNWLRQPnVWHDQOlJJDVLUHVSHNWLYHDQOlJJQLQJVGHO'HQQDRPIDWWDQGH
OXNWUHGXNWLRQYDULQWHLQNOXGHUDGLGHQLQYHVWHULQJVNRVWQDGVRPIDQQVPHGLLQULNWQLQJV
EHVOXWHW

)|UlQGUDGHXSSVNDWWDGHVODPPlQJGHUVRPWLOOI|UVDQOlJJQLQJHQ
'HQXSSVNDWWDGHPlQJGHQWRUUVODPKDUUHYLGHUDWVHIWHULQULNWQLQJVEHVOXWHW'HWWDHIWHU
DWWPHURPIDWWDGHDQDO\VJMRUWVI|UWRUUVODPPlQJGHUQDYLONHWPHGI|UWDWWDQOlJJQLQJHQ
I|UU|WQLQJEOLYLWVW|UUHRFKDQOlJJQLQJVNRVWQDGHQ|NDW

,QIODWLRQHQWUHSUHQDGLQGH[IUnQGHWDWWLQYHVWHULQJVNDON\OHUQDJMRUGHVRFKlU
!YLONHWJHUHQ|NDGDQOlJJQLQJVNRVWQDGSnFD06(.MlPI|UWPHG
LQULNWQLQJVEHVOXWHW

5LYQLQJ*lVVO|VDDYORSSVUHQLQJVYHUN
'HQQDNRVWQDGYDUKHOWXWOlPQDGLXUVSUXQJOLJLQYHVWHULQJVNDON\O






7DEHOO.RVWQDGVI|UlQGULQJDUIUnQI|UVWXGLHRFKLQULNWQLQJVEHVOXWWLOO
EHVOXWVXQGHUODJQRYHPEHU










ϭϯ







 )RUPXOHULQJNULQJDYNDVWQLQJVNUDYI|U$59lUPlUNOLJ

.RPPHQWDU9$KDULQJHWDYNDVWQLQJVNUDY9HUNVDPKHWHQVNDOOVRPEHVNULYHW|YHUWLGJn
´SOXVPLQXVQROO´




(NRQRPL

 bUNRPELQDWLRQHQOnQHUlQWDRFKLQIODWLRQGYVFLUND
UHDOUlQWDUHDOLVWLVNW"

.RPPHQWDU%RODJHWKDUYDOWDWWDQYlQGDQRPLQHOODWHUPHU%RODJHWKDUUlNQDWXSSYLVVDDY
NRVWQDGHUQDPHGHQnUOLJ|NQLQJSnI|UDWWWDK|MGI|UHYHQWXHOODSULV|NQLQJDUSn
PDWHULDORFKWMlQVWHU XWLIUnQHWWLQIODWLRQVPnO %HUlNQLQJDUKDUJMRUWVPHGUHHOODGDWD PHG
NDON\OUlQWDRFKLQIODWLRQ PHQGHVVDWRJVLQWHPHGLEHVOXWVXQGHUODJHW

%RODJHWVKDQGOLQJVSODQHUSUHVHQWHUDVLQRPLQHOODWHUPHUVDPWDWWLQULNWQLQJVEHVOXWHWRFNVn
SUHVHQWHUDGHVLQRPLQHOODWHUPHUGlUDYDQVnJVHQ´QRPLQHOODQVDWWV´LSUHVHQWHUDW
EHVOXWVXQGHUODJVRPQDWXUOLJ/nQHUlQWRURFKWH[HOLQWlNWHUNDQSnHWWEUDVlWWVlNUDVXSS
WLOOQXYDUDQGHQLYnHUSnUHODWLYWOnQJDO|SWLGHUPHGDQIMlUUYlUPHSULVHUQDWLOOVW|UVWDGHO
NRPPHUYDUD´U|UOLJD´YDUI|UHWWJHQHUHOOWLQIODWLRQVPnO|YHUWLGKDUEHG|PWVYDUDUHOHYDQW
VHlYHQSXQNWQHGDQ 

 0LQVNQLQJDYLQIODWLRQIUnQWLOOLQQHElUKDOYHUDWUHVXOWDWL
UHVXOWDWSURJQRVHQ

.RPPHQWDU2PERODJHWVNDOOSUHVHQWHUDUHVXOWDWNDON\OHULDQGUDWHUPHUlQQRPLQHOODVnE|U
YLUlNQDRPGHNRVWQDGVSDUDPHWUDUYLUlNQDWXSSPHGLQIODWLRQVPnOHWRFKYLVVDDQGUD
SDUDPHWUDUPHGHQSURJQRVSnLQIODWLRQ

2PYLK|MHUSURJQRVUlQWDQRFKOnWHUUHVXOWDWHWKDOYHUDV GHI|UVWDnUHQ NDQGHWWDOlJJDVLQ
VRPHQNlQVOLJKHWVSDUDPHWHU'nKDUK|MGWDJLWVI|UHYHQWXHOOUlQWHI|UlQGULQJLQIODWLRQPRW
SURJQRV

)LJXUQHGDQPRWVYDUDUHWWVFHQDULRVRPWlFNHULQRYDQ´RVlNHUKHWHU´GYVHWWKDOYHUDW
UHVXOWDWPQNUSnnUUHVSHNWLYHHQUlQWH|NQLQJSnVRPPRWVYDUDUPQNUnUOLJHQ
PQNUSnnU$FNXPXOHUDWEOLUGHWHQI|UOXVWSnPQNUPRWVYDUDQGHPQNU
nUOLJHQ





ϭϰ





)LJXU6FHQDULRYLQVWI|UOXVWGLVSRVLWLRQ

 9LVVDSRVWHULUHVXOWDWSURJQRVHQWH[´,QWHUQDLQWlNWHU´lUVYnUWRONDGH

.RPPHQWDU-DGHWVWlPPHU'HWlURPIDWWDQGHWUDQVDNWLRQHUVRPJnULQRPERODJHW'H
IOHVWDKDUEOLYLWNRQVWDQWHULNDON\OHQI|UDWWYLVDGHWYnUHLQYHVWHULQJDUQDVSnYHUNDQSn
DIIlUVRPUnGHQDXWDQDQGUDI|UlQGULQJDU

 9DOXWDULVN

.RPPHQWDU)LQQVHQNlQVOLJKHWVDQDO\V VXFFHVVLYNDON\OHULQJ LLQYHVWHULQJVNDON\OHQ
9LKDULQWHKDIWHWWYDOXWDVlNULQJVSURJUDP

 $YNDVWQLQJVNUDY


.RPPHQWDU9LNODUDULQWHDYNDVWQLQJVNUDYHWSn


 %HVOXWVXQGHUODJHWVDNQDUKHOWHNRQRPLVNSODQI|U9$YHUNVDPKHWHQXQGHU
SURMHNWSHULRGHQ


.RPPHQWDU'HWVWlPPHUDWWYLEDUDKDUHQ|YHUJULSDQGHSODQI|UNRVWQDGHURFKLQWlNWHU
9LKDULQJDEHUlNQLQJDUSnGULIWRFKXQGHUKnOOVNRVWQDGHUVDPWI|UPDWHULDOXWDQ
XSSVNDWWQLQJXWLIUnQHUIDUHQKHWHU8WJnQJVOlJHlUDOOWOLNDI|UXWRPNDSLWDONRVWQDGHU
.RVWQDGV|NQLQJlUODJGSnSnROLNDSRVWHUnUVYLV


ϭϱ



$QOHGQLQJYDUDWWGHWYDUVYnUWDWWEHUlNQDGHVVDXWDQDWWInOHYHUDQW|UHQVVSHFLILNDWLRQHUSn
GULIWRFKXQGHUKnOO'lUHIWHUNDQVLIIURUWDVIUDPI|USHUVRQDORFKPDWHULDO8WJnQJVOlJHlU
GDJHQVNRVWQDGHU

 5HGRYLVDUHQGDVWGHQQDLQYHVWHULQJLSURJQRV|YHUnU

.RPPHQWDU9LYDOGHGHQSHULRGHQPHUXWLIUnQHWWSHUVSHNWLYDWWGHWLQWHKlQGHUVnP\FNHW
HIWHU´QROOUHVXOWDW´*LYHWYLVNDQYLOlJJDLQnUVRPlUOlQJVWDDYVNULYQLQJVWLGHQPHQJHU
PHUYlUGH

 ,QYHVWHULQJYlUGHUDVVRPHWWUHVXOWDW|YHUWLGHQ%RUGHPHUYDUDHQYlUGHULQJ
PRWWLGLJDUHKDQWHULQJYLG*lVVO|VD

.RPPHQWDU9LKDULQWHMlPI|UWPHG*lVVO|VD,QJLFNLQWHLQULNWQLQJVEHVOXWHW


 ,QJHQUHLQYHVWHULQJ|YHUWLGILQQVO|SDQGHXQGHUKnOO"

.RPPHQWDU9LKDUPHGPQNULUHLQYHVWHULQJ|YHUWLG/|SDQGHXQGHUKnOOlUPHGWDJHW

5HVXOWDWSURJQRVHQOLNQDUPHUHQNUDIWYlUPHLQYHVWHULQJ


.RPPHQWDU'HWEHURUSnDWWERODJHWKDUYDOWDWWDPRUWHUDLHQJDQVNDVQDEEWDNW9LNDQ
I|UOlQJDGHWWDLWLGRFKVlQNDWD[HXWYHFNOLQJHQ7D[DQEHUlNQDVRFKEHVOXWDVRPnUOLJHQ
LQJHWEHVOXWRPWD[H|NQLQJJ|UVLEHVOXWVXQGHUODJHWlUHQSURJQRV1lUUlQWHVWUDWHJLQlU
IUDPWDJHQEHVOXWDVRPOnQRFKDPRUWHULQJGHWWDEOLUHWWVHSDUDWEHVOXW


gYULJW

 .lQVOLJKHWVDQDO\VHU


.RPPHQWDU*URQWPLMVDNQDUDQDO\VHUDYVHHQGHGHROLNDXWIDOOHQDYNlQVOLJKHWVDQDO\VHUQDV
NRQVHNYHQVHUI|UERODJHW

1HGDQYLVDVUHVXOWDWLQWHUYDOOHWI|UGHYLNWLJDVWHI\UDLQJnQJVSDUDPHWUDUQD YlUPHEHKRY
HOSULVHOFHUWLILNDWVSULVRFKELREUlQVOHSULV 









ϭϲ




)LJXU.lQVOLJKHWVDQDO\V
 $YYDNWDPHGLQYHVWHULQJHQ


.RPPHQWDUbYHQRPGHJ|UEHG|PQLQJHQDWWGHWlUULPOLJWDWWLQYHVWHUDDWWE\JJDXWDQI|U
FHQWUXPRFKDWWLQYHVWHULQJVQLYnQlUULPOLJ±VnHIWHUIUnJDU*URQWPLMlQGnHQW\GOLJDUH
DQDO\VDYDWWVNMXWDLQYHVWHULQJHQQnJUDnURFKDYHNRQRPLVNDNRQVHNYHQVHUQDDYGHQH[WUD
OHGQLQJVGUDJQLQJHQ

*URQWPLMVlJHUVMlOYDLUDSSRUWHQDWW´'HWNDQNRQVWDWHUDVDWWGHWI|UHIDOOHUPLQGUH
UHDOLVWLVNWDWWPHGKMlOSDYUHLQYHVWHULQJDUGULYDYLGDUHGHWEHILQWOLJDNUDIWYlUPHYHUNHWL
\WWHUOLJDUHnU´

%HILQWOLJWDYORSSVUHQLQJVYHUNPnVWHHUVlWWDVGnGHWLQWHNODUDUEHILQWOLJWWLOOVWnQG3ROLWLNHQ
KDUGHVVXWRPIUDPI|UWDWWHWWQ\WWDYORSSVUHQLQJVYHUNLQWHInUDQOlJJDVSn*lVVO|VD,GHQ
XUVSUXQJOLJDI|UVWXGLHQDQJDYV.UDQVKXOWVRPKXYXGDOWHUQDWLYI|UORNDOLVHULQJHQ'HWVRPHM
EHDNWDGHVYDUDWWXWVOlSSWLOOUHFLSLHQW 9LVNDQ HMlUP|MOLJWYLGGHQQDSODWVGnGHWILQQV
DNWLYWVODPDQVDPODWGlU /lQVVW\UHOVHQ (QDYORSSVWXQQHOPnVWHGlUI|UI|UOlJJDVWLOO
VDPPDSXQNWVRPlUI|UHVODJHQI|U6REDFNHQDOWHUQDWLYHW

$WWI|UOlJJDYHUNHWRFKOHGQLQJDUHQEDUWI|UDYORSSVUHQLQJVYHUNHWWLOO6REDFNHQ|NDU
LQYHVWHULQJVNRVWQDGHUQDPDUNDQW$WWV|NDQ\WWPLOM|WLOOVWnQGI|U.UDQVKXOWRFKI|UQ\DG
SURMHNWHULQJVNXOOHLQQHElUDVWRUDPHUNRVWQDGHURFKIRUWVDWW|YHUVNULGDQGHDY
XWVOlSSVYlUGHQ


ϭϳ



2PEHILQWOLJWNUDIWYHUNVNDOOIRUWVlWWDDWWGULYDVHUIRUGUDVVWRUDLQYHVWHULQJDU%HDNWDRFNVn
DWWHOFHUWLILNDWHUKnOOHVHMI|UEHILQWOLJWNUDIWYlUPHYHUNRFKHQOLJWUnGDQGHEHVOXWHUKnOOHV
HOFHUWLILNDWHQGDVWLnURFKVRPOlQJVWWLOO

3ROLWLNHUQDPnVWHLVnIDOODQJHRPEHILQWOLJYHUNVDPKHWVNDOOInIRUWVlWWDSn3DQWlQJHQ

 .UDIWPDWQLQJ


.RPPHQWDU)LQQVPHGLNDON\OHQ

 .RVWQDGHUI|UI|USURMHNWHULQJHQ


.RPPHQWDU.RVWQDGHUI|UI|USURMHNWHULQJlULQWHPHGLLQYHVWHULQJVNDON\OSnJUXQGDYDWWYL
KDUVHSDUDWDEHVOXWSnGHVVDNRVWQDGHQI|UDYVNULYQLQJDUlUHPHOOHUWLGPHGL
UHVXOWDWNDON\OHQ






ϭϴ




%LODJD


9DOGWHNQLNI|UDYORSSVUHQLQJVYHUNHWRFKPRWLYWLOOGHWWD

'HWQXYDUDQGHDYORSSVUHQLQJVYHUNHWYLG*lVVO|VDE\JJGHVRFKlURPE\JJWHWWIOHUWDO
JnQJHUJHQRPnUHQI|UDWWNODUDVNlUSWDUHQLQJVNUDY,GDJILQQVLQJDNDSDFLWHWVPDUJLQDOHU
NYDUYDUNHQWHNQLVNWHOOHUWLOOVWnQGVPlVVLJW8QGHUKnOOVNRVWQDGHUQDI|UDWWVlNHUVWlOODGULIW
EOLUI|UYDUWnUK|JUHYLONHWlUHQQDWXUOLJXWYHFNOLQJPHGWDQNHSnYHUNHWVnOGHU,GDJ|YHU
VNULGVHWWDQWDOULNWRFKJUlQVYlUGHQI|UUHQLQJYLONHWLQWHlUDFFHSWDEHOW


'HVHQDVWHnUHQKDUGHWYDULWHQSRVLWLYEHIRONQLQJV|NQLQJL%RUnVRFKSURJQRVHUYLVDUSnDWW
GHQXWYHFNOLQJHQNRPPHUDWWIRUWVlWWD2PLQWHVWDGHQVXWYHFNOLQJVNDEHJUlQVDVLQQHElU
GHWWDDWW%RUnVPnVWHXW|NDNDSDFLWHWHQI|UEHKDQGOLQJDYDYORSSVYDWWHQ)|UXWRP
NDSDFLWHWVEHKRYKDUGHWWLOONRPPLWPnQJDQ\DPLOM|NUDYVHGDQQXYDUDQGHDQOlJJQLQJWRJVL
GULIW
gNDGHPLOM|NUDYQDWLRQHOOWRFKLQRP(8lUSRVLWLYW'HWLQQHElUHIIHNWLYDUHUHQLQJRFK
PLQVNDGPLOM|EHODVWQLQJSn9LVNDQ0HQ|NDGHNUDYNDQLQWHP|WDVPHGJDPPDOWHNQLN(WW
Q\WWDYORSSVUHQLQJVYHUNP|MOLJJ|UDWWYHUNVDPKHWHQEOLUPHUUXVWDGI|UIUDPWLGDNUDY
VnVRPNOLPDWI|UlQGULQJDURFKnWHUI|ULQJDYQlULQJVlPQHQWLOOMRUGEUXN*HQRPHQ
Q\E\JJQDWLRQIUDPWLGVVlNUDUYL%RUnVDYORSSVUHQLQJRFKPLQVNDUPLOM|EHODVWQLQJHQSn
9LVNDQ

9DWWHQEHKDQGOLQJ
9DOGWHNQLNRFKGLPHQVLRQHULQJ

'HWQ\DDYORSSVUHQLQJVYHUNHWSn6REDFNHQlUEHUlNQDWKDHQPD[LPDOJHQRPVQLWWOLJ
YHFNREHODVWQLQJ *9% SnSHUVRQHNYLYDOHQWHU SH RFKGLPHQVLRQHUDVI|U
SHUVRQHNYLYDOHQWHU 3H YLONHWNDQMlPI|UDVPRWGDJHQVDYORSSVUHQLQJVYHUNSn*lVVO|VD
VRPlUGLPHQVLRQHUDWI|U3H,RFKPHGNDSDFLWHWV|NQLQJHQNRPPHUDQOlJJQLQJHQ
NODUDDYDWWP|WDVWDGHQVH[SDQVLRQVDPWWLOONRPPDQGHLQGXVWULYHUNVDPKHWIUDPWLOO
HQOLJWIUDPWLGDEHIRONQLQJVSURJQRV)|UEHIRONQLQJVSURJQRVHQKDUWYnREHURHQGHDQDO\VHU
DQYlQWV'HVVDlU6&%V7LOOYl[WDQDO\VRFK%RUnV6WDGVHJHQDQDO\VJMRUGDY6WDGVNDQVOLHW

SH 3HUVRQHNYLYDOHQWHU

$YORSSVUHQLQJVYHUNHWNRPPHUWDHPRWLPHGHOIO|GHPG\JQRFKUHQDGHWWDI|UDWW
VHGDQVOlSSDGHWUHQDGHYDWWQHWWLOO9LVNDQ$YORSSVYDWWQHWNRPPHUDWWNRPPDWLOO6REDFNHQ
YLDWYnOHGQLQJDUVRPYDUGHUDNODUDUKHODIO|GHW'HWWDPLQLPHUDUNRQVHNYHQVHUQDYLGHWW
HYHQWXHOOWOHGQLQJVEURWW7YnSXPSVWDWLRQHUNRPPHUDWWSODFHUDVPHOODQ*lVVO|VDRFK
6REDFNHQRFKVRPNRPPHUDWWSXPSDYDWWQHWWLOO6REDFNHQ(IWHUUHQLQJOHGVYDWWQHWYLDHQ
XWORSSVOHGQLQJWLOOHQWXUELQVRPXWYLQQHUHQHUJLXUYDWWQHWJHQRPDWWQ\WWMDIDOOK|MGHQ
LQQDQGHWOHGVXWLYLVNDQ7XUELQHQNDQnWHUYLQQDFDDYGHQHQHUJLVRPNUlYVI|UDWW
SXPSDYDWWQHWWLOO6REDFNHQ

'HWQ\DDYORSSVUHQLQJVYHUNHWKDUOLNWGDJHQVDYORSSVUHQLQJVYHUNVRPXSSJLIWDWWUHQD
YDWWQHWSnLKXYXGVDNWUHSDUDPHWUDU

• %2' RUJDQLVNWPDWHULDO 

ϭϵ



• .YlYH
• )RVIRU

'HWlURFNVnXWLIUnQGHVVDSDUDPHWUDUVRPEHJUlQVQLQJVYlUGHQHUKnOOLWVLPLOM|WLOOVWnQGHW
%2'lUHWWPnWWSnKXUP\FNHWELRORJLVNWQHGEU\WEDUDVXEVWDQVHUGHWILQQVLDYORSSVYDWWQHW
HQK|J%2'KDOWNDQOHGDWLOOV\UHEULVWLYnUDYDWWHQGUDJRFKInNRQVHNYHQVHUVRP
ERWWHQG|GOLJKHW%HJUlQVQLQJVYlUGHWVRPHUKnOOLWVDQJHUDWWYHUNHWLQWHInUVOlSSDXWPHUlQ
PJO%2'WLOO9LVNDQYLONHWLQQHElUHQUHQLQJVJUDGSnPLQVW

%HJUlQVQLQJVYlUGHWJlOODQGHNYlYH 1 RFK)RVIRU 3 VRPHUKnOOLWVIUnQPLOM|GRPHQJ|U
JlOODQGHDWWYLHMInUVOlSSDXWPHUlQPJONYlYHRFKPJOIRVIRUYLONHWPRWVYDUDUHQ
UHQLQJVJUDGSnPLQVWDYNYlYHWUHVSHNWLYHDYIRVIRUQ)|UK|JDXWVOlSSDY
NYlYHRFKIRVIRUOHGHUIUlPVWWLOOULVNI|U|YHUJ|GQLQJDYYnUDVM|DURFKYDWWHQGUDJ

'HWQ\DDYORSSVUHQLQJVYHUNHWNRPPHUDWWXWIRUPDVPHGHQYlOEHSU|YDGWHNQLNEDVHUDGSn
WUHUHQLQJVVWHJPHNDQLVNUHQLQJELRORJLVNUHQLQJRFKNHPLVNUHQLQJ'HQELRORJLVND
UHQLQJHQNRPPHUDWWXWIRUPDVVRPHQPRGLILHUDG8&7SURFHVVlYHQNDOODGDNWLY
VODPSURFHVV'HQQDSURFHVVKDUInWWVLWWQDPQHIWHUVRPGHQXWYHFNODGHVYLG8QLYHUVLW\RI
&DSH7RZQ 8&7 RFKJnUXWSnnWHUI|ULQJDYHQYLVVGHODYUHWXUVODPPHWYLONHWOHGHUWLOODWW
HQPLQGUHPlQJGNRONlOODEHK|YHUWLOOI|UDVSURFHVVHQ0RGLILHULQJDY8&7SURFHVVHQEHVWnU
LHQVLGRVWU|PVK\GURO\V 66+ 6LGRVWU|PVK\GURO\VHQlUHQELRORJLVNSURFHVVVRPKDUVRP
XSSJLIWDWWRPYDQGODNRPSOH[DRUJDQLVNDI|UHQLQJDUWLOOOlWWQHGEU\WEDUDJHQRPDWWDGGHUD
YDWWHQ9LG66+SURFHVVHQV|QGHUEU\WVlYHQIHWWV\URUVRPKMlOSHUWLOOPHGGHQELRORJLVND
IRVIRUUHQLQJHQ ELR3 VDPWI|UElWWUDUNYlYHUHQLQJHQ'HQELRORJLVNDIRVIRUUHQLQJHQ ELR3 
lUHWWNRPSOHPHQWWLOOGHWNHPLVNDUHQLQJVVWHJHWYDUVKXYXGV\IWHDWWUHQDYDWWQHWPHG
DYVHHQGHSnIRVIRU






)LJXU3ULQFLSVFKHPDYDWWHQEHKDQGOLQJ


0HNDQLVNUHQLQJ
)|UVWDVWHJHWDYDYORSSVUHQLQJVYHUNHWXWJ|UVDYGHQPHNDQLVNDUHQLQJHQ,GHQPHNDQLVND
UHQLQJHQUHQDVDYORSSVYDWWQHWIUnQH[HPSHOYLVWRDOHWWSDSSHUWRSVVDQGRFKDQGUDVW|UUH
SDUWLNODULWUHVWHJLQWDJVJDOOHUVDQGInQJRFKI|UVHGLPHQWHULQJ


ϮϬ



$YORSSVYDWWQHWVRPSXPSDVIUnQEHILQWOLJWDYORSSVUHQLQJVYHUNYLG*lVVO|VDWLOOHQ
PRWWDJQLQJVEDVVlQJ0RWWDJQLQJVEDVVlQJHQOLJJHULQRPKXVI|UDWWPLQLPHUDOXNWRFKL
GLUHNWDQVOXWQLQJWLOO,QWDJVJDOOHU

$YORSSVYDWWQHWULQQHUHIWHUI|UGHOQLQJLHQI|UGHOQLQJVNDQDOWLOOLQWDJVJDOOHU,LQWDJVJDOOUHW
IDVWQDUIDVWDIUDNWLRQHUVnVRPWRDOHWWSDSSHUWRSVPP5HQVHWIUnQLQWDJVJDOOUHQSUHVVDV
VDPPDQWYlWWDVRFKDQYlQGVVHGDQVRPEUlQVOHLERODJHWVDYIDOOVSDQQRU

9DWWQHWULQQHUYLDVMlOYIDOOJHQRPKHODDYORSSVUHQLQJVYHUNHWRFKSDVVHUDUHIWHUJDOOUHQHWW
VDQGInQJ*HQRPDWWOXIWWLOOVlWWVLGHQQDEDVVlQJRFKDWWJHQRPVWU|PQLQJVKDVWLJKHWHQlU
UHODWLYWOnJVMXQNHUVDQGHQWLOOERWWHQ6DQGHQWYlWWDVRFKNDQVHGDQDQYlQGDVVRP
DQOlJJQLQJVRFKNRQVWUXNWLRQVPDWHULDO

)UnQVDQGInQJHWOHGVYDWWQHWWLOOI|UVHGLPHQWHULQJVEDVVlQJHUQDVRPlUXSSGHODGHLWYn
EDVVlQJHULYDUMHOLQMH,GHVVDEDVVlQJHUVHGLPHQWHUDUSDUWLNODURFKELOGDUHWWVODPSn
ERWWHQbYHQOlWWIO\WDQGHVODPXSSNRPPHUVRPOlJJHUVLJSn\WDQ6NUDSRUWDUKDQGRP
VnYlOERWWHQVDPW\WVODPRFKI|UGHWWDVODPWLOOHWWVODPODJHULVODPEHKDQGOLQJV
DQOlJJQLQJHQ'HWWDVODPNDOODVI|USULPlUVODP$OOWXSSNRPPHWVODPLDYORSSVUHQLQJV
YHUNHWNRPPHUDWWU|WDVRFKELOGDELRJDV

%LRORJLVNUHQLQJ
'HQELRORJLVNDUHQLQJHQlUGHQPHVWWHNQLVNDGHOHQLDYORSSVUHQLQJVYHUNHWRFKlYHQGHQGHO
VRPNUlYHUVW|UVWEDVVlQJYRO\PHU$YORSSVUHQLQJVYHUNHWVNDOONODUDDWWEHKDQGOD
PK'HVVDIO|GHQlUGRFNP\FNHWVlOOV\QWD)|UDWWVNDSDHQNRVWQDGVHIIHNWLYDQOlJJQLQJ
NRPPHUGHWELRORJLVNDRFKNHPLVNDVWHJHWGLPHQVLRQHUDVI|UIO|GHQXSSWLOOPK
gYHUVNULGDQGHIO|GHNRPPHUDWWOHGDVWLOOHQVHSDUDWEHKDQGOLQJVDQOlJJQLQJVHYLGDUH
I|UELOHGQLQJELRORJLVNDVWHJHW3ULQFLSHQI|UGHWELRORJLVNDVWHJHWlUDWWPDQKDUVWRUD
LQYHVWHULQJVNRVWQDGHUPHQRFNVnOnJDGULIWVNRVWQDGHU%U\WSXQNWHQPKlUGHQ
GLPHQVLRQHULQJVRPYLVDWVLJWRWDOHNRQRPLVNWElVWDI|UERODJHWLI|UKnOODQGHWLOO
UHQLQJVNUDY

'HWELRORJLVNDVWHJHWKDUVRPKXYXGXSSJLIWDWWUHQDYDWWQHWIUnQNYlYHRFK%2'PHQ
NRPPHUlYHQJHQRPXWIRUPQLQJHQDWWKDHQUHQLQJVHIIHNWDYIRVIRUJHQRPVNELR3UHQLQJ
ELRORJLVNIRVIRUUHQLQJ *HQRPDWWOnWDV\UHI|UKnOODQGHQDYDULHUDULROLND]RQHU DQDHURE
DQR[LVNR[LGDWLRQV]RQ RPYDQGODVNYlYHI|UHQLQJDUWLOOIULWWNYlYHJHQRPQlUYDURDY
PLNURRUJDQLVPHUVDPWLGLJWVRP%2'LQQHKnOOHWEU\WVQHU

,QNRPPDQGHYDWWHQSDVVHUDUI|UVWWYnVW\FNHQDQDHUREDEDVVlQJHU $1 YLONHWLQQHElUDWW
P\FNHWEHJUlQVDWPHGV\UHRFKQLWUDWILQQVWLOOJlQJOLJW'HVVDEDVVlQJHUlUWLOOI|UGHQ
ELRORJLVNDIRVIRUUHQLQJHQ7LOOGHVVDEDVVlQJVWHJNRPPHUlYHQVODPXSSEODQGDWPHGYDWWHQ
JHQRPVLGRVWU|PVK\GURO\VHQ 66+ )UnQGHQQDSURFHVVKDUNRPSOH[DRUJDQLVNDI|UHQLQJDU
EUXWLWVQHUWLOOOlWWEU\WEDUDI|UHQLQJDU P|MOLJJ|UHQHIIHNWLYDUHNYlYHUHQLQJ OLNVRPIHWWV\URU
Q|GYlQGLJNRONlOODI|UHQYlOIXQJHUDQGHELR3UHQLQJ ,GHQQDPLOM|PHGEHJUlQVDG
HQHUJLWLOOJnQJUHDJHUDUELR3EDNWHULHUQDRFKIULJ|UIRVIDW'HQELRORJLVNDIRVIRUUHQLQJHQ
VOXWI|UVLR[LGDWLRQVEDVVlQJHUQD DHURE]RQ +lUYl[HUELR3EDNWHULHUQDYLDV\UHWLOOI|UVHOQ
RFKIRVIDWHWWDVnWHUXSSLEDNWHULHQ,VHGLPHQWHULQJVEDVVlQJHQVHGLPHQWHUDU
IRVIRUI|UHQLQJHQWLOOVODPPHWVRPDYVNLOMVJHQRP|YHUVNRWWVVODPIUnQSURFHVVHQ'HQ
ELRORJLVNDIRVIRUUHQLQJHQVWnUI|UPHUSDUWHQDYIRVIRUUHGXNWLRQHQLDYORSSVUHQLQJVYHUNHW
UHVWHUDQGHGHOVNHULGHQNHPLVNDUHQLQJHQ

,QlVWNRPPDQGHDQR[VWHJVNHUGHQLWULILNDWLRQVSURFHVVHQ0LNURRUJDQLVPHUVRPILQQV
QDWXUOLJWLSURFHVVHQDQYlQGHUKlUV\UHWVRPILQQVLQLWUDWHW 12 I|UDWWEU\WDQHU
RUJDQLVNWPDWHULDO1LWUDWHWNRPPHUIUnQUHWXUVODPPHWVRPnWHUI|UWVIUnQR[LGDWLRQV]RQHQ

Ϯϭ



5HVXOWDWHWEOLUDWWHQRIDUOLJNYlYJDVVOlSSVWLOOOXIWHQRFKGlUPHGUHGXFHUDVNYlYHKDOWHQL
DYORSSVYDWWQHW)|UDWWGHQQDSURFHVVVNDOONXQQDVNHEHK|YVHQNRONlOOD)LQQVLQWH
WLOOUlFNOLJWPlQJGNRONlOODLLQNRPPDQGHYDWWHQEHK|YHUHQH[WHUQNRONlOODDGGHUDVWH[
PHWDQROHOOHUHWDQRO,DQR[]RQHQILQQVHQGDVWV\UHWLOOJlQJOLJLIRUPDYQLWUDWYLONHWJHU
I|UXWVlWWQLQJDUWLOOVDPPDQVPHGNRONlOOODQI|UGHQLWULILNDWLRQHQ7LOODQR[]RQHQI|UVlYHQHWW
IO|GHIUnQGHQDYYDWWQDGHU|WUHVWHQIUnQVODPEHKDQGOLQJVDQOlJJQLQJHQ'HQQD
VLGRVWU|PVSURFHVV 663 KDUJHQRPJnWWHQR[LGDWLRQV]RQGnGHQLQQHKnOOHUVWRUDPlQJGHU
DPPRQLXPRFK|NDUQLWULILNDWLRQVNDSDFLWHWHQ3URFHVVHQlUVSHFLHOOWOlPSDGI|UGHWWDIO|GH
PHGGHVVK|JDDPPRQLXPLQQHKnOORFKOHGHUWLOODWW|YULJDELRORJLVNDEDVVlQJHUNDQKnOODV
PLQGUHYLONHWlUHNRQRPLVNWI|UGHODNWLJW
2[LGDWLRQVVWHJHWlYHQNDOODWDHUREVWHJHWlUHWWVWHJGlUEDVVlQJHUQDSXPSDVIXOODPHG
V\UHJHQRPILQEOnVLJDERWWHQOXIWDUH'HWWDVNHUI|UDWWInPLNURRUJDQLVPHUQDDWWWULYDVVn
EUDVRPP|MOLJW6DPWLGLJWVRPQHGEU\WQLQJDYRUJDQLVNWPDWHULDOVNHUPHGKMlOSDY
PLNURRUJDQLVPHUQDR[LGHUDVKlUDPPRQLXP 1+ WLOOQLWUDW 12 3URFHVVHQNDOODV
QLWULILNDWLRQ

'HWELRORJLVNDVWHJHWDYVOXWDVPHGHQVHGLPHQWHULQJVEDVVlQJGlUSRO\PHUWLOOVlWWV3RO\PHU
lUHQIORFNQLQJVNHPLNDOLHVRPGUDUWLOOVLJIRVIRU1lUWLOOUlFNOLJWWXQJDIORFNDUXSSNRPPLW
VMXQNHUIORFNHQWLOOERWWHQGlUGHQVNUDSDVXSSRFKI|UVWLOOVODPRFKU|WQLQJVDQOlJJQLQJHQ
'HSDUWLNODUVRPLQWHVMXQNHUWLOOERWWHQWDVRPKDQGLGHWNHPLVNDUHQLQJVVWHJHW

.HPLVNUHQLQJ
'HWNHPLVNDUHQLQJVVWHJHWEHVWnUDYPHNDQLVNDILOWHUVNVNLYILOWHUG\QDVDQGILOWHUHOOHU
$FWLIOR*HQRPWLOOVlWWQLQJDYSRO\PHURFKIlOOQLQJVNHPLNDOLH SRO\DOXPLQLXPNORULG LGHQ
NHPLVNDUHQLQJHQXSSQnVIORFNQLQJVHJHQVNDSHUYLONHWInUGHQNHPLVNDUHQLQJHQDWWYHUND
HIIHNWLYW)LOWUHQ$FWLIORDYVNLOMHUPLQGUHSDUWLNODURFKVXVSHQGHUDWPDWHULDOVRPUHGXFHUDU
GHQSDUWLNHOEXQGQDO|VWDIRVIRUQ6NLYILOWHURFKG\QDVDQGILOWHUVSRODVNRQWLQXHUOLJWRFKlU
LQVWDOOHUDGHPHGXWUXVWQLQJI|UWYlWWQLQJ)|U$FWLIORDQYlQGVPLNURVDQGVRPDYVNLOMVXUGHW
NHPLVNDVODPPHWRFKnWHUDQYlQGVWLOOSURFHVVHQLJHQ

)|UELOHGQLQJELRORJLVNDVWHJHW
$OOWLQNRPPDQGHDYORSSVYDWWHQVNDOOJHQRPJnPHNDQLVNUHQLQJ LQWDJVJDOOHUVDQGInQJRFK
HYI|UVHGLPHQWHULQJ )O|GHQXSSWLOOPKVNDOOJHQRPJnELRORJLVNUHQLQJLGHQ
I|UHVODJQD8&7SURFHVVHQ)O|GHQ|YHUPKI|UVI|UELGHQELRORJLVNDUHQLQJHQGLUHNW
WLOOVOXWEHKDQGOLQJ NHPLVNUHQLQJ 6RPVOXWEHKDQGOLQJDYGHWI|UELOHGGDYDWWQHWDQYlQGV
WH[VNLYILOWHU

0RWLYWLOOYDOGWHNQLN

%LRORJLVNUHQLQJ
0|MOLJDWHNQLVNDSURFHVVWHNQLVNDO|VQLQJDUI|UGHQELRORJLVNDUHQLQJHQKDUVWXGHUDWVXQGHU
OnQJWLG'HQI|UVWDXWUHGQLQJHQNULQJGHWWDJMRUGHVLVDPEDQGPHGGHQI|UVWXGLHVRP9$
LQJHQM|UHUQD$%JMRUGHRFKGlUHIWHULGHQUDSSRUW SURJUDPKDQGOLQJ VRPJMRUGHVDY
7\UpQV

'lUHIWHUJMRUGHVHWWPHURPIDWWDGHXWUHGQLQJVDUEHWH 6:(&2:63 XQGHUVRPHWW
XQGHUODJWLOOLQULNWQLQJVEHVOXWHWRFKWLOOGHQWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQLPLOM|DQV|NDQ

7UHROLNDDOWHUQDWLYSnELRORJLVNDSURFHVVHUI|UDYORSSVYDWWHQUHQLQJYDOGHVXWI|UDWWEHO\VD
I|URFKQDFNGHODUPHGWHNQLNHNRQRPLRFKPLOM|'HVVDWUHEHWUDNWDVVRPGHPRGHUQDVWH
RFKKnOOEDUDVWHWHNQLNHUQDEDVHUDGHSnELRORJLVNWNYlYHRFKIRVIRUUHGXNWLRQ
• $NWLYVODPHQOLJW8&7PHWRGHQ 8QLYHUVLW\RI&DSH7RZQ 

ϮϮ



• 0%%5 0RYLQJ%HGG%LRILOP5HDFWRU 
• 0%5 0HPEUDQH%LR5HDFWRU 

(QVDPPDQIDWWQLQJDYYlUGHULQJDUI|UGHWUHROLNDSURFHVVDOWHUQDWLYHQSUHVHQWHUDVLWDEHOOHQ
QHGDQ

$NWLYVODPSURFHVV 8&7  0%%53URFHVV 0RYLQJ
0%53URFHVV
EHGGUHDFWRU 
PHPEUDQWHNQLN 
%HSU|YDGWHNQLN
5HODWLYWNlQGSURFHVV
2SU|YDGWHNQLNL6YHULJH
/lWWVW\UGSURFHVV
([WHUQNRONlOODHUIRUGUDV
%lVWUHQLQJVUHVXOWDW
0\FNHWOLWHQPlQJGH[WHUQ
3ODVWPDWHULDOHWNDQEUlGGD
([WHUQNRONlOODHUIRUGUDV
NRONlOODEHK|YV
XW
/lJVWVODPSURGXNWLRQ
+|JGULIWNRVWQDGGn
+|JGULIWNRVWQDGPHGG\UW
SURFHVVHQIRUGUDUVWRUD
PHPEUDQE\WHRFKVWRUD
OXIWPlQJGHU
OXIWPlQJGHUI|UUHQJ|ULQJ
/lJVWGULIWNRVWQDG
,QYHVWHULQJQnJRWOlJUHlQ
,QYHVWHULQJQnJRWOlJUHlQ
8&7SURFHVV
8&7SURFHVV
1nJRWK|JUHLQYHVWHULQJ




+|JVODPnOGHUJHUJRG
HIIHNWSnUHGXNWLRQDY
OlNHPHGHOVUHVWHU

7DEHOO6DPPDQIDWWDQGHYlUGHULQJDYGHWUHDOWHUQDWLYHQ $NWLYVODPSURFHVV0%%5SURFHVVRFK0%5
SURFHVV 


(QVDPODGEHG|PQLQJKDUJMRUWVI|UnUVNRVWQDGHQ NDSLWDONRVWQDGHQGULIWRFKXQGHUKnOO 
I|UDWWVHYLONHWDYGHWUHDOWHUQDWLYHQlUGHWPHVWWRWDOHNRQRPLVNDElVWDDOWHUQDWLYHW'lU
YLVDGHVLJDWWDNWLYVODPSURFHVV 8&7 PHGVLGRVWU|PVK\GURO\VRFKVLGRVWU|PVSURFHVVlUGHW
PHVWI|UGHODNWLJDVWHSURFHVVDOWHUQDWLYHWI|UGHQELRORJLVNDDYORSSVYDWWHQUHQLQJHQ6H
QHGDQVWnHQGHWDEHOO


$NWLYVODPSURFHVV
0%%53URFHVV
0%53URFHVV
8&7 
0RYLQJEHGG
PHPEUDQWHNQLN 
UHDFWRU 
.DSLWDONRVWQDG



'ULIW XQGHUKnOO



7RWDOnUVNRVWQDG




7DEHOO'HQWRWDODnUVNRVWQDGHQI|UGHWUHDOWHUQDWLYHQ $NWLYVODPSURFHVV0%%5SURFHVVRFK0%5
SURFHVV 


'HVVXWRPVNDOOQlPQDVDWWGHVHQDVWHnUHQKDUHWWDQWDOUHQLQJVYHUNE\JJVPHG8&7
WHNQLNHQPRGLILHUDGPHGVLGRVWU|PVK\GURO\V 66+ RFKVLGRVWU|PVSURFHVV8&7WHNQLNHQ
KDUYDOWVIUlPVWI|UGHVVHJHQVNDSHUDWWVNDSDHQVWDELORFKSnOLWOLJDQOlJJQLQJPHGOnJD
GULIWNRVWQDGHU

*lOODQGHUHQLQJDYOlNHPHGHOVUHVWHUVnlUGHWWDIRUWIDUDQGHSnIRUVNQLQJVVWDGLHWRFKKnOOHU
SnDWWXWYHFNODV'HWILQQVLGDJLQJDP\QGLJKHWVNUDYJlOODQGHGHWWDlYHQRPGHWVWlQGLJW
SnJnUGHEDWWHULQRPRPUnGHW,QRP(0&SURMHNWHWKDUYLKDIWXWJnQJVSXQNWHQDWWNUDYSn
OlNHPHGHOVUHQLQJNRPPHUDWWLQI|UDVLIUDPWLGHQRFKSODQHUDGDQOlJJQLQJVNDOOYDUDUXVWDG
RFKNXQQDKDQWHUDLQI|UDQGHWDYVnGDQDNUDY


Ϯϯ



)OHUWDOHWI|UV|NKDUJMRUWVSnROLNDUHQLQJVWHNQLNHUGlUUHVXOWDWHWSHNDUSnDWW
DNWLYVODPSURFHVVHUPHGK|JDVODPnOGUDUXSSYLVDUJRGDUHQLQJVUHVXOWDW(UIDUHQKHWHUIUnQ
+HQULNVGDOVDYORSSVUHQLQJVYHUNL6WRFNKROP 8&7SURFHVV YLVDUDWWROLNDOlNHPHGHO
UHGXFHUDGHVPHGXQGHUI|UV|NHQ%DVHUDWSnGHIRUVNQLQJVUDSSRUWHUVRPIUDPNRPPLW
LVDPEDQGPHG8&7WHNQLNKDUYLGlUI|UJRGDVNlODWWWURDWWUHGXNWLRQDYOlNHPHGHOVUHVWHU
NRPPHUDWWVNHWLOO±YLGGLPHQVLRQHUDQGHIO|GH'nUHQLQJHQWLOOVWRUGHOKlQJHU
VDPPDQPHGVODPnOGHUlUGHWVYnUWDWWNXQQDEHUlNQDH[DNWUHQLQJVJUDG

'HWILQQVVRPVDJWP\FNHWnWHUVWnHQGHIUnJRUDWWEHVYDUDLQRPGHWWDRPUnGHRFKIUDPWLGHQ
InUXWYLVDYLONDNUDYVRPVlWWVSnUHGXNWLRQDYOlNHPHGHOVUHVWHU*HQRP8&7SURFHVVHQKDU
%RUnVYDOWHQO|VQLQJVRPLGDJOLJJHULIUDPNDQWRFKlUGHQPHVWI|UGHODNWLJDSURFHVVHQI|U
GHQELRORJLVNDUHQLQJHQDYVHHQGHOlNHPHGHOVUHVWHU([SDQVLRQV\WRUILQQVSODQHUDGHL
DQVOXWQLQJWLOODQOlJJQLQJHQRPIUDPWLGDNUDYNUlYHUNRPSOHWWHUDQGHWHNQLN2P
DNWLYVODPSURFHVVHQEHK|YHUNRPSOHWWHUDVPHGNRPSOHWWHUDQGHUHQLQJVVWHJILQQVlYHQGHWWD
PHGLnWDQNHQJHQRPUHVHUYDWLRQDYXWU\PPH

6DPWOLJDUHQLQJVYHUN 8&7SURFHVV VRP%RUnV(QHUJLRFK0LOM|$%WDODWPHGlUP\FNHW
Q|MGDPHGSURFHVVO|VQLQJHQRFKNlQQHUVLJWU\JJDPHGXWIRUPQLQJHQ/HYHUDQW|UHQKDU
RFNVnYLVDWDWWWHNQLVNDJDUDQWLHUVlNHUKHWVWlOOWVDWWDQOlJJQLQJHQNODUDUXSSVDWWD
EHJUlQVQLQJVYlUGHQLIRUPDYUHQLQJVNUDYVDPWHQHUJLNUDYRFKnWJnQJDY
I|UEUXNQLQJVNHPLNDOLHU

.HPLVNUHQLQJ
,GHWRPIDWWDGHXWUHGQLQJVDUEHWH 6:(&2:63 VRPJMRUGHVXQGHUYLONHWYDU
XQGHUODJWLOOLQULNWQLQJVEHVOXWHWRFKWLOOGHQWHNQLVNDEHVNULYQLQJHQLPLOM|DQV|NDQ
UHGRYLVDGHVROLNDDOWHUQDWLYI|UGHQNHPLVNDUHQLQJHQ

7UHDOWHUQDWLYI|UGHQNHPLVNDUHQLQJHQDQDO\VHUDGHVRFKGHVVDYDU
• 6NLYILOWHU
• $FWLIOR
• '\QDVDQGILOWHU

$OWHUQDWLYHQDQVnJVYDUDElVWDP|MOLJDWHNQLNVRPILQQVSnPDUNQDGHQI|UNRPPHUVLHOOW
EUXN

(QVDPODGEHG|PQLQJJMRUGHVI|UnUVNRVWQDGHQ NDSLWDOGULIWRFKXQGHUKnOOVNRVWQDG I|U
DWWVHYLONHWDYGHWUHDOWHUQDWLYHQVRPJDYElVWWRWDOHNRQRPL'lUYLVDGHGHWVLJDWW
MlPI|UHOVHYDUUHODWLYWOLNDYLONHWLQWHJHUQnJRWGLUHNWXWVODJSnYLONHQDYSURFHVVHUQDVRP
lUPHVWI|UGHODNWLJ1lUGHWJlOOHUGULIWVlNHUKHWHQDWWXQGHUH[WUHPDRPVWlQGLJKHWHUNODUD
UHQLQJVNUDYHQSnIRVIRUEHG|PV6NLYILOWHURFK'\QDVDQGDOWHUQDWLYHQHOOHUHQNRPELQDWLRQ
DY$FWLIORRFKVNLYILOWHUYDUDPHVWSnOLWOLJ(QWUHSUHQ|UHQKDUJHWWVYDOIULKHWPHOODQGHVVD
DOWHUQDWLYDWWEDVHUDVLQRIIHUHUDGHO|VQLQJSn(QWUHSUHQ|UHQJDUDQWHUDULVDPEDQGPHGVLWW
YDODWWHUKnOOQDEHJUlQVQLQJVYlUGHQSnXWVOlSSDYIRVIRULQQHKnOOVRFKDWWDQOlJJQLQJHQ
XSSI\OOHUVWlOOGDIXQNWLRQVNUDY6OXWJLOWLJWYDODYWHNQLNNDQGlUI|ULQWHSUHVHQWHUDVLQQDQ
NRQWUDNWVNULYLWVPHGHQHQWUHSUHQ|U

gYULJDWHNQLNYDO
+HODDQOlJJQLQJHQNRPPHUDWWYDUDXSSE\JJGPHGUHGXQGDQVGlUVnHUIRUGUDV

.UDYKDUVWlOOWVLPLOM|GRPHQSnOXNWUHGXNWLRQRFKDYORSSVUHQLQJVYHUNHWNRPPHUDWW
XSSUXVWDVPHGHQPRGHUQUHQLQJVWHNQLNI|UOXNWGHVWUXNWLRQ/XNWNRPPHUDWWVXJDVIUnQ
VDPWOLJDLQRPKXVGHODURFKUHQDVLHWWJHPHQVDPWUHQLQJVVWHJ$YORSSVUHQLQJVYHUNHW

Ϯϰ



NRPPHUJHXSSKRYWLOOHQP\FNHWOLWHQOXNWSnYHUNDQRFKNRPPHUDWWYDUDYlVHQWOLJWP\FNHW
ElWWUHlQ*lVVO|VDDYORSSVUHQLQJVYHUNPHGDYVHHQGHSnOXNWROlJHQKHWHU

6ODPEHKDQGOLQJ
9DOGWHNQLNRFKGLPHQVLRQHULQJ

(QNRPSOHWWDQOlJJQLQJI|UPRWWDJQLQJRFKI|UEHKDQGOLQJVDPWU|WQLQJDYVODPNRPPHUDWW
XSSI|UDV$QOlJJQLQJHQNRPPHUDWWHUVlWWDPRWVYDUDQGHGHODUSn*lVVO|VD
DYORSSVUHQLQJVYHUN

5|WQLQJVDQOlJJQLQJHQNRPPHUDWWE\JJDVSnHQWHUPRILOU|WQLQJVSURFHVVVRPLQQHElUDWW
U|WNDPPDUHQNRPPHUDWWKnOODFDJUDGHU WHUPRILOEDNWHULHNXOWXU $OOSURGXFHUDGJDV
NRPPHUDWWXSSJUDGHUDVWLOOIRUGRQVJDV

7LOODQOlJJQLQJHQNRPPHUVODPPHW SULPlURFK|YHUVNRWWVVODP IUnQDYORSSVUHQLQJVYHUNHW
DYYDWWQDWRU|WDWVODPIUnQH[WHUQDUHQLQJVYHUNI|UWMRFNDWVODPIUnQH[WHUQDUHQLQJVYHUN
VHSWLNRFKEUXQQVODPIUnQSXPSVWDWLRQHUVDPWIHWW
1HGDQVWnHQGHWDEHOOUHGRYLVDUGHXSSVNDWWDGHPlQJGHURFKIUDNWLRQHUVRPEHUlNQDVWDV
HPRWSHUnU

6XEVWUDW
0lQJG76 WRQnU 
3ULPlUVODPLQNOIO\WVODP

gYHUVNRWWVVODPLQNONHPVODPILOWHUVODP

RFKIO\WVODP
9nWVODP VHSWLNRFKEUXQQVVODP 

$YYDWWQDWVODP

)|UWMRFNDWVODP

)HWWVODP

6XPPD


7DEHOO8SSVNDWWDGHPlQJGHURFKVXEVWUDWIUDNWLRQHU


0lQJGHQ76 WRUUVXEVWDQV LQQHElUDWWPlQJGHQUHGRYLVDVXWDQYDWWHQLQQHKnOO
$QOlJJQLQJHQNRPPHUDWWXSSI|UDVPHGWUHE\JJQDGHU(QVODPE\JJQDGVRPI|UEHKDQGODU
VODPPHWHQE\JJQDGPHGU|WNDPPDUHRFKWLOOK|UDQGHPDVNLQRFKJDVUXPVDPWHQ
E\JJQDGI|UU|WUHVWODJHUPHGWLOOK|UDQGHPDVNLQUXP


Ϯϱ








)LJXU3ULQFLSVFKHPDVODPEHKDQGOLQJ


)|UEHKDQGOLQJ
3ULPlURFK|YHUVNRWWVVODPPHWNRPPHUDWWSXPSDVIUnQDYORSSVUHQLQJVYHUNHWWLOOHWW
VODPODJHURFKNRPPHUDWWXWIRUPDVVRPWYnVHSDUDWDWDQNDU6ODPPHWEHVWnUWLOOPHOODQ
DYYDWWHQRFKNRPPHULQQDQGHWI|UVLQLU|WNDPPDUQDDWWI|UWMRFNDV'HWWDNDQ
DQWLQJHQVNHI|UUHVSHNWLYHIUDNWLRQHOOHUJHPHQVDPW*HQRPDWWWLOOI|UDSRO\PHURFKN|UD
GHWWDJHQRPHQI|UWMRFNDUHNRPPHU76KDOWHQ|NDVWLOO(IWHUI|UWMRFNQLQJHQNRPPHU
SULPlURFK|YHUVNRWWVVODPPHWODJUDVLGHWJHPHQVDPPDEODQGVODPODJUHW

7RUUVODP DYYDWWQDWVODP WDVHPRWLWRUUVODPILFNDRFKNRPPHUSnODVWELOIUnQH[WHUQD
UHQLQJVYHUNVRPVDNQDUP|MOLJKHWWLOOHJHQU|WQLQJ)|UDWWODVWELODUQDVNDOOVOLSSD
WUDQVSRUWHUDRQ|GLJWYDWWHQlUH[WHUQVODPPHWRIWDNUDIWLJWDYYDWWQDW 76KDOWXSSWLOO 
'HQQDIUDNWLRQlUI|UWRUUI|UDWWNXQQDU|WDVRFKNUlYHUGlUI|UDWWVODPPHWVSlGVPHG
YDWWHQ,I|UVWDKDQGNRPPHUYnWVODPHOOHUXWJnHQGHDYORSSVYDWWHQDQYlQGDVVRP
VSlGYDWWHQ6ODPPHWVSlGVWLOOHQ76KDOWSnLQQDQGHQSXPSDVYLGDUHWLOO
EODQGVODPODJUHW7RUUVODPPRWWDJQLQJHQNRPPHUDWWVNHLQRPKXV

9nWVODP VHSWLNEUXQQVODPRFKVODPIUnQSXPSVWDWLRQHU OHYHUHUDVPHGWDQNELO7DQNELOHQ
NRPPHUDWWSXPSDLQVODPPHWVRPNRPPHUDWWSDVVHUDHQVODPVLOPHGUHQVWYlWWRFK
VDQGWYlWW0DWHULDOVRPlUVW|UUHlQPPNRPPHUDWWDYVNLOMDVWYlWWDVRFKVHGDQSUHVVDV
I|UDWWVHGDQI|UEUlQQDVLDYIDOOVSDQQRUQD6DQGNRPPHUDWWDYVNLOMDVWYlWWDVRFKNDQ
VHGDQDQYlQGDVVRPNRQVWUXNWLRQVPDWHULDO9nWVODPPHWNRPPHUDWWODJUDVLHWWHJHWODJHU
PHGNRQWLQXHUOLJRPU|UQLQJLQQDQGHWYLGEHKRYI|UVYLGDUHPRWEODQGVODPODJUHWRFK
GlUHIWHUWLOOU|WNDPPDUHQ


Ϯϲ



)HWWVODPWDVHPRWIUnQWDQNELOPHOODQODJUDVLHQIHWWDQNRFKPDOVI|UDWWVlNHUVWlOODDWW
LQJHW|YHUVWRUWPDWHULDOI|UVYLGDUH)HWWVODPPHWNRPPHUVHGDQDWWSXPSDVYLGDUHWLOO
EODQGVODPODJUHW

%ODQGVODPODJHU
,QQDQVODPPHWNRPPHUWLOOU|WNDPPDUHQNRPPHUGHWDWWVDPODVLWYnEODQGVODPODJHU
%ODQGVODPODJUHQNRPPHUDWWPRWVYDUDFDKDOYDPlQJGHQVRPU|WNDPUDUQDEHVWnUDY FD
P RFKWMlQVWJ|UVRPHQEXIIHUWWDQNVRPEODQGDUIUDNWLRQHUQDVDPPDQLQQDQ
GHWI|UVWLOOU|WNDPUDUQD

5|WQLQJJDVKDQWHULQJRFKU|WUHVWKDQWHULQJ
7YnU|WNDPPDUHNRPPHUDWWXSSI|UDVSnWRWDOWFDP6ODPPHWNRPPHUDWWKDHQ
XSSHKnOOVWLGSnPLQVWG\JQLU|WNDPPDUQD*HQRPDWWWHPSHUDWXUHQKnOOVWLOOPLQVW
JUDGHULVH[WLPPDUXWDQDWWVSlGDVXWPHGNDOODUHRPJLYDQGHPDWHULDONRPPHUVODPPHW
DWWK\JLHQLVHUDVLU|WNDPUDUQD'HQQDWHPSHUDWXUKnOOVLKHODU|WNDPPDUHQYLONHWLQQHElU
DWWU|WQLQJHQVNHUWHUPRILOW WHUPRILOEDNWHULHNXOWXUYHUNDUYLGGHVVDWHPSHUDWXUHU )|UDWW
U|WNDPPDUQDVNDOONXQQDKnOODGHWHPSHUDWXUHUVRPNUlYVI|UWHUPRILOU|WQLQJNUlYVHQHUJL
WLOOXSSYlUPQLQJ*HQRPDWWIMlUUYlUPHILQQVWLOOJlQJOLJWLQRPRPUnGHWNRPPHUGHQQD
HQHUJLNlOODDWWQ\WWMDVRFKXWYXQQHQJDVIUnQDQOlJJQLQJHQEHK|YHUHMQ\WWMDVWLOOGHWWD
lQGDPnOYLONHWlUYDQOLJWI|UHNRPPDQGHXWDQNDQLVWlOOHWXSSJUDGHUDVWLOOIRUGRQVJDV$WW
Q\WWMDIMlUUYlUPHLVWlOOHWI|UJDVlUEnGHHNRQRPLVNWRFKPLOM|PlVVLJWHQI|UGHOFD*:K
IMlUUYlUPHEHUlNQDVJnnWWLOOXSSYlUPQLQJHQ,QNRPPDQGHVODPYlUPHYl[ODVPHG
XWJnHQGHU|WVODPVODPI|UDWWInHQVnHQHUJLHIIHNWLYDQOlJJQLQJVRPP|MOLJW

'HQJDVVRPELOGDVLU|WNDPPDUQD UnJDV LQQHKnOOHUFDPHWDQRFKWRWDOWNRPPHUGHW
DWWSURGXFHUDVFD1PG'HQQDJDVOHGVYLGDUHWLOOHWWJDVUXPGlUJDVHQWRUNDV
RFKN\OVLQQDQGHQOHGVYLGDUHWLOOHQJDVNORFND(QJDVIDFNODNRPPHUDWWILQQDVYDUVV\IWHlU
DWWJHP|MOLJKHWDWWI|UEUlQQDGHQJDVVRPLQWHNDQDQYlQGDVYLGHYHQWXHOODGULIWVW|UQLQJDUL
XSSJUDGHULQJVDQOlJJQLQJHQRFKlUHQGDVWWLOOVRPHQVlNHUKHWVDQRUGQLQJVnDWWLQWHPHWDQ
EHK|YHUVOlSSDVXWWLOODWPRVIlUHQ0HWDQHWRPYDQGODVWLOONROGLR[LGYLGI|UEUlQQLQJHQ(IWHU
FDGDJDUGnVODPPHWKDUXWU|WDWVXSSVWnUHQUHVWIUDNWLRQVRPNDOODVU|WVODP
5|WVODPPHWOHGVWLOOWYnU|WUHVWODJHUGlUU|WVODPPHWN\OVQHUWLOOFDJUDGHU5|WVODPPHW
NRPPHUDWWDYYDWWQDVRFKODJUDVLQQDQYLGDUHERUWI|UVHORFKLQQDQXWPDWQLQJVNHUWLOOODVWELO
5HMHNWYDWWQHWIUnQSURFHVVHQNRPPHUDWWnWHUI|UDVWLOODYORSSVUHQLQJVYHUNHWV
YDWWHQEHKDQGOLQJI|UDWWJHQRPJnELRORJLVNRFKNHPLVNEHKDQGOLQJ

$QOlJJQLQJHQNRPPHUXSSI|UDVPHG$7(;NODVVDG H[SORVLRQVNODVVDGHQOLJW(8V$7(;
GLUHNWLY XWUXVWQLQJI|UGHGHODUVRPNUlYHUGHWWDHQOLJWODJVWLIWQLQJ'HRIULYLOOLJD
PHWDQI|UOXVWHUQD VNPHWDQVOLS NRPPHUDWWEOLPLQLPDODGnDOODDQOlJJQLQJVGHODUQDE\JJV
WlWD

/XNWROlJHQKHWHUQDIUnQDQOlJJQLQJHQNRPPHUDWWPLQLPHUDVGnOXIWIUnQVDPWOLJD
DQOlJJQLQJVGHODUNRPPHUDWWVDPODVLQRFKEHKDQGODVLHQOXNWGHVWUXNWLRQVDQOlJJQLQJ

9LGHQVDPORNDOLVHULQJSn6REDFNHQNRPPHUELRJDVDWWSURGXFHUDVIUnQELRORJLVNW
KXVKnOOVDYIDOORFKIUnQDYORSSVVODPSnVDPPDSODWV'HWWDPHGI|UDWWGHQ
JDVXSSJUDGHULQJVDQOlJJQLQJVRPXSSI|UVNRPPHUDWWEOLJHPHQVDPI|UKHODDQOlJJQLQJHQ
YLONHWPHGI|UWLOOHQHIIHNWLYDUHSURGXNWLRQVnYlOHNRQRPLVNWVRPPLOM|PlVVLJWRFK
GULIWVlNHUKHWVPlVVLJW'HQQDDQOlJJQLQJHUVlWWHUEHILQWOLJJDVXSSJUDGHULQJVDQOlJJQLQJYLG
*lVVO|VD

)|UDWWXSSJUDGHUDELRJDVWLOOGULYPHGHOVNYDOLWHWGHWYLOOVlJDDYVNLOMDNROGLR[LGVYDYHOYlWH
NLVHOI|UHQLQJDURFKYDWWHQNUlYVHQNRPELQDWLRQDYROLNDWHNQLNHU1nJUDWHNQLNHUDYVNLOMHU

Ϯϳ



IOHUDDYGHR|QVNDGHlPQHQDLHWWRFKVDPPDSURFHVVWHJDQGUDLQQHIDWWDUIOHUDVWHJ9LONHQ
WHNQLNVRPVOXWOLJHQYlOMVXWYlUGHUDVRFKEHVOXWDVLXSSKDQGOLQJVVNHGHW1HGDQEHVNULYV
NRUWIDWWDWUHOHYDQWDPHWRGHUI|UDYVNLOMQLQJDYNROGLR[LGIUnQELRJDV'HVVDPHWRGHUlU

• 7U\FNYDWWHQDEVRUSWLRQ 6NUXEEHUPHGYDWWHQ 
•

.HPLVNDEVRUSWLRQ 6NUXEEHUPHGNHPLNDOLH>DPLQ@ 

•

.ROPROHN\OVLNW 36$ 

•

0HPEUDQILOWHU

•

.U\RWHNQLN


6NUXEEHUWHNQLNHUQDRFKNU\RJHQWHNQLNDYVNLOMHUVLPXOWDQWQRUPDOWI|UHNRPPDQGHKDOWHU
VYDYHOYlWHPHGDQGHDQGUDWHNQLNHUQDNUlYHUI|UEHKDQGOLQJDYELRJDVHQ

'HROLNDUHQLQJVWHNQLNHUQDLQQHKnOOHUNRPSRQHQWHUVRPlUOLNDWH[NRPSUHVVRU
NRQGHQVIlOORUILOWHUJDVDQDO\VXWUXVWQLQJPP8WIRUPQLQJHQDYHQSURFHVVNDQYDGGHW
JlOOHUGHWDOMHUVNLOMDIUnQOHYHUDQW|UWLOOOHYHUDQW|UPHQKXYXGNRPSRQHQWHUQDlUOLNDUWDGH
1lUGHWJlOOHUHPLVVLRQHUIUnQGHROLNDW\SHUQDDYDQOlJJQLQJDUNDQGHVVDGRFNVNLOMDVLJnW
7HNQLNYDONRPPHUDWWJ|UDVVnDWWGHWVNPHWDQVOLSSHWLQWH|YHUVWLJHU

3URGXFHUDGIRUGRQVJDVOHGVVHGDQLQSnEHILQWOLJWJDVQlW EDUVWU\FN RFKGlUHIWHUYLGDUH
WLOOQlWHWVWDQNVWDWLRQHULQNOXVLYHWDQNVWDWLRQHUYLG6REDFNHQHQI|UOnQJVDPWDQNQLQJRFK
HQI|UVQDEEWDQNQLQJVDPWWUDLOHUWDQNQLQJ

0RWLYWLOOYDOGWHNQLN

5|WQLQJ
,VDPPDXWUHGQLQJVDUEHWH 6:(&2:63 VRPWLGLJDUHQlPQWVJMRUGHVXQGHUHQ
MlPI|UHOVHPHOODQPHVRILORFKWHUPRILOU|WQLQJPHGDYVHHQGHSnQXYDUDQGHIUDPWLGDNUDY
5(9$4RFKGULIWHUIDUHQKHWHUVDPWJDVSURGXNWLRQ'lUIUDPNRPDWWHQWHUPRILO JUDGHU 
YDUPHVWOlPSDGI|UGHQQ\DU|WQLQJVDQOlJJQLQJHQ,DVSHNWHQI|UGHQYlUGHULQJVRP
JMRUGHVYlJGHVlYHQLQV\QHUJLHUPHGEHILQWOLJKXVKnOOVDYIDOOVU|WQLQJYLONHWRFNVnlUHQ
WHUPRILOU|WQLQJVSURFHVV

,GHWWDVDPDQKDQJVNDOORFNVnQlPQDVDWWGHQQ\DU|WQLQJVDQOlJJQLQJHQKDUVRP
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Important notice - Disclaimer
This working material has been prepared for discussion purposes only, and is not in any way a basis for decision. The
information in the document is based on public sources, materials from the client, and to some extent views and
speculations expressed by individuals.
The document is speculating and elaborating on a possible energy & utility investment. However, the decision makers
might or might not decide differently on such an investment and execution process.
Advyce ASAP AB cannot and will not take any responsibility for using this document other than the purpose mentioned
above, nor responsibility for any inaccuracy in the document.
This document is strictly confidential. The document and the content are not to be distributed nor quoted in any way to
third parties.
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Sammanfattning
•

•
•

•

•

•

•

Borås Stad har givit Advyce ASAP AB i uppdrag att vara rådgivare och översiktligt analysera förestående EMC investering i Borås
Energi och Miljö AB (BEMAB), Under arbetet har fokus avgränsats till ägarperspektiv, osäkerheter och investering i kraftvärme
(KVV). Det bör särskilt noteras att uppdraget baseras på preliminär information under bearbetning som BEMAB förtjänstfullt st ällt till
förfogande, samt viss extern information. Beräkningar i denna rapport är således varken kompletta eller helt korrekta, men ge r dock
tydliga indikationer
Borås Stad har valt en konstruktion där verksamheters värde & risk överförs till staden via hög skuldsättning i ägda bolag.
Borås Stad fattar ytterst alla investeringsbeslut, utifrån exempelvis miljö, samhälle, ekonomi och liknande perspektiv
BEMAB står inför tvingande åtgärder inom avloppsrening ARV (reglerad verksamhet) samt förnyelse av bio kraftvärme KVV i Rya
(energimarknad). Uppskattade investeringsbelopp (okt 2013) är ARV 1200 MSEK och KVV 1800 MSEK. Svar på utsänd
anbudsförfrågan väntas vår 2014. Slutligt beslut i Borås Stad väntas tidigast 2014 q4.
Investering i energianläggningar innebär exponering mot europeisk volatil energimarknad och professionella investerare. Generellt
beaktar ägare värdeskapande av åtgärder och alternativ utifrån nuvärde av kassaflöden, inte bara årsvisa nyckeltal. Vid tvingande
investering – såsom de BEMAB står inför – är ägares fokus att minimera risk att värde förstörs.
Staden & bolagets process till beslut kan förbättras ytterligare, se nedan. Investeringar utvärderas idag främst mot årsvis u tveckling
av resultat & soliditet, utöver Stadens miljömål. I dag föreligger huvudalternativ, medan reella alternativ saknas. Det finns väsentliga
aspekter att beakta avseende KVV investering, både i perspektiven värdeskapande & resultat:
•
Marknadens uppfattning om framtida utveckling på energimarknaden är i dagsläget konservativ, t ex prisutveckling
•
Störst osäkerhet & inverkan är framtida intäkter från el, kombinerat med intäkt från elcertifikat. Volym värmeförsäljning, kostnad
för biobränsle samt kostnad för kapital är andra exempel.
•
BEMAB har redan 2017 hög andel biobränsle & viss mängd fossilbränsle, vilket förändras marginellt med ny KVV.
Inverkan av KVV investeringen blir än viktigare framgent: BEMABs reviderade prognoser (okt 2013) mht investeringar & förändrade
utsikter indikerar en mer utmanande framtid. Implicit förväntas AO Energi stå för större delen av resultat & värdeskapande i BEMAB.
Med mer konservativa prognoser riskerar BEMAB förluster och svag utveckling.
Staden & bolaget bör överväga åtgärder i beslutsprocessen, skapa tydligare underlag och minska risk för värdeförstöring
•
Utvärdering bör baseras på värde, utifrån diskonterade kassaflöden. Ägarstyrning bör utgå från värde-perspektivet
•
Vidareutveckla investeringsunderlaget, så beslut tydliggör avvägning mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle etc.
Föreslagen bio-KVV överstiger ”break even” värde. Insats bör inriktas på att finna realiserbar lösning i rådande
marknadsutsikter – modifierat EMC eller Noll-alternativ. Balansera kostnader, investeringsutgift, risk etc mot värde.
•
Beakta förändrade förutsättningar: Värde-förstöring inträffar bland energiföretag, intäktsutsikter har fallit och BEMAB i
konkurrens med professionella aktörer och investerare
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Uppdraget
Uppdraget
• Borås Stad har givit Advyce ASAP AB (Advyce) i uppdrag
att vara rådgivare. samt översiktligt granska material och
slutsatser som är direkt hänförliga till förestående
investering av Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) i ett
Energi och MiljöCenter (EMC).
• Uppdraget består i att agera löpande rådgivare till ägaren
Borås Stad under 2013 q4. Rollen beskrivs ibland som
bollplank och s k ”coach” till ägaren.
• Under arbetets gång har Borås Stad fastställt att fokus i
huvudsak avgränsas till ägarperspektiv, osäkerheter och
investering i kraftvärme.
• Rapportering och leveranser under arbetet har där så är
relevant skett löpande i olika former, såsom arbetsmöten,
”workshops”, underhandsresultat eller andra former av
motsvarande arbetsmaterial.

• Föreliggande rapport är en sammanfattning av
arbetsmaterial; ett utkast till dokumentation av utfört
arbete och diskussioner med Borås Stad.
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Begränsningar
•
Denna rapport har skrivits för det uppdrag som
redovisats ovan och vi accepterar inget ansvar för dess
användning för andra ändamål än detta.
•
Uppdraget baseras på preliminär information under
bearbetning som BEMAB förtjänstfullt ställt till
förfogande, underlag från Staden samt viss extern
information. Vi har inte granskat detta och kan därför
inte ta ansvar för dylikt underlag.
•
Det bör observeras att arbetet föregriper BEMABs
pågående interna analysarbete, bearbetning och
inhämtning av offerter. Analysen är därför baserad på
temporär och ofullständig information, som i vissa fall
inte är konsekvent eller i alla stycken helt korrekt.
Analysen blir med nödvändighet därmed översiktlig och
förenklad, men ger likväl tydliga indikationer för ägaren
Borås Stad
•
Slutsatserna är i huvudsak baserade på analyser gjorda
på en övergripande nivå. Det bör påpekas att det är
nödvändigt att genomföra kompletterande analyser.
•
Kopior av, eller utdrag ur, denna rapport får ej
framställas utan vårt skriftliga medgivande
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Utgångspunkt & disposition
Utgångspunkt
• Föreliggande utredning har följande utgångspunkt:*
”Borås Stad har alltid satt de ekonomiska målen i första
rummet… Om konflikt uppkommer mellan mål och medel
så gäller att det är pengarna som sätter gräns”
• BEMAB, och Borås Stad, står inför ett större
investeringsbeslut om 3000 MSEK.
• Under arbetet med Borås Stad har bl a följande
frågeställningar framkommit att beakta:
• Vilka väsentliga risker?
• Är förslaget tillräckligt affärsmässigt hållbart?
• Finns beaktanden som ur ägarperspektiv inte är
tillräckligt belysta?
• Vanligt är att investeringsbeslut grundas på en ekonomisk
utvärdering, där ett utgångsläge jämförs med olika
investeringsalternativ enligt traditionell värdeberäkning.
• I föreliggande fall finns inte dylika förutsättningar, vilket
beskrivs närmare i rapporten. Angreppssättet blir därför
något annorlunda, vilket påverkar analys och slutsatser.

Angreppssätt och disposition
•
Utifrån tillgänglig tid och resurser samt faktiska
förutsättningar, har analysen i huvudsak utgått från
följande angreppssätt:
•
Översiktligt analys av BEMABs förutsättningar, inkl
ställningstaganden & riktlinjer m m från Borås Stad
•
Översiktlig analys av ansats vid investering i EMC och
utveckling BEMAB på kort sikt. Analys av prognoser m
m, med särskilt fokus på energi. Viss komplettering till
BEMABs arbete
•
Belysa vissa parametrar vilka väsentligt påverkar risk
och affärsmässig hållbarhet. Här har viss extern
information inhämtas.
•
Illustrativa beräkningar ur ägarperspektiv, utifrån ovan
identifierade parametrar. Exempelvis används
avkastningsvärde som analysmetod.
•
Illustrativ framskrivning av BEMABs utveckling
•
Kommentarer och förslag till vidare utveckling för Borås
Stad och BEMAB
•
Analysen blir med givna förutsättningar med
nödvändighet översiktlig och förenklad.
•
Emellertid, vissa slutsatser kan likväl dras från
storleksordningar och samband som framkommit i de
illustrativa beräkningarna. Detta kompletteras med
vissa förslag för den fortsatta processen.

* Borås Stad, Miljörapport 2011
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Borås – struktur & ägarförhållanden
•
•

•

•

•

•

Borås Stad bedriver verksamhet dels via förvaltning
dels via bolag.
Bolagen ägs i huvudsak via helägda Borås Stadshus
AB, BSAB
Borås Energi och Miljö AB, BEMAB, ägs 100% av
BSAB. BEMAB bedriver verksamhet inom
affärsområden, vilka har olika förutsättningar:
Affärsdrivande AO med extern verksamhet, till
marknadsmässiga villkor
•
AO energi, främst värme & kyla samt el
•
AO vattenkraft
•
AO biogas
•
AO återvinning
Särredovisade AO med extern verksamhet, till
reglerade villkor
•
AO hushållsavfall
•
AO vatten & avlopp
AO med i huvudsak intern verksamhet
•
AO inom BEMAB, såsom service,
driftorganisation, åkeri m m, vilka i huvudsak är
stödfunktioner till externa AO ovan
•
Viss extern verksamhet förekommer
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Översiktlig struktur
Invånare i Borås

Borås Stad

100%
BSAB

100%
BEMAB

Övriga bolag
Övriga
Övrigabolag
bolag
Övriga bolag
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Borås - förhållanden avseende kredit, värde & risk
•

•

•

•

•
•

All kreditgivning till bolagen sker enligt uppgift via Borås
Stad:
•
Borås Stad tar upp lån på kreditmarknaden,
baserat på bl a stadens kreditvärdighet och
beskattningsunderlag.
•
Borås Stad agerar internbank till dotter-bolagen;
utlåning sker till marknadsmässig ränta med visst
påslag för verksamhetsrisk.
Konstruktionen medför att Borås Stad överför värde
från bolagen till staden via räntebetalning, amortering
och hög skuldsättning i respektive bolag. Därmed
minimeras betald skatt i bolagen, då räntan är
skattemässigt avdragsgill.
Pga hög skuldsättning har bolagen begränsat eget
kapital, dvs liten buffert för att bära verksamhetsrisken i
det egna bolaget.
En konsekvens är därmed att verksamhetsrisken i
bolagen i huvudsak bärs av Borås Stad, och i
förlängningen invånare i Borås:
Borås Stad har en tydlig ansats, då man sätter ”de
ekonomiska målen i första rummet”.*
Delvis som en följd av ovanstående använder
föreliggande rapport ett ägarperspektiv, snarare än
företagsperspektiv, vid betraktelse av BEMABs
avsedda investeringar.

Översiktlig illustration
Invånare i Borås

Kreditmarknad

Borås Stad
”Intern bank”

100%
BSAB

100%
BEMAB

Övriga bolag
Övriga
Övrigabolag
bolag
Övriga bolag

Lån

Ränta,
amortering

* Borås Stad, miljörapport 2011
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Re-investeringsbehov => EMC satsning Sobacken
BEMAB – AO Energi
•
Kraftvärmeverket i Rya, Pantängen, är i stort
renoveringsbov. Befintliga biobränslepannor om 130
MW bedöms vara tekniskt och ekonomiskt sett uttjänta:
De byggdes år 1965 för oljeeldning, därefter byggts om
1984 till fastbränsleeldning samt 1994 till eldning med
enbart biobränsle.
•
En ytterligare aspekt är tilldelning av certifikat upphörde
2012 för befintlig bio-KVV i Rya.
•
Vissa investeringar genomförs redan 2013-2014:
•
8 MW rökgaskondensering (RGK) i avfall KVV i
Rya, Pantängen
•
Ny 15 MW pellets hetvattencentral (HVC) i
Viared, som ersätter 10 MW oljepanna
BEMAB – AO VA
•
Avloppsreningsverket, AVR i Gässlösa är i stort behov
av att förnyas. Anläggningen är ursprungligen från 1934
samt utbyggnad under 1960-70-talet.
•
AVR klarar inte miljökrav eller förväntad mängd
avloppsvatten. Utsläpp 2012 har överskridit
gränsvärden. Att inte uppfylla tillståndskrav är en
signifikant affärsrisk.
•
Vidare har framkommit indikationer på tilltagande
investeringsbehov i VA-distributionsnätet.
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EMC satsning, samlokaliserad till Sobacken
•
Energi och MiljöCenter (EMC), Sobacken:
•
Nytt bio-KVV 165 MW_th + RGK 34 MW
Fortsatt drift Rya avfall KVV till ca 2030-2035,
ev därefter avveckla & flytta till Sobacken
•
Nytt AVR, ersätter Gässlösa,150 000 pe/år
•
Vidareutveckla bef avfall & biogas Sobacken
•
Bygga nya anslutningar, pumpar m m
•
Utveckla Sobacken miljöanläggning: Biogas dels från
avfall, dels från ny AVR som ersätter Gässlösa. Nyttja
processvärme från ny bio-KVV. Ambition investera i
uppgradering av biogas till fordonsgas.
•
Avsikten är att nyttja synergier dels genom gemensamt
investeringstillfälle, dels att mass- och energiflöden kan
delas mellan enheterna vid samlokalisering.
Inriktningsbeslut 2011
•
Borås FuM tog inriktningsbeslut 2011-12-15 avseende
samlokalisering EMC till Sobacken
•
Prognos total investering 2 330 MSEK
•
Synergier av samlokalisering av
AVR och KVV uppskattas till 9 MSEK/år
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Generellt om BEMABs ansats
BEMAB ansats, sedan Inriktningsbeslut 2011
•
Fokus på EMC Sobacken. Alternativ har ej uppdaterats eller
analyserats, t ex renovera Rya
•
Ny prognos investering 3 000 MSEK (sep 2013)
Tillkommer aktiverat arbete; KKV ca 40 MSEK
EMC investering, prognos sep 2013
MSEK
KVV ARV
Process, anläggning
1 224 743
Överföring, pumpar
194
207
Personalbyggnad
35
35
= Entrepenadkostnad
1 453 985

•

30

EMC
1 997
401
70
2 468

Beslut
2011
1 555
296
-10
1 841
247
197
44
2 329

Biogas
30

Oförutsett, 10%
Projektledning, 8%
Byggränta
Total investering

145
99
116
79
79
53
1 793 1 216

3
2
2
37

247
197
134
3 046

Anbud dec 2013, ca
Ansats:
Partiell
% total
investering

1 017

21

1 728

690

framskrivning
av resultaträkning,
dels AO
57% 57%
56%
57%
Energi (till 2042) dels AO VA (till 2030)
Återstår
526
16
1 319
•
Utgångspunkt = 776
Handlingsplan
2013 – 2018
•
Förändring fr o m 2017 pga KVV* & AVR; intäkter,
kostnader, avskrivning
•
Internränta på anläggningstillgångar,
alternativt högre ränta på investeringen
•
Resultat, utan hänsyn till skatt
•
Känslighetsanalys mot resultat
•
Sammanställning hela BEMAB: Resultat & balansräkning,
justera interna poster mellan AO
•
Utvärdera – resultat, soliditet, ränta
* Martesberäkning av ny KVV i BEMAB
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Kommentar
•
Tillvägagångssättet kan ses ur perspektivet de mål ägaren
definierat. För BEMAB gäller 2016:
•
Soliditet > 15%
•
Avkastning eget kapital = 20%,
(BEMAB definition, ej SFF* definition)

•

Emellertid kan denna ansats diskuteras
•
Utvärdering utifrån årsvisa nyckeltal, (bokfört värde)
•
Endast ett huvudalternativ utvärderas
•
Riskbegrepp endast implicit via internräntan

•

Utvärdering av investering bör ske genom analys av
nuvärdet av kassaflöden, med hänsyn till risk.

•

Vanligen jämförs investeringsalternativ, t ex Huvudrespektive Noll-alternativ, varvid avvägning och jämförelser
kan göras.

•

I detta uppdrag får analysen därmed studera EMC relativt
”implicita” Noll-alternativ

* SFF Svenska Finansanalytikers förening; Avkastning eget kapital, ROE = resultat efter
skatt (hänförligt till ägare) vs justerat eget kapital
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AO Energi – jämförelse Referens (ny KVV) vs Noll
•

•

•
•
•
•

•
•

•

För att se konsekvenser av ny bio-KVV har ett ”Noll”
alternativ skattats för 2017 utifrån 2013 års
Handlingsplan (juni) och EMC-kalkyl (okt)*
Ny bio-KVV förväntas förbruka samma mängd
biobränsle som nuvarande Rya KVV. Modernare
anläggning, högre eleffekt samt RGK ökar
elproduktionen 94 GWh, samt värme 81 GWh.
Ny bio KVV ersätter 31 GWh produktion från
värmepump, vilket dock endast är 11 GWh el.
Ny bio KVV ersätter 15 GWh övrigt, främst bioolja.
Olja antas oförändrat vara reserv vid driftstörning
Emellertid, ny bio KVV tränger även ut ca 26 GWh
värme från nya investeringar i Viared och RGK avfall,
dvs vardera 24% respektive 44% av volymen. Detta
påverkar kassaflödet.
Vidare tränger ny bio KVV ut viss mängd avfall
Sammantaget
•
Ökad exponering mot el & cert marknaden
•
Marginellt ökad exponering mot biobränsle
•
Obetydlig förändring av fossila bränslen
Bortom 2017 förväntas total produktion minska pga
fallande värmeunderlag. Därmed trängs annan bioproduktion ut än mer. Dimensioneringen av föreslagen
bio KVV kan diskuteras. Alternativt förutsätts lönsam
anslutning av nya nät (Fristad).

* Marginellt ökad värmeproduktion i Rya KVV för att få jämförbar produktion 2017
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•

Förändrad produktion 2017, ny KVV, GWh
Fossil & övrigt
-15
RGK - ny KVV
RGK - avfall
-19
HVC pellets Viared
-7
Värmepump -31
KVV bio
-17
KVV avfall

El - KVV bio
El - KVV avfall

81

7

94

-3
-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Förändrad bränsle - ny KVV vs Noll, GWh 2017
Noll

332

ny
KVV

328

0%

515

553

20%

40%

60%

80%

Avfall

Skogsflis

Biobränsle HVC

El - VP

Bioolja

Gasol

Olja

El - elpanna

100%
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Förändrat kassaflöde AO Energi – ny KVV vs Noll
•

•

•

•

Jämförelse ny KVV 2017 relativt Noll alternativ, utifrån
produktionsförändringar samt BEMABs
referensscenario for pris och kostnader
Ökade intäkter +84 MSEK 2017
•
Ny värmeleverans till biogas EMC
•
Ökad elproduktion helår fr o m 2017
•
Elcertifikat 2017-2032
Minskade kostnader 15 MSEK 2017
•
Lägre bränslekostnader
•
Antaget samma utsläpp & miljöavgifter
•
Inbesparad DoU i befintlig KVV bio, ”Noll”.
Dock, för korrekt jämförelse måste tilläggas ökad
D&U 4 MSEK för äldre Noll-anläggningar
•
Nya D&U kostnader för nya KVV bio
Totalt netto ökat kassaflöde om 99 MSEK
•
Varav 77 MSEK pga ökad elproduktion
(86 GWh) & certifikat (175 GWh, 15 år)

•

Det kan observeras att investering i ny KVV antas till
största delen finansieras genom ökade intäkter från
elenergi 2017–2042 och certifikat 2017–2032

•

Observera överskattning av intäkter för ny KVV 2017,
eftersom driftsättning sker tidigast 2017q3. Oklarhet om
intäkter biogas EMC
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•

Fritt kassaflöde, FCF, för år 2017*
Mycket förenklad analys, BEMAB referenscenario

300

Ao Energi FCF 2017, Ny KVV vs Noll, Ref, MSEK
35

250
7

200

99

84

13

150
100

42

184

0

50

52

15

283

4

50
0

* Kassaflöde enligt rörelseresultat (EBITDA), dvs resultat före avskrivningar

12
Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

3 - EMC – förutsättning & ansats

Konfidentiell

Pris på el – osäkerheter
Elpris enskilt största osäkerheten
•
Investering i energianläggning innebär exponering mot
europeisk volatil energimarknad.
•
BEMAB har ej möjlighet påverka el- eller
certifikatmarknaderna. Investering i ny KVV finansieras
i huvudsak från el & certifikat intäkter

Elpris KVV Sverige, nom, SEK/MWh
1000

800
600

Utfall & termin
BEMAB Hi
MK Base
MK Lo

BEMAB Ref
BEMAB Lo
MK Hi

400

* Förenklade antaganden i diagrammen:
•
Elpris för KVV i Sverige område SE3, löpande penningvärde
•
MK prognos inkluderar 10% påslag för BEMABs KVV elproduktion,
vilken antas huvudsakligen ske under vinterperioden.
•
Utfall beräknat från årsmedel av månadsvärden, vintertid mht KVV.
(SE3 fr o m nov 2011)
•
Terminspriser beräknade med 10% KVV påslag
•
Inflation 2%, 1 EUR = 9 SEK,
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200
0

55

MarkedsKraft prognoser Systempris
real 2013, EUR/MWh

50
45
40
35
30
25

Base 2011 July

Base 2012 Dec

Base 2013 Dec

Base 2013 June

20

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Marknadsaktörer mer pessimistiska än BEMAB *
•
MarkedsKraft (MK), förväntar lågt elpris i Sverige till
2025, och ser stor osäkerhet på längre sikt.
Volatilitet väntas öka; perioder av låga priser blir
vanligare framgent.
•
Låga NordPool terminpriser t o m 2024, motsvarar MK
scenario Låg. Dvs om BEMABs elproduktion i nya bioKVV skulle prissäkrats per 20 jan 2014, t ex för 10 år
•
Förväntat marknadspris således väsentligt lägre än
BEMABs prognos, understiger BEMAB scenario Låg
•
MK har reviderat ned prognoser sedan 2011, pga
tidigare alltför optimistiska antaganden
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4 - Översiktliga & illustrativa beräkningar

Konfidentiell

Illustrativ & förenklad värdeberäkning – princip
•
•

•

•
•
•

Metoden för att översiktligt analysera värden i AO
Energi är avkastningsvärde.
Avkastningsvärde innebär att värdet härleds genom en
diskontering av företagets, rörelsens eller en
investerings förväntade framtida kassaflöde till ett
nuvärde.
Det kassaflöde som utgör grund för
avkastningsvärdering är vanligtvis det kassaflöde som
rörelsen förväntas generera oberoende av hur bolaget
är finansierat. Det innebär att kassaflödet inte är
påverkat av t ex prognoserade räntekostnader eller
utdelningar. Däremot belastas rörelsens prognoserade
kassaflöde med skatt, vilket innebär att
diskonteringsräntan måste återspegla en vägd
kapitalkostnad för lån och eget kapitalfinansiering efter
skatt.
Det avkastningsvärde som beräknas utifrån kassaflödet
ger värdet av det operativa kapitalet.
I detta fall består det fria kassaflödet av rörelsen inom
AO Energi, betraktad som egen enhet.
Ytterligare en förenkling är att bortse från förändring i
rörelsekapital. Dels för att verksamheten är stabil
snarare än expansiv, dels för att osäkerheterna är
betydligt större än denna inverkan

•

•

•

•

Eftersom syftet är att utvärdera investering i ny KVV,
inte värdera bolag, görs vissa förenklingar:
•
Beräkningen sker för en specificerad
prognosperiod 2017 – 2042, dvs 25 år
•
Perioden motsvarar typisk ekonomisk livslängd
för KVV. Därför anses restvärdet av KVV vara 0
efter 2042
Som en konsekvens därav beräknas inget s k
residualvärde, dvs värdet av kassaflöden efter år 2042,
som vanligtvis sker vid värdering av verksamhet.
•
Endast förenklad analys av AO Energi som ej
inkluderar andra större investeringsbeslut,
exempelvis efter 2030
•
Nuvärdet av AO Energi efter 2042 antas
marginellt påverka analysen*
Avkastningsvärde som metod är lika relevant vid
expansionsinvestering som vid s k ”tvingande”
investering. Expansionsinvestering syftar välja bästa
lösning för att maximera värde. Tvingande investering
syftar till att minimera värde-förstöring.
Här finns tvingande inslag i ersättningsinvesteringarna
KVV och ARV.

* Nuvärde @7% efter år 2042 ca 200 MSEK vid framskrivning av BEMAB referens
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4 - Översiktliga & illustrativa beräkningar

Konfidentiell

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Inverkan av Ny KVV vs Noll-alternativ, Referens
•
•
•

•

•

•

OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar
En mycket förenklad värdeberäkning har gjorts baserad
på framtida kassaflöden i AO Energi
Beräkningen utgår från BEMAB prognos & antaganden,
kallat scenario Referens
Beräkningen visar värdet på de kassaflöden som
uppstår i AO energi under perioden 2017 – 2042, dvs
under den ekonomiska livslängden av investering i ny
bio KVV.
•
Nuvärdet NPV uppgår till ca 500 MSEK (7%)
•
Investering 1793 MSEK (Capex),
i huvudsak finansierad med nya lån
Observation
•
Värdet på AO Energi är positivt, > 0
•
AO Energi är mindre värt under perioden än den
genomförda investeringen Ny KVV
Implicit Noll-alternativ = samma värde AO Energi
•
Hur mycket kan investeras i renovering av
befintliga Rya bio KVV, för samma NPV?
•
Svar: Investering 600 MSEK ger samma nuvärde
ca 500 MSEK som Ny KVV
•
Skulden blir ca 1200 MSEK lägre

ADVYCE ASAP AB
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•

AO Energi; Nuvärde 2017-2042
MSEK
6%
Scenario = Referens
Ny KVV
655
Investering = 1793
Noll
555
Investering = 600
= Ny KVV - Noll
99

7%

8%

477

323

484

421

-8

-98

Ny KVV vs värde AO Energi 2017-2042,
MSEK

1793

500
Ny KVV
investering

NPV Ao Energi,
BEMAB ref

6% - 8%

* Nuvärde @7% efter år 2042 ca 200 MSEK vid framskrivning av BEMAB referens
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4 - Översiktliga & illustrativa beräkningar

Konfidentiell

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Känslighetsanalys Ny KVV, selektiv
•
•

•

•

OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar
Beräkningen av värdet på de kassaflöden som uppstår i
AO energi under perioden 2017 – 2042, vid genomförd
investering i ny bio KVV.
•
Referensscenario BEMAB, kalkylränta 7%
•
Investering 1793 MSEK i Ny KVV
Selektiv känslighetsanalys, för att illustrera inverkan av
några observerade osäkerheter. Variabler i
känslighetsanalysen:
•
Marknadspris på el & certifikat
•
Volym fjärrvärme BEMAB låg -1,2%/år
•
Biobränslekostnad BEMAB hög +10%
•
Marknadspris på el, högt pris elcertifikat
•
Ökad kostnad för kapital, kalkylränta +1%
•
Framskrivna terminspriser, el & certifikat
Inverkan på värde AO Energi
•
Elpris & certifikat störst inverkan, värdet faller ca
300 MSEK. Raderar nästan värdet på AO Energi i
alla scenarier
•
Både lägre värmevolym & högre biobränsle
minskar värdet med vardera 140 MSEK
•
Ökad kalkylränta sänker värdet 150 MSEK
•
Ett högt certifikatpris bromsar värdefallet till 100
MSEK, givet marknadspris på el
•
Ett s k ”bank case” raderar hela värdet

ADVYCE ASAP AB
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AO Energi, känslighet NPV ny KVV vs Ref, MSEK
Marknadspris

-290

Låg Volym

-140

L Volym + Marknad

-420

Hög Biobränsle

-140

H Bio + Marknad

-430

MK pris & cert

-100

Kalkylränta +1%

-150

Bank case

-460
-500

-400

-300

-200

-100

0

NPV = 500 MSEK, Referens-scenario BEMAB,
AO Energi värde med ny KVV, kassaflöde 2017-2042 @ 7%

Förtydligande; prisprognos el & certifikat
•
”Marknadspris”
•
Elpris = MK scenario Base
•
Certifikat = skillnad ny vindkraft 600 SEK/MWh
(nom) – elpris (MK Base)
•
”MK pris & cert” = MK Base för elpris & cert
•
”Bank case” = framskrivna terminer 2014-01-20
•
Elpris = NordPool termin, därefter 2%/år
•
Certifikat = termin, därefter konstant
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4 - Översiktliga & illustrativa beräkningar

Konfidentiell

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Konsekvens av mindre KVV investering
•
•

•

•

•

•

•

OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar
Analys av värde AO Energi vid mindre Ny bio KVV, dvs
mindre kostsam investering (Capex)
•
”EMC light” = 1400 MSEK
Föreslagen Ny KVV ökar värde-känslighet pga större
exponering mot el & certifikat priser
•
Marknadspris raderar nästan värdet Ny KVV
•
Investering i Noll alternativet kan ske upp till 750
MSEK för samma värde på AO Energi
En mindre Ny KVV ger högre värde i Referens
•
Värde AO Energi högre = 800 MSEK
•
Investering i Noll kan ske upp till 200 MSEK
En mindre Ny KVV är mer robust vs marknadspris
•
Värde faller till 500 MSEK, dvs något högre värde
än Referens & stor investering i KVV
•
Investering i Noll kan ske upp till 350 MSEK
Större utrymme investera i Noll vid marknadspris,
jämfört med höga elprisförväntningar

•

AO Energi
Nuvärde 2017-2042, @ 7%
MSEK
Scenario = Referens
Ny KVV
Noll
= Ny KVV - Noll
Scenario = Marknadspris
Ny KVV
Noll
= Ny KVV - Noll

"EMC"
NPV Capex

"EMC light"
NPV Capex

477
484
-8

1793
600

806
819
-13

1 400
200

188
179
8

1 793
750

517
514
3

1 400
350

Observad BEMAB diskussion om Noll-alternativ
•
BEMAB styrelsemöte 2010-02-18:
Minsta investering i Rya för fortsatt drift
uppskattades till 210 MSEK
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4 - Översiktliga & illustrativa beräkningar

Konfidentiell

Förenklad värdeberäkning AO Energi
– Illustrativ ”break even” investering
•

OBS – endast indikationer baserade på mycket
preliminära & förenklade beräkningar

•

Ur ägarperspektiv är ”break even” intressant, dvs det
investeringsbelopp som ej överstiger värdet på AO
Energi efter genomförd investering
•
Investering i Ny KVV
•
Investering Noll alternativ
Illustrativ beräkning ur Borås ägarperspektiv,
med två skatte-alternativ för att illustrera inverkan *
•
Schablonskatt 22% på EBIT, oavsett om skatten
betalas i dotterbolag, moderbolag etc
•
Skatt = 0%, antas gälla i alla Stadens bolag

•

•

Investering i Ny KVV når ”break even” vid väsentligt
lägre nivåer än föreslagen 1793 MSEK
•
850 – 1050 MSEK om skatt erlägges
•
1000 – 1250 MSEK om ingen skatt betalas

•

Investering i Noll-alternativet når ”break even” vid
•
380 – 530 MSEK om skatt erlägges
•
430 – 620 MSEK om ingen skatt betalas

•
AO Energi - "break even" investering vs värde
Nuvärde 2017-2042, @ 7%
Inkl skatt
Exkl skatt
MSEK
NPV Capex
NPV
Capex
Scenario = Referens
Ny KVV
1 099 1 050
1 306 1 250
Noll
543
530
622
620
Scenario = Marknadspris
Ny KVV
936
900
1 122 1 050
Noll
439
440
505
500
Scenario = Låg Värmevolym
Ny KVV
1 002 1 000
1 221 1 150
Noll
479
470
551
540
Scenario = Hög Biobränsle
Ny KVV
1 004 1 000
1 223 1 150
Noll
470
460
537
530
Scenario = L Volym + Mkt el & cert
Ny KVV
849
850
1 003 1 000
Noll
380
380
430
430

* OBS – Endast illustrativ beräkning, som överskattar värde exkl skatt, ty ingen hänsyn tas till att kalkylränta måste justeras för utebliven skatteeffekt
Vidare har residualvärde m m ej beaktats
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4 - Översiktliga & illustrativa beräkningar

Konfidentiell

BEMAB framtida resultat
(Obs - under bearbetning)
– Konsekvens av konservativt marknadspris
•

Stort beroende av AO Energi & AO Vattenkraft får stora
resultatkonsekvenser vid konservativt marknadspris på
el & certifikat, (istf BEMABs prognos referensscenario)
•
BEMAB riskerar förluster och svag ekonomisk
utveckling
•
Små marginaler för övriga avvikelser, t ex intäkt i
andra AO, kostnader, ränta m m
•
Mindre förändring i AO Vattenkraft pga lägre
ursprungsprognos
BEMAB AO - Scenario = Marknadspris
MSEK
2013 2014 2015
Intäkter, före eliminering
Hushåll
92
92
92
Biogas
61
64
69
Energi, inkl ny KVV
587
608
611
VA, inkl ny ARV
164
172
184
Vattenkraft
14
12
11
Återvinning
100
100
101
Övrigt BEMAB
154
155
155
Summa AO, brutto
1171 1203 1223
Resultat per AO, inkl avskrivning & räntor
Hushåll
1
1
1
Biogas
4
1
1
Energi, inkl ny KVV
31
43
45
VA, inkl ny ARV & avsättn
0,0
0,0
0,0
Vattenkraft
4
2
3
Återvinning
7
6
5
Övrigt BEMAB
-4
-3
-8
Summa AO
42,6 48,9
47,1
% AO Energi & Vattenk raft
83% 91% 102%
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Att observera
•
BEMAB Ekonomi Prognos sep 2013 är högst preliminär
& illustrativ, under omarbetning avseende såväl externa
som koncerninterna förutsättningar.
Därmed finns ännu signifikanta osäkerheter, varför
nedanstående tal kan således komma att ändras
•
2014 antas här ej förändras, exempelvis pga antagna
prissäkringar gjorda fram till 2013 etc

2016

2017

2018

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2

92
74
624
197
11
102
155
1255

92
77
710
211
12
104
155
1360

92
81
720
225
12
108
156
1394

92
81
734
241
12
108
156
1423

92
92
92
92
92
92
92
92
81
81
81
81
81
81
81
81
756
762 766 771 776 778 783 789
257
274 279 282 285 286 287 289
13
13
14
14
14
15
16
18
108
108 108 108 103 103 103 103
156
156 156 156 156 156 156 156
1462 1486 1495 1503 1507 1510 1517 1527 1

2
-1
57
0,0
2
4
-3
60,7
98%

2
1
-13
0,0
3
4
-2
-7,0
153%

2
0
-5
0,0
3
5
-2
3,3
-58%

2
1
6
0,0
3
6
-2
15,0
56%

2
0
29
0,0
3
7
-2
39,8
83%

2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
2
2
2
3
30
29
27
27
24
26
26
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
4
5
5
5
6
8
7
7
8
4
4
4
4
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
41,3 41,6 41,2 36,6 34,8 37,2 40,4 4
83% 80% 77% 86% 85% 85% 85% 9
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5 - Kommentarer

Konfidentiell

Översikt kommentarer – Borås Stad & BEMAB
Sammanfattning av kommentarer
•
Beslutsprocess & kriterier
Borås Stad och BEMAB bör överväga åtgärder för att
utveckla och ytterligare förbättra beslutsprocessen.
Utvärdering bör baseras på värde, beräknat utifrån
diskonterade kassaflöden. Värde-perspektivet bör även
vara vägledande för vidareutveckling av Stadens
ägarstyrning.
•

•

Förändrade förutsättningar
Borås Stad och BEMAB bör beakta förändringar i
verksamhetens förutsättningar: Intäktsutsikter har fallit
under senare år, och värde-förstöring inträffar bland
energiföretag. Energiinvestering sker i en internationell
volatil marknad, med professionella aktörer* och
(numera) försiktiga kreditgivare

Förslag

•

Borås Stad och BEMAB bör beakta och anamma
följande
•

Beslutsprocess & kriterier

•

Förändrade förutsättningar

•

Vidareutveckla investeringsunderlag

Vidareutveckla investeringsunderlag
Beslut om ”tvingande” investering bör tydliggöra
avvägningen mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle
m m. Risk för värdeförstöring bör minimeras. Insats bör
inriktas på att finna accepterbar & realiserbar lösning,
främst KVV investering – antingen EMC eller ett Nollalternativ:

* Med professionella investerare avses i detta sammanhang aktörer som för egen och/eller andras räkning investerar i reala tillgångar. Detta kan exempelvis vara större
(internationella) aktörer som förvaltar likvida medel genom att investera i energi, infrastruktur m m, antingen direkt i tillgångarna, via fond eller bolag.
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5 - Kommentarer

Konfidentiell

Beslutskriterier, förslag – utvärdera mha Värdering
Förslag – ekonomiska beslut baseras på värde
•
Vid beslut i Borås Stad och BEMAB sker ofta avvägning
mellan ekonomi, miljö, samhälle etc.
•
Den ekonomiska utvärderingen bör baseras på värde,
beräknat utifrån diskonterade kassaflöden.
(Metoden beskrivs & tillämpas i Avsnitt 4).
•
Detta angreppssätt förespråkas i teoretiska litteraturen,
och tillämpas i praktiken av professionella investerare

Exempel – Investering Hög 1 respektive Låg 2
Illustration 1: Årligt kassaflöde & netto-nuvärde

100

40

NPV 1

0

FCF 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Acc DCF 1

-100

Illustration 2: Årligt kassaflöde & netto-nuvärde

100
40

•

Nuvärdesberäkning möjliggör ekonomisk jämförelse &
avvägning, exempelvis
•
Storlek på investeringsbelopp (capex) kontra
löpande kostnader över perioden
•
Värde av kassaflöden i närtid kontra senare
•
Inverkan av risk och osäkerheter
Ovanstående parametrar används för att öka nuvärdet
och robustheten i investeringen.
T ex minska driftkostnad, säkra intäkt, minska
investeringsutgift etc.

•

•

Vid expansionsinvestering väljs alternativ med högst
nuvärde, med beaktande av risk. Vid tvingande
investering väljs alternativ som minst förstör värde.

NPV 2

0

FCF 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Acc DCF 2
-100

•

Antag två likvärdiga investeringsalternativ
•
Hög1: Investering 100 år 1, livslängd till år 12
Högt årligt kassaflöde pga låga driftkostnader.
Nuvärde av diskonterade kassaflöden = 40
•
Låg2: Investering 50 år 1, livslängd till år 12
Lågt årligt kassaflöde pga höga driftkostnader.
Nuvärde av diskonterade kassaflöden = 40
•
Låg2 är bäst; samma värde till halva utgiften.
Om ansträngd investeringsbudget, är Låg 2 att
föredra så länge nuvärdet Hög1 är < 80

•

Om investeringarna har olika riskprofil, får noggrannare
analys göras av exempelvis utfall, värde och fördelning

*…
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5 - Kommentarer

Konfidentiell

Beslutsprocess, förslag – Borås Stad & BEMAB
Borås Stad
•
Borås Stad och BEMAB bör överväga att utveckla och
ytterligare förbättra beslutsprocessen.
•
Staden beslutar utifrån exempelvis miljö,
samhälle, ekonomi och liknande perspektiv
•
Ekonomisk utvärdering bör baseras på värde,
utifrån diskonterade kassaflöden
•
Utveckla utvärdering av större investeringar, t ex
•
Nuvärde, alternativ, osäkerhet & inverkan etc bör
vara tydliga och konsekventa
•
Beakta värde i relation till risk vid urval och
prioritering av investeringar. Detta ligger till grund
vid avvägningar samt beaktande av aspekter som
miljö, samhälle m m
•
Där nödvändigt, använda extern information från
relevanta & oberoende aktörer
•
Ägarstyrningen bör övervägas att ses över
•
Värde-perspektivet bör vara vägledande för
vidareutveckling av Stadens ägarstyrning
•
Större fokus bör läggas på värdeskapandet i
BEMAB, inklusive hänsyn till risk.
Eventuellt komplettera nuvarande målfunktion
2016: soliditet 15% och 20% avkastning på eget
kapital *

BEMAB
•
Processen för stora investeringar bör ytterligare
utvecklas. Exempel
•
Utgångspunkten bör vara värdeskapande, vid
avvägning mellan investeringsutgift, löpande
kostnader & intäkter, risk m m
•
Helhetsgrepp enligt portföljprincip i ett längre
perspektiv; med samlad bild av förestående
investeringar, värde, risk m m
•
Undvika att större investeringar hanteras isolerat
var för sig. Exempel – Utvärdering av en viss
lokal investering kan visa sig tveksam, dels mht
hög risk för värdeförstöring, dels mot bakgrund av
de övriga stora investeringar BEMAB står inför
•

Löpande och framåtblickande följa konsekvenser för
BEMAB, inklusive värde & risk. Exempel
•
Totalekonomiska konsekvenser av dels
verksamhetens utveckling & osäkerheter, dels
inverkan av avsedda investeringar
•
Faktabaserat underlag. För kritiska variabler
gärna från externa oberoende aktörer som är väl
etablerade på marknaden. Även beakta
”obekväma” scenarier.

* Enligt Borås definition, vilket avviker från SFF = Sveriges Finansanalytikers Förening
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Förändringar i konkurrensbild – bör beaktas
Marknadsförutsättningar förändrats
•
Traditionellt har investering i energianläggningar
betraktats som en lokal angelägenhet. Historiskt har
elmarknaden varit lokalt tekniskt monopol. Likaså var
värmemarknaden ett lokalt monopol, men utsatt för
substitut-konkurrens av olika uppvärmningsalternativ
•

I dag innebär investering i energianläggningar
exponering mot europeisk volatil energimarknad, med
professionella investerare.* Exempelvis lönsamhet för
förnybar energi påverkas av bl a elmarknaderna i
Sverige, Norden och Europa, regelverk samt
investerares agerande .

•

Även kreditgivare betraktar energiinvesteringar utifrån
ovanstående perspektiv, ofta mer konservativt än
investerare. Detta påverkar bl a belåningsgrad,
säkerheter och riskpremium.

Förslag
•
Borås Stad & BEMAB bör beakta att
energiinvestering sker i en internationell volatil
marknad, med professionella aktörer och (numera)
försiktiga kreditgivare
•
Konkurrens
Även om KVV investeringen sker lokalt i
Borås, sker den på en internationell volatil
marknad i konkurrens med, oftast,
professionella aktörer.
Exempelvis konkurrerar BEMAB om certifikat
med exempelvis storskaliga
vindkraftinvesteringar utförda av
specialiserade bolag och industri- &
kraftföretag, samt ny norsk vattenkraft.
•

Syn på risk
Investerare och kreditgivare har numera
lägre acceptans för investeringars s k
”nedsida” än tidigare:
Större fokus på realism i planer & prognoser
avseende genomförande, kostnader och
intäkter; nyttja möjligheter till intäktssäkring;
samt där relevant minska
investeringsbeloppet

* Med professionella investerare avses i detta sammanhang aktörer som för egen och/eller andras räkning investerar i reala tillgångar. Detta kan exempelvis vara större
(internationella) aktörer som förvaltar likvida medel genom att investera i energi, infrastruktur m m, antingen direkt i tillgångarna, via fond eller bolag.
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Förändringar i investeringsförutsättningar – bör beaktas
Beakta förändringar sedan Inriktningsbeslut 2011
•
Mer utmanande förutsättningar sedan beredning 2011
inför Inriktningsbeslut
•
Ökad risk för värde-förstörande investeringar
Intäkter för ny bio-KVV lägre och mer osäkra
•
Låga långsiktiga elprisutsikter, fallit sedan 2011
•
Låg ekonomisk tillväxt i EU, väsentligt lägre gas & el
priser i US relativt EU, samt tveksamheter i EU’s
konkurrenskraft m m kan förväntas bromsa politiska
initiativ som ökar energipriserna i EU
Kostnad för EMC investering ökat
•
Bio-KVV ökat 340 MSEK till 1793 MSEK enligt prognos
oktober 2013. Anbudens delar kan förväntas över- &
understiga prognosen.
•
Biogasinvesteringen i EMC under omprövning
Värdeförstöring inträffar på marknaden
•
Stora energibolag – Eon RWE Vattenfall m fl – under
press, bl a pga tidigare optimistiska kalkyler vid
investering och förvärv
•
Press på aktörer som investerat i förnybar energi,
särskilt vind. Ambitiösa investeringar & optimistiska
förväntningar har inte alla infriats

ADVYCE ASAP AB
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Förslag
•
Borås Stad och BEMAB bör beakta förändringar i
verksamhetens förutsättningar; sämre
intäktsutsikter, förväntade höga EMC kostnader
samt att marknadsaktörer nu erfar värdeförstöring.
•

Trots hittills omfattande arbete med framtagande
av EMC underlag, förefaller rådande
investeringsförutsättningar indikera behov av
kompletteringar
• Finns möjlighet till ekonomiskt hållbar
energilösning, realistisk anpassad till t ex
varande marknads låga intäktsutsikter?
•

Finns lösning med robusthet och
acceptans?
Exempelvis avseende ”obekväma”
scenarier, miljöinverkan temporärt kontra
långsiktigt, indirekta effekter i lokala
samhället etc.
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Vidareutveckla investeringsunderlag – förslag
Förutsättningar & utgångspunkt
•
Beslut om ”tvingande” investering bör tydliggöra
avvägningen mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle
m m. Vidare en tydlig ekonomisk utvärdering om
förutsättningar & konsekvenser
•
Risk för värdeförstöring bör minimeras.
•
Önskvärt finna accepterbar lösning, där KVV
investering helst är lägre än nuvärde kassaflöden AO
Energi 2017-2042, här kallat ”break even”

Förslag
•
Insats bör inriktas på att i möjligaste mån finna
accepterbar & realiserbar lösning, givet rådande
marknadsutsikter – främst KVV investering
•
EMC light, Noll-alternativ eller motsvarande
•
Beakta
•
Öka robusthet, minska risk förstöra värde
•
Beakta nettovärde av indirekta effekter,
efterföljande investeringsbeslut, etc

Ny KVV vs AO Energi NPV (2017-2042),
MSEK

1 793

•

EMC? EMC light?
Översyn av föreslagna ARV & KVV investeringar
•
Möjlighet att minska investeringsutgift?
•
Avvägning investeringsutgift vs driftkostnad etc
mht nuvärde av kassflöde

•

Noll – alternativ?
Bästa möjliga lösning utifrån befintlig lokalisering
•
Avvägning investeringsutgift vs driftkostnad etc
mht nuvärde av kassflöde;
dels behålla delar av befintliga anläggningar, dels
ny(a) anläggning

”Break even”:investering ~ NPV

500
200
20
Ny KVV
investering

•

•

Ao Energi
BEMAB ref

Ao Energi
Marknadspris

Ao Energi
Bank case

Motsvarande resonemang kan föras avseende ARV
investering, vilket dock inte analyserats i föreliggande
rapport
Avvägningen bör beakta – hur uppnå miljömål på bästa
sätt, med rimlig kostnad och risk?
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Vidareutveckla investeringsunderlag – forts
Generella aspekter – såväl EMC som Noll
•
Utvärderingen blir mer korrekt om nettovärde av
indirekta effekter, efterföljande investeringsbeslut, etc
beaktas i möjligaste mån. Några exempel:
•
Väsentliga värden – t ex samhällsnytta – bör
kvantifieras där så är möjligt, under förutsättning att
motsvarande görs för kostnader & investering för att
realisera nämnda nytta..
•

•

•

Något mer komplicerat, men värdepåverkande:
Hänsyn bör helst tas till efterföljande beslutspunkter,
sekventiella investeringar, värden, risker m m över
perioden. T ex hur reinvestering i Rya avfall KVV
hanteras om bio-KVV lokaliseras till Pantängen
respektive Sobacken, möjlighet & kostnad ansluta nya
nät, återställa markyta etc.
Möjligheten att avvakta en viss investering till vissa
förutsättningar klarlagts har ett värde i sig
(optionsvärde).

Specifikt
•
Illustrativa inspirationer, som nämnts under arbetet
(Framta nya lösningar ingår ej i föreliggande uppdrag)
•
Exempel A: Ny mindre bio-KVV på Rya, med
beaktande av hantera markutrymme, drift
parallellt med byggnation, nyttja ackumulator etc.
Eventuellt ansluta Fristad, om mervärde netto
•
Exempel B: Ny / delvis bio-HVC på Rya
•
Exempel C: Delvis/stegvis renovera Rya
anläggningarna över en period
•
Exempel D: Annan kombination, såsom initial
interimistisk respektive senarelagt långsiktig
lösning

Gässlösa
AVR

Pantängen KVV

Ovanstående aspekter påverkar hur ett mer rättvisande
residualvärde kan beräknas bortom 2042.
(Nuvärde av residualvärdet i Referensfallet understiger
250 MSEK)
EMC Sobacken
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Slutsatser
•
•

•
•

•

•

•

Borås Stad har valt en konstruktion där verksamheters värde & risk överförs till staden via hög skuldsättning i ägda bolag.
Borås Stad fattar ytterst alla investeringsbeslut, utifrån exempelvis miljö, samhälle, ekonomi och liknande perspektiv
BEMAB står inför tvingande åtgärder inom avloppsrening ARV (reglerad verksamhet) samt förnyelse av bio kraftvärme KVV i Rya
(energimarknad). Uppskattade investeringsbelopp (okt 2013) är ARV 1200 MSEK och KVV 1800 MSEK. Svar på utsänd
anbudsförfrågan väntas vår 2014. Slutligt beslut i Borås Stad väntas tidigast 2014 q4.
Tillfälle finns därmed för Borås Stad och BEMAB att adressera utestående frågor i ärendet.
Investering i energianläggningar innebär exponering mot europeisk volatil energimarknad och professionella investerare. Generellt
beaktar ägare värdeskapande av åtgärder och alternativ utifrån nuvärde av kassaflöden, inte bara årsvisa nyckeltal. Vid tvingande
investering – såsom de BEMAB står inför – är ägares fokus att minimera risk att värde förstörs.
Staden & bolagets process till beslut kan förbättras ytterligare, se nedan. Investeringar utvärderas idag främst mot årsvis u tveckling
av resultat & soliditet, utöver Stadens miljömål. I dag föreligger huvudalternativ, medan reella alternativ saknas. Det finns väsentliga
aspekter att beakta avseende KVV investering, både i perspektiven värdeskapande & resultat:
•
Marknadens uppfattning om framtida utveckling på energimarknaden är i dagsläget konservativ, t ex prisutveckling
•
Störst osäkerhet & inverkan är framtida intäkter från el, kombinerat med intäkt från elcertifikat. BEMABs elprisprognos (okt
2013) är betydligt mer optimistisk än marknadspris & oberoende aktörer.
•
Volym värmeförsäljning kan befaras minska mer än planerat, om planerad ökning av värmetariffer sammanfaller med lägre
elpriser, vilket ökar konkurrenskraften för alternativ, såsom värmepumpar
•
Kostnad för biobränsle och kapital har signifikant inverkan på värdet, och bör undersökas noggrant.
•
BEMAB har redan 2017 hög andel biobränsle & viss mängd fossilbränsle, vilket förändras marginellt med ny KVV.
Inverkan av KVV investeringen blir än viktigare framgent: BEMABs reviderade prognoser (okt 2013) mht investeringar & förändrade
utsikter indikerar en mer utmanande framtid. Implicit förväntas AO Energi stå för större delen av resultat & värdeskapande i BEMAB.
Med mer konservativa prognoser riskerar BEMAB förluster och svag utveckling.
Staden & bolaget bör överväga åtgärder i beslutsprocessen, skapa tydligare underlag och minska risk för värdeförstöring
•
Utvärdering bör baseras på värde, utifrån diskonterade kassaflöden. Ägarstyrning bör utgå från värde-perspektivet
•
Vidareutveckla investeringsunderlaget, så beslut tydliggör avvägning mellan värde, risk, miljöhänsyn, samhälle etc.
Föreslagen bio-KVV överstiger ”break even” värde. Insats bör inriktas på att finna realiserbar lösning i rådande
marknadsutsikter – modifierat EMC eller Noll-alternativ. Balansera kostnader, investeringsutgift, risk etc mot värde.
•
Beakta förändrade förutsättningar: Värde-förstöring inträffar bland energiföretag, intäktsutsikter har fallit och BEMAB i
konkurrens med professionella aktörer och investerare
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Appendix
•

Prognos & osäkerheter – el och certifikat

•

Prognos & osäkerheter – värmevolymer

•

Prognos intäkter & resultat BEMAB
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Pris på el & certifikat – Profu prognos
•
•

BEMAB har tagit fram prognoser som underlag till
ekonomiska kalkyler för kraftvärmeverk EMC.
Profu har 2013 uppdragits prognosera pris på elenergi
och certifikat. Analysen har genomförts utifrån
branschens prognoser och modellering i MARKAL –
”Analys av elcertifikatmarknaden”.

•

Utgångspunkten är att priset på certifikat bestäms av
marginalprissättning utifrån nyinvestering av vindkraft:
•
Elpris + certifikatpris = kostnad för nyinvestering
vindkraft
•
Förväntningar hos investerare i vindkraft på
nordiska marknaden antas följa denna logik
•
Ny vindkraft 500 – 600 SEK/MWh, antas realt
oförändrat till 2050

•

Exempel
•
Om kostnaden för nytt vindkraftverk är 600
SEK/MWh (Hög 2025) och elpriset förväntas vara
445, antas certifikatpriset bli
155 SEK/MWh
•
Om vindkraftkostnaden är 500 SEK/MWh (Låg
2025), antas certifikatpriset bli
55 SEK/MWh
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Elenergi & elcertifikat, SEK/MWh, realt 2012 värde
•
BEMAB prognos ver 2013-10-30
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Pris på certifikat – osäkerheter
•

•

•

•

BEMABs prognos framtagen av Profu 2013 baseras bl
a på följande antaganden
•
Elpris + certifikatpris = kostnad för nyinvestering
vindkraft
•
Förväntningar hos investerare i vindkraft på
nordiska marknaden antas följa denna logik
•
Ny vindkraft 500 – 600 SEK/MWh, antas realt
oförändrat till 2050
Det finns osäkerheter att beakta. Historiskt har summa
elpris + certifikatpris varierat, se diagram
Ny vindkraft har haft en betydande utveckling inom
teknik och kostnad. Olika uppfattningar finns om
framtida utveckling – såväl onshore som offshore:
We want to reduce the levelized cost of energy
(LCOE) for offshore wind power by up to 40 percent
before the end of the decade”, declares Siemens Wind
Power CTO Henrik Stiesdal.
Förväntningar hos investerare förefaller innehålla
signifikanta osäkerheter avseende framtida
förutsättningar för certifikat & dess prissättning.
•
Kontrollstation regelverk SE & NO var 4e år
•
Viktiga förutsättningar för perioden 2016 -2020
avses kommuniceras ca 15 februari 2014.
•
Oklarheter i ramverk, politiska initiativ samt
aktörers agerande bortom 2020
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Elpris Sverige,SE3 & elcertifikat, månadsvärden

Nord Pool spot SE3 & certificates, SEK/MWh
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•

Vind turbin index, EUR/MW,
Bloombergs New Energy Finance, 2012
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Pris på certifikat – MK prognos & terminer
•

•

•
•

•

MarkedsKraft (MK) prognos dec 2013 baseras på utbud
& efterfrågan på certifikat: Stor osäkerhet i framtida
certifikatpris, särskilt efter 2020. T ex
•
Regelverk i SE & NO
•
Investerares agerande & förväntningar
•
Väder, pga mer vind SE & vattenkraft NO
Prognosen: Ett stort antal scenarier analyseras &
sammanvägs (vattenföring, pris på el, råvaror etc)
Några tongivande parametrar:
•
Bas: Regelverk ändras var 4e år, avsikt stimulera
investering i vind & förnybart
•
Låg: Oförändrat regelverk, (snarlikt Profu)
MK förväntar ny vindkraft ca 70 EUR/MWh 2020, (ca
630 SEK), vid långsiktigt pris på elcert.
Andra aktörer/investerare menar vindprojekt finns vid
lägre nivåer idag. Vidare att internationell konkurrens
ökar istf minskar, vilket pressar tillverkare av vindkraft

•

Markedskraft, Long Term Price, dec 2013

?

Observerationer ur osäkerhetsperspektiv, såsom risk
för lägre certifikatpris än MK prognos Bas
•
MK prognos Bas väsentligt över terminspriser på
marknaden (jan 2014)
•
MK prognos Bas nära scenario Hi
•
Vissa aktörer mer konservativa än MK, t ex pga
förväntad lägre framtida kostnad ny vindkraft

ADVYCE ASAP AB
Borås - BEMAB & EMC - 2014 Januari - utkast

32
Denna sida utgör en integrerad del i en rapport som skall läsas i sin helhet

Appendix

Konfidentiell

Prisprognos jämförelser – elenergi & certifikat
Prognos – elpris (KVV) Sverige plus certifikat
•
BEMAB: elpris och certifikat enl scenario Referens
•
MK Base: elpris och certifikat enl scenario Base
•
Bank: elpris NordPool termin & därefter inflation, samt
certifikat termin (se nedan)
•
”Marknadspris”: MK elpris scenario Base, samt
marknadspris certifikat (se nedan)
Prognos – certifikat, i beräkning ovan
•
Utfall och termin enligt SKM, 20 jan 2014
•
BEMAB: certifikat Referens, enligt beräkn i Martes
•
MK: certifikat enligt scenario Base
•
Bank: certifikat enligt termin, därefter konstant
(ibland scenario certifikat linjärt till 0 på 15 år)
•
”Marknadspris”:
•
Beräknad enligt samma princip som Profu
•
Certifikat = skillnad mellan ny vindkraft 600
SEK/MWh (nominellt) och elpris (MK Base)
•
Kostnad ny vindkraft antas nominell konstant
Kostnad (EUR/MW) på vindturbiner fortsätter falla
pga stigande ackumulerad volym,
teknikutveckling, ökad konkurrens m m
•
Ökad volym per turbin (GWh/MW) fortsätter pga
teknikutveckling, lokalisering m m
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El KVV & cert pris, nom, SEK/MWh
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Värmevolym försäljning – osäkerheter

•
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•

Värmevolym & pris - BEMAB prognos

2016

•

1200

2014

•

Osäkerheter finns i framtida värmeleveranser
•
Identifierat i BEMABs scenarier:
Referens = -0,5%/år, Låg = -1,2%/år,
•
Inverkan av priselasticitet, mot bakgrund av
BEMABs avsedda höjning av värmetaxa
•
Förändring i belastningsprofil pga ny teknik,
effektivisering, lokal produktion etc
Sammantaget indikerar ovanstående att scenario Låg
inte är orealistiskt.
Fallande volym kan, sett ur KVV perspektiv, delvis
motverkas av att centrala nätet, 630 GWh 2017, ansluts
till Fristad nätet, 23 GWh. Enligt uppgift kommer
produktionen i Fristad behövas bytas.
Emellertid värdet av detta är oklart
•
Volymfallet fördröjs endast ca 4 år, Låg
•
Lönsamhet för investering i dylik nätanslutning vs
ny produktion har inte studerats i detta uppdrag

2012

•

Effektivisering inte enbart drivet av energi:
T ex Sweco 2nd opinion 2010 till BEMAB: ”
… såväl fastighetsägare som hyresgäster som kräver
att större renoveringar ska innebära att
energianvändningen minst halveras samt att all
nybyggnation ska ha ett energibehov som motsvarar
kraven för passivhus
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Värmevolym – osäkerhet pga priselasticitet

•

•

•

En illustrativ & förenklad skattad inverkan av prisökning
•
Antag volym 666 GWh 2012 konstant, exklusive
prishöjning (dvs om 0% prishöjn)
•
BEMABs avsedda prishöjningar genomförs
•
Priselasticitet -0,35%,1 års fördröjd effekt
•
Resultat: Volym faller till nivåer som motsvarar
scenario Låg 2025

•

Utfall 2002 – 2012
BEMAB värmevolym & prishöjning

10,0%
8,0%

6,0%
4,0%

2,0%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-2,0%

2004

0,0%

2003

•

Profu anlitades 2013 för att prognosera framtida
värmevolymer. Analysen är omfattande analys, t ex
befintlig & ny bebyggelse, effektivisering, värmepump,
varmare klimat samt kundintervjuer.
Priselasticitet i värmeleverans Borås skattades till -0,38
för 2002 – 2012, genomsnitt Sverige -0,35 *
Dock oklart hur detta använts i Profu’s prognos; som
framskriver 677 GWh 2012 till 665 GWh år 2015.
BEMABs prognos initialt mer konservativ, från 649
GWh 2013 till 653 år 2017 & faller därefter, se figur

2002

•

-4,0%
-6,0%
Prisökning

Volym bostäder & lokaler

Illustration prognos, inkl inverkan av priselasticitet
680

Värmevolym & pris elasticitet, GWh

8,0%
7,0%

660

6,0%

640

5,0%

620

4,0%
600

* Sven Werner, Fjärrsyn rapport 2009:5
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3,0%

580

2,0%

% värmetaxa
Värme Lo, GWh

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

0,0%

2016

540

2015

1,0%

2014

560

2013

Inverkan av lägre elpriser, än Profu’s elprisprognos
•
Lägre elpriser ökar konkurrenskraften för
alternativ till fjärrvärme, såsom värmepump
•
Detta torde öka, snarare än minska, priskänslighet & genomförda åtgärder av kunder

2012

•

?

Värme Ref, GWh
Värme 2012, elasticitet
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Värmevolym – osäkerhet pga belastningsprofil
•

•

•

•

Diskussioner pågår avseende möjliga framtida
förbrukningsmönster för värme
•
Värmevolymer minskar i absoluta termer
•
Förbrukningsprofilen förändras, beroende på
kategorier av kunder och användning
•
Konsekvenser för produktion i fjärrvärmesystem
kan bli betydande
•
Konsekvenser för fjärrvärmedistribution
Antag varaktighetsdiagrammet förändras enligt
vidstående illustration till 2034, scenario Låg.
•
Total producerad volym fallit 100 GWh
•
Kundernas värmeefterfrågan förändrats pga
åtgärder, t ex ny teknik, effektivisering, kombinera
värmepump & köpa spetsvärme m m
•
Lokal produktion, t ex lokal spillvärme
•
Ovanstående tendenser har observerats,
bl a i Stockholmsregionen under senare år
I ett dylikt scenario förändras förutsättningarna för
produktionsanläggningar: Kortare utnyttjningstid, annat
driftmönster såsom större reglering av produktion, samt
inverkan på anläggningens kostnader och
intjäningsförmåga
BEMAB har dock agerat proaktivt, i och med
investering i 37 000 m3 ackumulator, bl a för utjämna
belastningsvariationer
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•

Varaktighetsdiagram, Borås centrala nät
Scenario Referens 2017
225 MW

Ny KVV
8760 h

630 GWh
•

Fiktiv illustration, Borås centrala nät
Scenario Låg 2034 ?
225 MW

Ny KVV
550GWh
GWh
530

8760 h
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BEMABs prognos, sep 2013
•
•
•

(Obs - under bearbetning)

BEMAB Ekonomi Prognos sep 2013 är högst preliminär
och illustrativ, med avsikt att vara konservativ.
Observation: AO Energi & Vattenkraft väntas stå för
större delen av BEMABs resultat under lång tid.
OBS – AO Vattenkraft baserad på elprisprognos enligt
Handlingsplan 2013-06-10, dvs lägre elpris än KVV

BEMAB AO - Scenario = Referens
MSEK
2013 2014 2015
Intäkter, före eliminering
Hushåll
92
92
92
Biogas
61
64
69
Energi, inkl ny KVV
587
608
625
VA, inkl ny ARV
164
172
184
Vattenkraft
14
12
11
Återvinning
100
100
101
Övrigt BEMAB
154
155
155
Summa AO, brutto
1171 1203 1237
Resultat per AO, inkl avskrivning & räntor
Hushåll
0,7
1,0
1,2
Biogas
3,5
0,7
0,9
Energi, inkl ny KVV
31,0 42,5 58,8
VA, inkl ny ARV & avsättn
0,0
0,0
0,0
Vattenkraft
4,3
2,0
2,3
Återvinning
7,5
5,8
4,8
Övrigt BEMAB
-4,4
-3,1
-7,7
Summa AO
42,6 48,9 60,3
% AO Energi & Vattenk raft
83% 91% 101%
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Att observera
•
BEMAB Ekonomi Prognos sep 2013 är högst preliminär
& illustrativ, under omarbetning avseende såväl externa
som koncerninterna förutsättningar.
Därmed finns ännu signifikanta osäkerheter, varför
nedanstående tal kan således komma att ändras
•
Vidare är prognosen till stor del baserad på
Handlingsplan 2013-06-10, vilken är föremål för
justering och uppdatering.

2016

2017

2018

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

92
74
640
197
11
102
155
1270

92
77
731
211
11
104
155
1380

92
81
744
225
11
108
156
1416

92
81
756
241
14
108
156
1447

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
770 780 786 793 800 805 812 818 828 835 843 852 820
257 274 279 282 285 286 287 289 290 293 296 296 296
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
108 108 108 108 103 103 103 103 103 103 103 103 103
156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
1477 1504 1515 1524 1530 1536 1545 1552 1563 1573 1584 1593 1561

1,6
-0,9
72,6
0,0
1,6
3,5
-2,7
75,7
98%

1,6
0,8
7,9
0,0
1,5
3,7
-2,3
13,1
72%

1,6
-0,1
18,4
0,0
2,1
5,5
-1,7
25,7
80%

1,6
1,0
28,2
0,0
4,1
5,9
-1,7
39,0
83%

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,4
0,1
1,2
1,1
1,6
1,9
2,2
2,6 -1,6 -0,8 -0,3 0,4
0,4
43,9 48,0 48,6 48,8 50,7 51,3 54,6 55,3 61,8 68,8 80,2 80,2 68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
3,9
3,8
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
6,7
7,1
7,4
8,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
-1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
55,0 59,1 61,2 62,4 59,7 60,6 64,2 65,3 67,7 75,4 87,2 87,9 75,7
87% 88% 86% 85% 92% 91% 91% 90% 97% 96% 96% 95% 94%
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Sammanfattande bedömning
Borås Energi och Miljö AB (nedan BEMAB eller bolaget) planerar investeringar i ett Energi- och
miljöcentrum (EMC) med kraftvärmeverk (KVV) och ett avloppsreningsverk (ARV) i Sobacken
utanför Borås. Investeringarna – beräknade till ett belopp på 3,2 mdr – är de största och mest
långsiktiga Borås Stad stått inför. BEMAB har inför beslut i Kommunfullmäktige tagit fram
beslutsunderlaget ”Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk – för nästa
generations boråsare i en stad i utveckling” (daterat 2014-11-14, nedan kallat Underlag 2014).
Nuvarande avloppsreningsverk vid Gässlösa är föråldrat och har en otillräcklig kapacitet.
Biobränslepannorna vid Ryaverken (Pantängen) har likaledes varit i bruk länge. Avfallspannorna
vid Ryaverken har en beräknad återstående drifttid på 20-25 år. Detta innebär att området vid
Pantängen för överskådlig framtid kommer att användas av BEMAB. Eventuella alternativa
användningsområden för ytorna vid Pantängen är en mycket långsiktig samhällsplaneringsfråga
för staden, och i beräkningarna av kostnader för en ny förläggning av KVV har inte saneringen
av området vid Pantängen medräknats. Med tanke på områdets industriella historia med
förorenad mark får risken för betydande saneringskostnader bedömas som hög.
I det så kallade inriktningsbeslutet 2011 gav Kommunfullmäktige BEMAB klartecken att fortsätta
bereda en investering vid Sobacken. Detta vägval gjordes trots att Pantängen/Kranshult var de
alternativ som rekommenderades ur ett lönsamhetsperspektiv. Bolagets styrelse,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige var beredda att ta en merkostnad för att flytta ut
KVV från den centrala belägenheten i staden. Eftersom alternativen var bristfälligt utredda och
kalkylerna osäkra var det dock oklart hur stora dessa merkostnader var.
Stadsrevisionens övergripande bedömning är att Underlag 2014 uppvisar brister på ett liknande
sätt som underlagen från 2010 och 2011. Det är inte möjligt för Kommunfullmäktige att ta ett
välinformerat och välgrundat beslut på detta underlag. Många frågor är obesvarade, ett antal av
de slutsatser som presenteras i underlaget saknar belägg, och riskerna för att den planerade
investeringen i ett KVV skall bli olönsam är stora. I likhet med underlaget från 2011 tas framtida
osäkra affärs- och utvecklingsmöjligheter som argument för investeringen.
Stadsrevisionen vidhåller att Kommunfullmäktige inte ges möjlighet att ta ställning till alternativa
lösningar. Framför allt borde ett s k 0-alternativ ha utretts som ett alternativ att ta ställning till i
det slutgiltiga beslutet - att fortsätta verksamheten med nuvarande lokalisering och med
genomförande av de investeringar som är nödvändiga för att säkra successivt minskande
fjärrvärmeleveranser.
Underlag 2014 innehåller inte någon riskbedömning i vilken man visar på – med stöd från källor
– vilka riskerna är och hur sannolikt det är att olika händelser ska inträffa. Resonemang förs om
tänkbara utvecklingar, och en känslighetsanalys presenteras, men för läsaren blir det en
exempelsamling på vad som skulle kunna inträffa, och inte en genomarbetad kalkyl över vad som
kan förväntas med koppling till resultatutveckling.
Investeringarna betecknas reinvesteringar, vilket ger intrycket att det enbart handlar om att ersätta
gamla anläggningar. Det nya kraftvärmeverket har en högre kapacitet för värmeproduktion,
elproduktionen i de nya anläggningarna kommer att dubbleras, och kapaciteten för
biogastillverkning utökas väsentligt. Detta innebär att det till en betydande del bör rubriceras som
nyinvesteringar, på marknader som präglas av osäkerhet när det gäller efterfrågan och
prisutveckling för elproduktion, fjärrvärme och biogas. Detta innebär i sin tur att Borås Stad tar
stora framtida risker genom sitt bolag.
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I Underlag 2014 framhålls att finansieringen av investeringarna ska lösas genom att Borås Stads
internbank lånar upp investeringsmedel på marknaden. Detta innebär att de finansiella riskerna
tas av Borås Stad och dess skattebetalare genom en väsentligt ökad skuldsättning. Den totala
skuldsättningen för Borås Stad via internbanken kommer att öka med närmare 70 % om
nuvarande kalkyl för investeringskostnaden håller. I sammanhanget framhålls att inga skattemedel
tas i anspråk för investeringarna. Detta bör förtydligas för Kommunfullmäktige – Borås Stad
föreslås inte gå in med något kapital i bolaget, men lånefinansieringen kan – om bolaget skulle
uppvisa förluster som en följd av en olönsam investering – givetvis innebära att skattemedel
behöver tillskjutas eftersom Staden är ägare till bolaget och tar upp lån via sin internbank.
Därmed står Borås Stad för riskerna.
Resultatprognosen visar på en svag resultatutveckling inledningsvis på grund av ökade
kapitalkostnader, och först inom en tioårsperiod ett resultat på 50-60 mnkr på årsbasis Prognosen
för resultatutvecklingen bygger på ett antal osäkra antaganden, vilket medför att den är osäker.
Det räcker med begränsade – men inte orealistiska - förändringar av förutsättningarna för att ett
positivt resultat skall vändas till ett negativt och medföra förluster för lång tid.
Det är givetvis svårt att göra några helt säkra uttalanden om hur realistiska olika scenarier är med
utgångspunkt från känslighetsanalysen. Vi kan dock konstatera att det även med antagande om
begränsade pris/kostnadsökningar riskerar att bli årliga förluster. Om investeringskostnaden blir
20 % högre, el- och elcertifikatpriser faller med 20 % och kostnadsräntan ökar med en
procentenhet - vilket får betraktas som ett fullt möjligt scenario - kommer investeringen uppvisa
en resultatförsämring på c:a 70 mnkr, dvs årliga förluster på 10-15 mnkr.
Investeringen i avloppsreningsverket skall i enlighet med ovanstående resonemang bedömas med
delvis andra utgångspunkter, eftersom avkastningskrav saknas. Om ett ekonomiskt sämre
alternativ väljs kommer detta i första hand att drabba VA-kollektivet med ökade kostnader, vilket
riskerar att inte vara förenligt med lagstiftningen.
Stadsrevisionen vill framhålla att det s k inriktningsbeslutet inte är ett formellt beslut. Det
formella beslutet om investeringar i KVV och ARV kvarstår, och Kommunfullmäktige har en
självklar möjlighet att återremittera frågan till Kommunstyrelse och bolagsstyrelse för fortsatt
utredning av framför allt ett s k 0-alternativ med investeringar i Ryaverken/Pantängen (KVV)
och alternativ förläggning av avloppsreningsverket.
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Bakgrund och tidigare bedömningar
Borås Energi och Miljö AB (nedan BEMAB eller bolaget) planerar investeringar i ett
kraftvärmeverk (nedan KVV) och ett avloppsreningsverk (nedan ARV) i Sobacken utanför Borås.
Investeringarna – beräknade till ett belopp på 3,2 mdr SEK– är de största och mest långsiktiga
Borås Stad stått inför.
Nuvarande avloppsreningsverk vid Gässlösa är föråldrat och har en otillräcklig kapacitet.
Biobränslepannorna vid Ryaverken (Pantängen) har likaledes varit i bruk länge. Avfalls- pannorna
vid Ryaverken har en beräknad återstående drifttid på 20-25 år. Detta innebär att området vid
Pantängen för överskådlig framtid kommer att användas av BEMAB. Eventuella alternativa
användnings- områden för ytorna vid Pantängen är en mycket långsiktig samhällsplaneringsfråga
för staden, och i beräkningarna av kostnader för en ny förläggning av KVV har inte saneringen
av området vid Pantängen medräknats. Med tanke på områdets industriella historia med
förorenad mark får risken för betydande saneringskostnader bedömas som hög.
I enlighet med Stadsrevisionens granskningsuppdrag har vi tidigare granskat 1 investeringsberedningen med utgångspunkt från lekmannarevisorns granskningsuppdrag i bolaget och från
granskningen av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I dessa granskningar har revisorerna framför
allt pekat på riskerna med investeringen mot bakgrund av att ett antal för investeringarnas
lönsamhet väsentliga faktorer är mycket osäkra.
En central revisionell fråga är om Kommunfullmäktige förses med ett allsidigt och väl
genomarbetat beslutsunderlag där olika alternativ belyses och där även omvärldsfaktorer
inkluderas. Revisorerna uttalade mot denna bakgrund att den beredning som genomfördes 2010
och 2011 innehöll betydande brister, och att fokus lades på en förläggning till Sobacken trots att
en förläggning till Pantängen och Kranshult var de mest lönsamma, vilket också framhölls av
såväl bolaget som av utomstående bedömare.
Inledningsvis presenterade bolaget planerna på ett s k energikombinat, i vilket kraftvärme- verket
skulle kombineras med etanol- eller pelletstillverkning, och bolaget framhöll att förläggningen till
Sobacken på detta sätt skulle ge en större flexibilitet, dvs för utveckling av ny affärsverksamhet.
Stadsrevisionen framförde i sammanhanget att det knappast kunde ses som bolagets uppgift att
utveckla denna sorts affärsmöjligheter, och gav en annan syn på begreppet flexibilitet. Om man
på en osäker energimarknad med snabba förändringar låser fast sig i en (mer) storskalig
fjärvärmeteknik för mycket lång tid på en marknad som efterfrågar mindre fjärrvärme, kan detta
knappast ge en ökad flexibilitet. En stor och långsiktig satsning på fjärrvärme riskerar att hålla
tillbaka utvecklingen av alternativa energilösningar genom att behoven av att slå vakt om
fjärrvärmeaffären blir mycket stora.
Bara några år senare har det visat sig att intresset för satsningar på etanol som drivmedel har
minskat dramatiskt, vilket bekräftar problemen med förändringarna på energiområdet. I
omvärlden finns också exempel på mycket stora kommunala felsatsningar i detta sammanhang.

1

- ”Beslutsunderlag Energikombinat 2013”, Borås energi och Miljö AB 2010,
- ”Granskning av beslutsunderlag för energikombinat i Borås”, rapport, Kommunrevisionen 2010-11-10,
- ”Boråsmodellen – för en stad i förändring” – Underlag till inriktningsbeslut om investeringar i kraftvärmeverk
och avloppsreningsverk, Borås Energi och Miljö, 2011-04-04
- ”Granskning av beslutsunderlag för investering i kraftvärmeverk och avloppsreningsverk”, Kortrapport,
Stadsrevisionen 2011-04-29
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I samband med Stadsrevisionens granskning av beslutsunderlaget 2010 och det omtag med
fortsatt utredning som Kommunstyrelsen då initierade, utreddes inte längre frågan om ett
energikombinat enligt den ursprungliga tanken. I det aktuella beslutsunderlaget kallas de
planerade anläggningarna vid Sobacken Energi och miljöcentrum (EMC), men även i detta
alternativ motiveras satsningarna delvis med framtida affärs- och utvecklingsmöjligheter.
Stadsrevisionen framhöll således under det tidiga beredningsskedet att alternativen var bristfälligt
belysta, och pekade också på behovet av en omvärldsanalys i vilken andra kommuners lösningar
på området refererades. En sådan jämförelse skulle också kunna visa på vilka risker för kostnader
över budget som denna sorts mycket stora och komplexa investeringar kan medföra. I stället
framförde bolaget ej kvantifierade miljö- och samhällsekonomiska argument för att lämna den
centrala placeringen vid Pantängen, men inkluderade enligt ovan inte kostnaderna för sanering av
området som en del av de kostnader som projektet skall bära.

Investeringsberedning 2011-2014
Kommunstyrelsens beredning
Efter det så kallade inriktningsbeslutet i Kommunfullmäktige 2011 har bolaget fortsätta att
bereda en investering vid Sobacken. Detta vägval gjordes således trots att Pantängen/ Kranshult
var de alternativ som rekommenderades ur ett ekonomiskt perspektiv. Slutsatsen var att bolagets
styrelse, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige var beredda att ta en merkostnad för att
flytta ut KVV från den centrala belägenheten i staden. Eftersom alternativen var dåligt utredda
och kalkylerna osäkra var det dock oklart hur stora dessa merkostnader var.
Kommunstyrelsen har genomfört flera s k ”second opinions” med hjälp av konsulter. I den tidiga
beredningsfasen engagerades Sweco 2 för att göra en utomstående bedömning, därefter har
AdvyceAsap AB konsulterats, och inför beslutet i Kommunfullmäktige har slutligen företaget
Grontmij handlats upp för att bedöma det slutgiltiga beslutsunderlaget som skall presenteras för
Kommunfullmäktige.
I såväl Swecos som AdvyceAsap ABs granskningar framhålls investeringarnas risker mot
bakgrund av osäkerheterna på såväl fjärvärme-, biobränsle- som elmarknaderna. AdvyceAsap AB3
framhåller att Borås Stad har valt en konstruktion där verksamheters värde och risk förs över till
staden via hög skuldsättning i ägda bolag, att investeringar i energianläggningar innebär
exponering mot europeisk osäker energimarknad och professionella investerare. Konsulterna
pekar på att marknadens tendenser när det gäller prisutveckling på för investeringen viktiga
områden är ogynnsam och prognoserna är osäkra. Störst osäkerhet råder när det gäller elpriser,
men även volymen försäljning av fjärrvärme, kostnaden för biobränsle och låneräntan är osäkra.
Osäkerheten medför enligt bedömarna stora risker, att investeringen är riskfylld och vid en
ogynnsam – men inte orealistisk – utveckling kan bli olönsam. Konsulterna rekommenderar
Staden och bolaget att överväga åtgärder i beslutsprocessen och skapa ett tydligare underlag med
inriktning mot att finna en realiserbar lösning i rådande marknadsutsikter.
Bedömning av Borås Energi och Miljös investeringsberedning

2
3

”Second opinion på Borås Energi och Miljö AB:s utredning av nytt energikombinat”, Sweco, 2010-06-02
Information från Stadskansliet
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Kommunstyrelsen har givit bolaget i uppdrag att presentera ett beslutsunderlag inför beslut i
Kommunfullmäktige. Nedanstående bedömningar utgår från det beslutsunderlag som kommer
att presenteras för ledamöterna i Kommunfullmäktige ”Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk
och avloppsreningsverk – för nästa generations boråsare i en stad i utveckling” (daterat 2014-1114, nedan kallat Underlag 2014). 4
I ovanstående bakgrundsbeskrivning framhåller Stadsrevisionen vikten av att presentera ett
genomarbetat och allsidigt beslutsunderlag som gör det möjligt för Kommunfullmäktige att fatta
ett välgrundat beslut. Vi tar därför ställning till och granskar ovan rubricerade material och inte
eventuella bakomliggande analyser och kalkyler, eftersom dessa inte ingår i underlaget till
Kommunfullmäktige.
Underlag 2014 innehåller inte någon riskbedömning i vilken man visar på – med stöd från källor
– vilka riskerna är och hur sannolikt det är att olika händelser ska inträffa. Resonemang förs om
tänkbara utvecklingar, och en känslighetsanalys presenteras, men för läsaren blir det en
exempelsamling på vad som skulle kunna inträffa, och inte en genomarbetad kalkyl över vad som
kan förväntas med koppling till resultatutveckling.
Vi konstaterar att det nya underlaget inte på något avgörande sätt förändrar de bedömningar vi
gjorde i granskningarna 2010 och 2011. Vi har framhållit behovet av en jämförande analys av
olika investeringsalternativ inför beslut. En sådan analys har bolaget bortsett ifrån mot bakgrund
av inriktningsbeslutet i Kommunfullmäktige 2011. Stadsrevisionen anser således alltjämt att
Kommunfullmäktige får ett bristfälligt beslutsunderlag och inte ges möjlighet att ta ställning till
alternativa lösningar. Framför allt borde ett s k 0-alternativ ha utretts - att fortsätta verksamheten
med nuvarande lokalisering och med genomförande av de investeringar som är nödvändiga för
att säkra successivt minskande fjärrvärmeleveranser.
När det gäller avloppsreningsverket konstaterades i bolagets bredning och i tidigare beredning
som genomförts av Gatukontoret (konsult) att en lokalisering till Kranshult var den ekonomiskt
och tekniskt försvarbara. Motiven till en lokalisering till Sobacken bygger enligt tillgänglig
information på samlokaliseringsvinster som är osäkra och till vissa delar ej kvantifierade. I detta
avseende tillförs ingen ny avgörande information i Underlag 2014, och på motsvarande sätt som
för KVV ges inte Kommunfullmäktige någon möjlighet att ta ställning till alternativa
lokaliseringar.
Investeringarna betecknas reinvesteringar, vilket ger intrycket att det enbart handlar om att ersätta
gamla anläggningar. Det nya kraftvärmeverket har en högre kapacitet för värmeproduktion,
elproduktionen i de nya anläggningarna kommer att dubbleras, och biogasproduktionen kommer
att utökas väsentligt, varför det till en betydande del ska rubriceras som en nyinvestering. Detta är
väsentligt att framhålla, framför allt mot bakgrund av att man utökar kapaciteten på en marknad
som successivt efterfrågar mindre volymer fjärrvärme, och en elmarknad med osäker
prisutveckling. Rubriceringen reinvestering medför att fokus flyttas från lönsamhetskrav/
avkastningskrav på en nyinvestering till att handla om att ersätta uttjänta anläggningar, vilket ger
en delvis felaktig information till Kommunfull- mäktige.
De synergi/samordningseffekter (i driftläge)av en samlokalisering på Sobacken som bolaget
redovisade kvantitativt 2011 var mycket begränsade, och vi framhöll att dessa var osäkra och helt
4

Kommunstyrelsen har därtill uppdragit åt konsultföretaget Grontmij att genomföra ytterligare en extern en
bedömning av BEMABs investeringsunderlag. Grontmij har enligt uppgift utöver ovanstående underlag tillgång
till kalkyler, mm. Stadsrevisionen har inte tagit del av detta utökade underlag.
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marginella i förhållande till de förluster en felinvestering kan leda till. Vi pekade också på att
Sweco i sin s k second opinion från 2010 framhåller att en samordnad byggprocess (för KVV och
ARV) ställer mycket höga krav på beställaren, och att Gatukontoret i sin ursprungliga utredning
om ARV bedömde att samlokaliseringsvinsterna var mycket begränsade, och att de kan göras
också vid en placering i Kranshult.
I Underlag 2014 tillförs ingen ny, kvantitativ information om samordningsvinster/
synergieffekter. Stadsrevisionens bedömningar från tidigare granskning kvarstår, dvs de
samordningsvinster som tidigare har presenterats är osäkra och otillräckliga för att motivera en
samlokalisering. I Underlag 2014 framhävs därutöver ytterligare ”synergieffekter” för
användningen av anläggningarna på Sobacken, formulerade som ”möjligheter”. Dessa berör en
mängd olika områden. Utvecklingsmöjligheterna går inte att värdera, och realismen i dem kan
inte bedömas.
Enligt ovan har i den tidigare beredningen miljövinster av en förläggning till Sobacken
framhållits. Nettoeffekterna har emellertid varit svåra att belägga, och i samband med
”inriktningsbeslutet” reducerades miljöargumenten till värdet att få ut verksamheten från det
centrala läget. I Underlag 2014 framförs likaledes ett stort antal miljömässiga argument som inte
är kvantifierade och som inte kan bedömas. De miljövinster som framförs i Underlag 2014
hänförs till en fördubblad elproduktion och fjärrvärmeproduktion med ökad andel biobränsle.
Stadsrevisionen konstaterar att en minskad efterfrågan på fjärrvärme och ett prognosticerat
elöverskott med fallande priser, givetvis kan medföra att denna miljövinst i förlängningen uteblir.
Det kan inte bli en samhällsekonomisk miljövinst att producera el på en marknad som har ett
överskott på el producerad av förnyelsebara energikällor, och inte heller att bygga en
överkapacitet för fjärrvärmeproduktion. I tillägg kommer detta att kunna medföra förluster för
bolaget.
Tidigare har bolaget framfört ett antal ej kvantifierade vinster/fördelar med en förflyttning till
Sobacken, med avseende på en alternativ användning av Pantängen. Stadsrevisionen framhöll i
detta sammanhang att samhällsplanering låg utanför uppgiften för investeringsberedningen, att
visionerna saknade realism med tanke på att området kommer att användas av BEMAB i
ytterligare 20-25 år, och att området är förorenat av industriell verksamhet och därför sannolikt
olämpligt för bostadsbyggnation. Den alternativa användningen av Pantängen utvecklas inte i
Underlag 2014, och Stadsrevisionens tidigare bedömning om att en förflyttning av anläggningarna
från Pantängen inte skall räknas med i Sobacken-alternativet som en vinst, vare sig
kommunalekonomiskt, samhällsekonomiskt, eller miljömässigt, kvarstår. I tillägg borde en
sanering av området tas med som en kostnad för förläggning till Sobacken, något som inte finns
med i kalkylen.
Investeringskostnaden är beräknad till närmare 3,2 mdr SEK. I Underlag 2014 görs ingen jämförande
analys om detta är realistiska kostnader, exempelvis genom att jämföra med liknande
investeringar i andra kommuner. Sådana jämförelser skall enligt uppgift vara gjorda, men det är
inte ett material som presenteras för Kommunfullmäktige i beslutsunderlaget. Med liknande
generella resonemang som förs i Underlag 2014 kan Stadsrevisionen peka på det faktum att
investeringarna i KVV och ARV är stora, komplexa projekt, vilket innebär betydande risker för
att ursprungliga budgetramar inte håller. Det är mycket vanligt att stora och komplexa
investeringsprojekt med många entreprenader inte håller ursprunglig budget.
Kapitalkostnader. I Underlag 2014 framhålls att finansieringen av investeringarna skall lösas genom
att Borås Stads internbank lånar upp investeringsmedel på marknaden. Detta innebär att de
finansiella riskerna tas av Borås Stad och dess skattebetalare genom en väsentligt ökad
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skuldsättning. Den totala skuldsättningen för Borås Stad via internbanken kommer att öka med
närmare 70 % om nuvarande kalkyl för investeringskostnaden håller.
I Underlag 2014 framhålls att inga skattemedel skall tas i anspråk för investeringarna. Detta bör
förtydligas för Kommunfullmäktige – Borås Stad föreslås inte gå in med något kapital i bolaget,
men lånefinansieringen kan – om bolaget skulle uppvisa förluster som en följd av en olönsam
investering – givetvis innebära att skattemedel behöver tillskjutas eftersom Staden är ägare till
bolaget och tar upp lån via sin internbank, och därmed står för riskerna, vilka ytterst bärs av
skattebetalarna.
När det gäller lönsamheten bör investeringarna i KVV och ARV hållas isär. Investeringar i ARV
har inga avkastningskrav och skall bäras av VA-kollektivet, vilket också framhålls i Underlag
2014. I enlighet med vad som påpekats ovan identifierades i investeringsberedningarnas
inledande faser Kranshult som det för ARV ekonomiskt försvarbara alternativet, och frågan
kvarstår om det går att motivera en lokalisering vid Sobacken mot bakgrund av lagstiftningens
krav och VA-kollektivets intressen. De samordningsvinster som förs fram är begränsade och
osäkra.
Lönsamheten för investeringen i KVV är beroende av ett antal faktorer, varav en lönsam ökad
elproduktion är mest avgörande. Bolaget har enligt uppgift gjort ett antal analyser av framtida eloch fjärrvärmeleveranser, liksom av elpriser, elcertifikatpriser och fjärvärmetaxa. Trovärdigheten i
dessa antaganden går inte att bedöma. Antaganden om elpriser och elcertifikatspriser är att dessa
kommer att vara som dagens marknadspriser 5. Enligt bedömningar av Energimyndigheten och
Energimarknadsinspektionen kommer Sverige att ha ett betydande elöverskott under överskådlig
framtid med sannolikt låga priser som följd.
Med satsningen på fördubblad elproduktion ökar Borås Stad genom sitt bolag sin riskexponering
på en mycket osäker marknad, en affärsutveckling som enligt Stadsrevisionen innebär stora risker
för staden och som knappast är en kommunal uppgift. Om satsningen slår fel, riskerar bolaget
mångåriga förluster.
En ökad produktion av biogas planeras. Biogasens kund är idag Borås Lokaltrafik AB. Frågan om
Västtrafiks upphandling av lokaltrafiken är för närvarande inte rättsligt avgjord. Det innebär att
det finns en betydande risk för att biogasen inte har någon framtida avsättning för drift av bussar.
Biobränsle – i Underlag 2014 förs ett resonemang om kostnadsutvecklingen när det gäller
biobränslen, framför allt bedömer man att det skall vara möjligt att hålla nere kostnaderna genom
att man säkerställer leveranser från lokala skogsägare. Lägre utsläpp av kväveoxider bedöms av
bolaget kunna medföra en minskad kostnad på årsbasis med drygt 5 MSEK när det gäller
Miljöavgifter. Drift- och underhållskostnader bedöms kunna minska med 2-5 MSEK på årsbasis. Det
går inte att bedöma realismen i uppgifterna.
Resultatprognosen har gjorts för hela affärsområde Energi eftersom detta helt domineras av
fjärrvärmedelen. Med de antaganden om priser och volymutveckling som enligt ovan har gjorts,
prognosticeras en svag resultatutveckling inledningsvis på grund av ökade kapitalkostnader, och
först inom en tioårsperiod ett resultat på 50-60 mnkr på årsbasis. Stadsrevisionen konstaterar att
prognosen för resultatutvecklingen bygger på ett antal antaganden. Antagandena är osäkra, vilket
medför att prognosen om resultatutvecklingen också är osäker. Det räcker med begränsade –

5

Källorna uppges vara Svenska Kraftnät och Nasdaq OMX Commodities
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men inte orealistiska - förändringar av förutsättningarna för att ett positivt resultat skall vändas till
ett negativt och medföra förluster för lång tid.
I Underlag 2014 genomförs en känslighetsanalys. Avsikten med en känslighetsanalys är att visa på
hur känsligt kalkylresultatet är för förändringar av ingående värden. Stadsrevisionen har inte tagit
del av de kalkyler som utgör underlag för känslighetsanalysen. I vår granskning av Underlag 2014
utgår vi från beräkningarna så som det presenteras i Underlag 2014 och visar på hur känsligt
resultatet är för relativt begränsade förändringar av förutsättningarna.
Om känslighetsanalysens sämsta scenario skulle inträffa innebär detta att resultatet försämras
med 75 MSEK på årsbasis. Detta betyder i sin tur att det beräknade positiva resultatet på 50-60
MSEK vänds i årliga förluster. Sämsta scenariot i känslighetsanalysen innebär följande
antaganden, en minskad efterfrågan på fjärrvärme med 10 % på årsbasis, ett prisfall på el och
elcertifikat på 20 %, en ökning av priset på biobränsle med 10 %, en ökning av
investeringskostnaden på 10 %, samt en höjning av kostnadsräntan på en procentenhet.
Om investeringskostnaden blir 20 % högre, el- och elcertifikatpriser faller med 20 % och att
kostnadsräntan ökar med en procentenhet – vilket får betraktas som ett fullt möjligt scenario –
kommer investeringen uppvisa en resultatförsämring på c:a 70 mnkr, dvs årliga förluster på 10-15
mnkr. Det är givetvis svårt att göra några helt säkra uttalanden om hur realistiska olika scenarier
är. Vi kan dock konstatera att det med antaganden om begränsade pris/kostnads- ökningar
riskerar att bli årliga förluster. Eventuella ökningar av biobränslepriser har här inte medtagits, och
inte heller en minskning av fjärrvärmeefterfrågan. Det senare är en trolig utveckling, och skulle
öka förlusterna ytterligare.
Investeringen i ARV skall i enlighet med ovanstående resonemang bedömas med delvis andra
utgångspunkter, eftersom avkastningskrav inte finns. Om ett ekonomiskt sämre alternativ väljs
kommer detta i första hand att drabba VA-kollektivet med ökade kostnader. Eftersom
samlokaliseringvinsterna är begränsade och delvis inte kvantifierade, går det inte att säkert avgöra
om kostnaderna i driftläget är lägre i alternativet Sobacken än i Kranshult.
Stadsrevisionen vill avslutningsvis framhålla att det s k inriktningsbeslutet inte var ett formellt
beslut. Det formella beslutet om investeringar i KVV och ARV kvarstår, och
Kommunfullmäktige har en självklar möjlighet att återremittera frågan till Kommunstyrelse och
bolagsstyrelse för fortsatt utredning av framför allt ett s k 0-alternativ med investeringar i
Ryaverken/Pantängen (KVV) och alternativ förläggning av avloppsreningsverket.
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Kommunstyrelsen

GRANSKNING AB BESLUTSUNDERLAG – ENERGIOCH MILJÖCENTRUM
Borås Energi och Miljö AB planerar investeringar i ett Energi- och miljöcentrum (EMC) med
kraftvärmeverk och avloppsreningsverk i Sobacken utanför Borås. Investeringarna – beräknade
till ett belopp på 3,2 mdr – är de största och mest långsiktiga Borås Stad stått inför. BEMAB har
inför beslut i Kommunfullmäktige tagit fram beslutsunderlaget ”Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk – för nästa generations boråsare i en stad i utveckling” (daterat
2014-11-14, nedan kallat Underlag 2014).
Lekmannarevisorn i Borås Energi och Miljö AB och Första revisorsgruppen bedömer att Underlag 2014 uppvisar brister på ett liknande sätt som underlagen från 2010 och 2011. Vi bedömer
att underlaget är otillräckligt för att Kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välinformerat och
välgrundat beslut. Många frågor är obesvarade, och ett antal av de slutsatser som presenteras i
underlaget saknar belägg. Vi vidhåller bedömningen från tidigare granskningar att Kommunfullmäktige inte ges möjlighet att ta ställning till alternativa lösningar.
Inriktningsbeslutet (Kommunfullmäktige 15 december 2011) är inte ett formellt bindande beslut.
Det formella beslutet om investeringar i kraftvärmeverk och avloppsreningsverk kvarstår, och
Kommunfullmäktige har en självklar möjlighet att återremittera frågan till Kommunstyrelse och
bolagsstyrelse för fortsatt utredning.
-

Mot bakgrund av de stora risker som är förenade med investeringarna bör bolaget och
Kommunstyrelsen fördjupat utreda möjligheten att fortsätta verksamheten med nuvarande lokalisering vid Pantängen med genomförande av de investeringar som är nödvändiga för att säkra successivt minskande fjärrvärmeleveranser. En fördjupad utredning av
alternativ förläggning av avloppsreningsverket bör genomföras samt ingå i beslutsunderlaget.
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BESLUTSUNDERLAG
Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk - för nästa generations
boråsare i en stad i utveckling

Sammanfattning och beslutsförslag
Beslutsunderlaget redovisar noggrant uppdraget som Kommunfullmäktige gav Borås Energi och Miljö
den 15 december 2011. Uppdraget var att bolaget skulle ta fram investerings- och resultatkalkyler
samt nödvändiga tillstånd och ett förslag till finansiering för ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken.
Framtidens miljöutmaningar är större än någonsin med de begränsade resurser som jorden har. Invånarna i Borås skall även fortsättningsvis kunna lita på att värmen fungerar kyliga vinterdagar, att
avlopp och avfall tas om hand på ett ansvarsfullt och pålitligt sätt med stor hänsyn tagen till klimatpåverkan, miljöpåverkan och den egna ekonomin.
Beslutet som togs av Kommunfullmäktige hade föregåtts av omfattande och utförliga utredningar
sedan mitten av 1990-talet med målet att kunna ersätta befintligt kraftvärmeverk senast 2013 då
ersättningen för elcertifikaten upphörde och då rekommenderad drifttid för tryckkärl (biopannorna)
överskridits. Att befintligt kraftvärmeverk, som byggdes 1965 och är en av Sveriges äldsta baslastanläggningar, fortsättningsvis skall kunna leverera fjärrvärme med hög tillgänglighet är inte sannolikt.
Om en av de två befintliga pannorna skulle bli otillgänglig uppgår enbart merkostnaderna för alternativ produktion till ca 55 miljoner kronor per år.
Avloppsreningsverket på Gässlösa, som byggdes 1934, har inte heller den kapacitet som motsvarar
befolkningsexpansionen i Borås. Detta innebär att rådande miljötillstånd överskrids när avloppsvatten
släpps till Viskan. Drift- och underhållskostnaderna för befintligt kraftvärme- och avloppsreningsverk
ökar generellt i slutet av den tekniska livstiden.
De nya anläggningarna behöver fungera från första dagen efter driftsättning och med minst den livstid
som befintliga anläggningar uppnått d.v.s. 50 respektive 80 år. Av denna anledning har anbudsförfrågningarna utformats att anläggningarna skall innehålla den bästa tillgängliga teknik som finns för att
kunna svara upp mot de tillstånd som Miljödomen anger, samtidigt som tekniken skall vara beprövad
och tillförlitlig.
Om man vetat vad vi vet idag om hållbarhet och kretslopp då nuvarande anläggningar byggdes, skulle verksamheterna med största sannolikhet varit samlokaliserade redan från start. Således kan idag
betydelsefulla synergieffekter erhållas - både byggnadsmässigt och driftmässigt - om båda dessa reinvesteringar uppförs samtidigt som ett system. Vid samförläggningen av rörnäten från centralorten till
Sobacken förläggs även en ny elkraftmatning. Därmed får Borås en tredje inmatningspunkt av elkraft.
Då Borås troligtvis ytmässigt expanderar staden i riktning söderut finns redan fjärrvärme- vatten och
avloppsnäten på plats och redo för denna utvidgning.
Ytterligare fördelaktiga utvecklingsmöjligheter kan i framtiden bli aktuella som exempelvis att anpassa
produktionskapaciteten efter värmebehovet då de befintliga avfallspannorna behöver bytas ut. Närvärmenätet i Fristad kan anslutas till det centrala fjärrvärmenätet, vilket innebär att det inte behöver
ske någon reinvestering av befintlig produktionsanläggning i Fristad. Med ett nytt avloppsreningsverk
kan också mindre och befintliga reningsverk anslutas till det centrala avloppsnätet och därigenom vinner vatten- och avloppsverksamheten stordriftsfördelar. Detta är enbart några exempel på framtida
mervärden eller som Jonathan Swift uttryckte det: ”Att vara visionär är att se det som är osynligt för
andra”.
I inriktningsbeslutet från Kommunfullmäktige ingår inte att reinvesteringarna skall genomföras och det
är en anledning till varför anbud inte har begärts på samtliga entreprenader. Anbud för de sju största
entreprenaderna har inkommit som tillsammans utgör ca 65 % av den totala entreprenadsumman;
förberedande mark, ångpanna, bränslehantering, turbin, avloppsreningsverk, rötkammare och bygg
av processanläggningar. Övriga entreprenader är kalkylerade genom bland annat budgetofferter och
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våra gemensamma samlade erfarenheter från tidigare byggnationer. Att utforma och lämna ett anbud
kostar mellan 2-4 miljoner kronor för anbudsgivarna och därför är det viktigt att behandla processen
ödmjukt och respektfullt så att båda parter blir ”vinnare”.
Sammanfattningsvis: med ägardirektivet och det aktuella uppdraget som grund omfattar beslutsunderlaget miljö, teknik och ekonomi. De rekommendationer som följer är baserade på de prognoser på
omvärldsfaktorer som kan påverka reinvesteringarna, på de anbud som erhållits och på de förhandlingar som pågår. Anläggningarnas tekniska livslängd uppgår till ca 70 år och den ekonomiska livslängden är ca 25 år. Detta innebär att anläggningarna kommer att utgöra en viktig resurs för stadens
framtida utveckling, där förändringarna i omvärlden kommer att påverka dem precis såsom förändringarna i omvärlden har påverkat befintliga anläggningar. Flexibilitet och mångsidighet i till exempel
bränsleval och reningsmöjligheter har hitintills varit framgångsfaktorer för verksamheterna och är fortsatt beaktade i projekteringen för de kommande anläggningarna.
Nedan följer kortfattat beskrivningar till varför anläggningarna behöver byggas och dessa perspektiv
behandlas även inne i dokumentet.
Ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk behöver byggas:
 för att förse Borås med en infrastruktur som går i takt med stadens utveckling.
 för att klara miljökraven för utsläpp av avloppsvatten.
 för att det behövs en anläggning som har en hög tillgänglighet för att säkra fjärrvärmeleveranser.
 för att följa ägardirektiven om att vi skall ta hand om jordens resurser på allra bästa sätt.
 för att ge möjlighet för staden att använda frigjorda ytor för annan verksamhet.
För att få den mest driftekonomiska lösningen för anläggningarna:
 har ett omfattande antal förstudier genomförts avseende teknik och ekonomi.
 har benchmarking genomförts avseende flertalet nya kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt ett
antal längre ledningsdragningar.
 skall konventionell/etablerad teknik användas.
De nya anläggningarna kommer att ge miljövinster såsom:
 högre resurseffektivitet, fjärrvärmesystemets totalverkningsgrad ökar markant.
 ökad mängd el från förnybar energi.
 mindre mängd utsläpp av kväve, fosfor och BOD (organiska ämnen) till Viskan.
 minskade koldioxidutsläpp lokalt, men framförallt globalt.
 mindre antal transporter i centrum.
Den ekonomiska påverkan för Borås invånare/kunder innebär att:
 inga skattemedel tillförs reinvesteringarna.
 respektive anläggning skall bära sina egna reinvesteringskostnader.
 fjärrvärmepriset kommer fortsatt att motsvara rikssnittet och vara konkurrensmässigt mot andra
uppvärmningsalternativ.
 vatten- och avloppstaxan kommer att fortsatt att ligga under rikssnittet.
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Under förutsättning att anläggningarna uppförs samordnat gäller för respektive anläggning beräknad
projektbudget, vilka anges i rekommendationen till styrelsen.
Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslås med stöd av denna beslutshandling besluta:
att

till Kommunfullmäktige redovisa uppdraget i enlighet med detta beslutsunderlag.

att

rekommendera Kommunfullmäktige byggnation av ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken med
en projektbudget på 1 810 miljoner kronor.

att

rekommendera Kommunfullmäktige byggnation av ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken
med en projektbudget på 1 357 miljoner kronor.

Borås Energi och Miljö AB

Gunnar Peters
Verkställande direktör
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund

I arbetet med att uppfylla Borås Stads vision och uppsatta miljömål är Borås Energi och Miljös verksamheter ett viktigt redskap. För bolaget finns det ett antal huvudmål för verksamheten enligt ägardirektivet:
 Trygga viktig infrastruktur för boråsarna avseende energiförsörjning, avfallshantering och vatten
och avlopp.
 Optimalt resursutnyttjande för att säkerställa en god och långsiktig hållbar energiförsörjning,
avfallshantering och vatten och avlopp.
 Minsta möjliga miljöpåverkan för att producera och distribuera energi.
 Särredovisning av de olika verksamheterna.
Borås Energi och Miljö behöver nu genomföra två strategiska reinvesteringar, ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk. Dessa är strategiskt viktiga eftersom den infrastruktur som har
byggts under många år skall fortsatt kunna användas av boråsarna även under andra halvan av detta
århundrade. Vi måste därför ta höjd både för hur Borås kommer att utvecklas befolkningsmässigt och
för framtida krav och förväntningar på energisystemet, men också för miljön.
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-19, § 479
Borås Energi och Miljö AB: s principförslag om ett nytt kraftvärmeverk samt avloppsverk vid Sobacken
godkänns. Bolaget har att inför ett slutligt beslut söka nödvändiga tillstånd, redovisa investerings- och
driftskalkyler.
2011-12-15 togs ett inriktningsbeslut i Borås Kommunfullmäktige om att ett nytt kraftvärmeverk och
avloppsreningsverk skulle uppföras på befintlig miljöanläggning Sobacken. I protokollet § 153 2008/
KS0187 107 står det: ”En placering av kraftvärmeverket på Sobacken förordas av Kommunstyrelsen
på egna meriter trots en väsentlig merinvestering. Samordningen med va-verket, och de bedömda effektivitetsvinsterna, blir därför plusposter som helt eller delvis kommer att motverka merkostnaderna
för flytten till Sobacken.
Kommunstyrelsen föreslår att bolagets förslag till investeringar på Sobacken nu får ett principiellt godkännande. Inför ett slutligt investeringsbeslut i Kommunfullmäktige skall bindande offerter tas fram
och investeringens finansiering förberedas och planeras. Finansieringen samt bedömning av bolagets
konsolidering sker i samarbete med Stadskansliets internbank och Ekonomistyrning.”
Efter inriktningsbeslutet har Borås Energi och Miljö i projektform arbetat fram en miljötillståndsansökan (deldom erhölls 2014-01-20), detaljplan har upprättats, upphandlingar har genomförts och skarpa
anbud har tagits fram för sju entreprenader, ekonomiska kalkyler och förslag på finansiering har tagits
fram i samråd med Stadskansliets internbank och Ekonomistyrning.
I beslutsunderlaget beskrivs vilka anläggningar som behöver uppföras, vilka miljöeffekter som uppstår, hur ekonomin bedöms och hur finansiering ska ske.
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1.2

Reinvestering för fortsatt utveckling

Infrastruktur för avfallshantering, energi- och vatten- och avloppsförsörjning spelar en viktig roll i
samhällsutvecklingen för att forma en långsiktig hållbar stad. Sedan slutet på 1800-talet har Borås
byggt upp en infrastruktur för elförsörjning, vatten och avlopp, och den utvecklingen pågår och kommer att pågå fortsättningsvis. Den 1:a oktober 1894 tändes den första elektriska belysningsstolpen i
Borås.
Bolaget har genom sin verksamhet genom åren utvecklat många olika produkter som gagnar invånarna i Borås. Sedan tio år tillbaka är vi än mer delaktiga i samhällsbyggandet genom de systemlösningar vi haft möjligheten att ta fram för stadens expansion och hållbarhet. Vi ser detta som en viktig
investering för en bra miljö. Borås fortsätter att växa med både människor och verksamheter och ska,
bland annat tack vare väl utvecklad infrastruktur, vara en tilltalande plats att ha sin hemvist i och en
attraktiv ort för att etablera och driva verksamhet i.

1.2.1

Fjärrvärmens utveckling

I Sverige har vi varit tidiga med att fasa ut enskilda skorstenar och ersätta dem med en som är kontrollerad. Det största bidraget för miljön är att fasa ut fossila bränslen som olja och gasol, vilket fjärrvärmebranschen i stort sett har lyckats fantastiskt bra med.
1951 dök tankarna för första gången upp om att bygga ett kraftvärmeverk i Borås med tillhörande
ledningsnät. Det var dåvarande elverkschefen Carl Filip Bobeck som väckte frågan. De svenska städerna insåg att vattenkraften måste kompletteras med kraftvärme.
Efter flera utredningar togs det slutgiltiga beslutet om fjärrvärme den 20 december 1956. Det gällde
en ny ångpanna på Elektra för 1,6 miljoner kronor och ett fjärrvärmenät för cirka 3 miljoner kronor.
Den första fjärrvärmen producerades på Elektra i en oljeeldad ångpanna. Officiellt levererades den
första fjärrvärmen den 1 oktober 1959 till det dåvarande postkontoret på Torggatan och vid årets slut
var 20 kunder anslutna.
1960 enades energinämnden om en ny placering för det nya kraftvärmeverket. Stuarts Kile vid Bäckeskog, Ryaverket. Schaktning påbörjades 1962. Det nya kraftvärmeverket producerade sina första
kilowattimmar den 19 november 1965.
Kraftvärmeproduktion av el med olja försvann successivt i samband med oljekrisen 1973 som blev
alltmer påtaglig i slutet på 70-talet. Det innebar att kraftvärmeverket byggdes om för kol och skogsflis.
I och med att oljetillförseln ströps fick fjärrvärmen en extra skjuts. Nya ledningar byggdes i de centrala delarna och fjärrvärmenätet utvecklades vidare.
Det gäller att ta vara på den energi som finns i samhället, till exempel spillvärme från industrier och
elproduktion och värme från avfall för att kunna nå upp till EUs direktiv. Det som behövs därutöver
bör komma från biobränslen.
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Byggnation av Ryaverket påbörjades 1962.

Historiskt är fjärrvärme en stor miljöhjälte. Den har bidragit med en minskning med cirka 16 miljoner
ton koldioxidutsläpp per år i Sverige fram till nu, jämfört med om olja använts. Fjärrvärmen är hjärtat
i det lokala energisystemet då möjligheten ges att ta tillvara och använda resurser som annars skulle
gå till spillo, som flis från skogsavverkningen samt avfall och överskottsvärme från industrierna.
Många fjärrvärmeföretag utvecklar även sin produktion med kraftvärme som ger både el och värme.
Då utnyttjar man bränslet mer effektivt än om man skulle producera värme och el var för sig. Ofta
använder kraftvärmeverken dessutom bioenergi eller avfall som bränsle.
Inom övriga EU finns en tydlig önskan om att effektivisera energianvändningen med hjälp av fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Det är en kraftfull trend för att åstadkomma det som vi i Sverige redan
har gjort; att ta vara på överskottet av värme i närmiljön och använda de lokala tillgängliga möjligheterna för värme.
Framtidens bränsle vet vi inget om i dag. Fjärrvärme är väl förberedd att växla till det för tillfället bästa bränslet, både utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
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Tillförd energi till produktion av fjärrvärme i Sverige 1980-2012. Källa: Svensk Fjärrvärme.

1.2.2

Avfallshantering i Borås

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. Hälsoaspekterna var
den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara ett bekymmer är avfall idag en
resurs. 1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 lägenheter deltog
genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med fokus på några viktiga punkter; biologisk
behandling, källsortering och förbränning. 1992 öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av
den kända ”Boråsmodellen”.
Modellen att sortera påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det biologiska och det brännbara
avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer under åren och avtal har knutits både med
buss- och taxibolag. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med möjligheten att ta till vara på energin ur
de vita påsarna för fjärrvärme och el.
Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas ur rötat avfall. Minst 40 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma utveckling förväntas
också när det gäller biogödsel.
Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en föregångare och redan tagit många
viktiga steg. Bolaget har tre publika tankställen för privata bilar och stadstrafikens bussar går på biogas.
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1986

2013

Biologisk
behandling
(biogas)

0,4%

16%

54%

18%
Materialåtervinning

53%
30%

29%

Förbränning
(el och värme)

Deponi

Borås utveckling inom avfallsområdet 1986-2013.

1.2.3

Vatten och avlopp i Borås

Vattenverket har genom åren byggts om och
till ett flertal gånger, dels för att säkerställa
driften men även för att förbättra arbetsmiljövillkoren. Bland annat fördubblades
kapaciteten på 1960-talet. 2010 byggdes anläggningen om för att kunna förändra dricksvattenberedningen och åstadkomma ett gott
och luktfritt vatten med nya barriärer mot
bakterier. Den huvudsakliga vattenreningsprocessen ändrades och en helt ny kemikaliebyggnad byggdes. Renoveringsåtgärder
genomfördes också i flera av bassängerna.
Vattnet som hade desinficerats med natriumhypoklorit behandlas nu med monokloramin
och UV-ljus, en behandling som har en bättre
långtidsverkan på vatten i ledningsnät. Installationen av UV-ljus som barriär mot bakterier låg helt rätt i tiden med anledning av
de omtalade utbrotten av kryptosporidium på
orter i norra Sverige.
Från början släpptes allt avloppsvatten i Borås direkt ut i Viskan. Det var först 1934 som
Gässlösa avloppsreningsverk på Göta stod
färdigt. Från början med mekanisk rening,
därefter biologisk rening, den första på sin tid
i Sverige.
På 1970-talet byggdes Gässlösa avloppsreningsverk om med både kemisk och biologisk
rening. För att öka graden av rötning genomfördes år 2010 en övergång från mesofil till
termofil rötning (högre temperatur), vilket
medförde en ökning av biogasproduktionen
med över 25 procent.

Byggnation av kulvert vid Gässlösa avloppsreningsverk 1934.
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1.3

Varför behövs reinvesteringen?

Genom att reinvestera i två av de mest grundläggande delarna i Borås infrastruktur, ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt bioeldat kraftvärmeverk, tas nästa steg i utvecklingen av kretsloppsstaden
Borås. Idag använder ca 40 000 boråsare fjärrvärme som uppvärmning av sina bostäder och sitt
varmvatten. Avloppsreningsverket på Gässlösa försörjer i princip samtliga hushåll och verksamheter i
Borås tätort med avloppsrening.
Reinvesteringen behöver genomföras för att:
 tillgängligheten för fjärrvärmeleveranserna ska garanteras.
 lagstadgade miljögränsvärden för renat avloppsvatten ska uppnås.
 ge ett tillskott av förnybar elproduktion, motsvarande behovet hos 3 000 normalhushåll.
 uppfylla Borås Stads miljömål angående förnybar el.
 säkerställa ökad kapacitet för avloppsrening för en växande stad.

Schematisk bild över Kretsloppsstaden.

13

2.

Sobacken miljöanläggning

Borås Energi och Miljö AB har fått miljötillstånd (deldom erhölls 2014-01-20) enligt 9 kap Miljöbalken
för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås. Miljötillståndet omfattar ett nytt
kraftvärmeverk, ett nytt avloppsreningsverk samt förnyat tillstånd för befintlig avfallsanläggning och
befintlig biogasanläggning. Genom en samlokalisering av dessa anläggningar uppstår synergier då
mass- och energiflöden kan delas mellan enheterna. Framtida expansionsbehov kan också mötas på
Sobacken. Inom anläggningen ska forskning, högskolor och allmänhet få tillgång till befintlig verksamhet.
Målet är också att skapa en arena där det lokala näringslivet kan mötas och utvecklas. Sobacken är
ett viktigt steg för att Borås ska bli en hållbar kretsloppsstad.

AVLOPPSRENINGSVERK

AVFALL-

SOBACKEN

BIOGAS-

HANTERING

MILJÖANLÄGGNING

PRODUKTION

KRAFTVÄRMEVERK

Principskiss över verksamheterna inom framtidens miljöanläggning på Sobacken.
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2.1
Ett nytt
kraftvärmeverk
När fjärrvärmen introducerades i Borås
1959 var det ett av de första fjärrvärmenäten i Sverige och världen. Fjärrvärmen
i Borås har under de senaste 50 åren
utvecklats till en viktig del i en modern
infrastruktur för en hållbar stad.
Ryaverket invigdes 1965. Då användes
tjockolja som bränsle. Sedan dess har
bränslemixen successivt bytts ut till förnybara bränslen och idag eldas de gamla
ombyggda pannorna med biobränsle.
Dessutom finns två avfallspannor som eldas med utsorterat hushållsavfall, dessa
pannor invigdes 2004.

Kraftvärmeverket Ryaverket.

2,7 %
1,4 %
1,4 %
5,1 %

2,3 % 1,1 %

33,0 %

Avfall

33 %

Biobränsle

53 %

Bioolja

5,1 %

Spillvärme

1,4 %

Gasol

1,4 %

Olja

2,7 %

El

2,3 %

Återvunnen värme

1,1 %

53,0 %

Bränslemix för fjärrvärmeproduktionen 2013.

Successivt har effektiviteten minskat i biopannorna och underhållsinsatserna ökar hela tiden för
att upprätthålla en hög tillgänglighet. Elcertifikat för dessa pannor tilldelades i 15 år. Vid årsskiftet
2012/2103 var perioden slut för de befintliga biopannorna, vilket innebar att lönsamheten sjönk och
priset på fjärrvärmen till fjärrvärmekunderna steg. Med ett nytt kraftvärmeverk erhålls en ny elcertifikatsperiod.
Det planerade kraftvärmeverket kommer att vara biobränsleeldat och producera fjärrvärme och förnybar el. Inkommande bränsle till kraftvärmeverket kommer att utgöras av biobränsle t ex spån, flis,
GROT (grenar och toppar), stubbar samt åkerbränsle. Jämfört med dagens anläggning kommer elproduktionen att öka kraftigt.
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2.1.1

Teknisk beskrivning av kraftvärmeverket

Kraftvärmeverket som upphandlas kommer att utgöra en mellanlastanläggning för fjärrvärmeproduktion där de befintliga avfallspannorna på Ryaverket kommer att utgöra baslasten. Detta medför att
kraftvärmeverket kommer att gå med full kapacitet under vintersäsongen, med reducerad last under
höst och vår och vara helt avställt under sommaren då behovet av värme är som minst.
Det bränsle som kommer att eldas är en blandning av olika typer av biobränslen som GROT (grenar
och toppar), stamvedsflis, träflis, stubbflis, spån, icke avfallsklassat returträ, energigrödor/jordbruksprodukter. En viss andel av biobränslet kommer även att utgöras av färsk GROT som inte torkats ute
på hygge s.k. grön GROT.
Kraftvärmeverket kommer att ha en installerad panneffekt på 120 MWt vilket innebär att vid full last
kommer 120 MW värme och el produceras i pannan. Utöver vad som produceras i pannan kommer
anläggningen också att ta till vara på värme från fukten i rökgaserna genom en rökgaskondenseringsanläggning. Rökgaskondenseringen kommer vid full drift addera ytterligare ca 32 MW värme till det
som produceras i pannan. Rökgaskondenseringsanläggningen kommer normalt att vara i drift under
de kallare delarna av året när kraftvärmeverket går för fullt.
Pannan kommer att vara av typen bubblande fluidiserad bädd (BFB), samma typ som befintlig avfallspanna på Ryaverket. I BFB-förbränningssystemet matas bränslet över den heta fluidiserande
bädden. Bädden består av en blandning av sand och bränsle som sätts i rörelse genom tillförsel av
luft genom dysor i pannbotten. Luften får bädden att bubbla, med vätskeliknande egenskaper, därav
benämningen fluidbädd. Bränslet förbränns delvis i bädden, nertill i pannan och delvis i förgasad form
högre upp i pannan. Genom kontrollerad lufttillförsel i olika zoner kan avgasemissionerna hållas mycket låga tack vare den effektiva BFB-tekniken.
Fluidbäddspannor är lätta att sköta, ger låga emissioner och har hög tillgänglighet. De ger en hög
utbränningsgrad och klarar snabba lastvariationer. Dessa egenskaper har gjort att fluidbäddar är den
teknik som i huvudsak använts för större biobränsleanläggningar likt denna.

Illustration bubblande fluidbädd (BFB)
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Fjärrvärmen som kommer att produceras i det nya kraftvärmeverket ska gå via en fjärrvärmeledning
fram till Gässlösa och därefter går fjärrvärmeledningen till Ryaverket som utgör navet i fjärrvärmenätet i Borås. Fjärrvärmeledningen kommer att samförläggas med avloppsvattenledningen.
Att bereda biobränslet till den form som kan föras in i pannan är en komplex process och tar upp stor
yta. I storleksordningen tre hektar kommer hårdgöras för lagring och hantering av biobränslen. Totalt
kommer ca 475 GWh biobränsle årligen hanteras på området motsvarande ca 180 000 ton. Lastbilar
med biobränsle kommer att vid infarten till området passera en vågstation där inkommande bränsle
vägs. Lastbilarna kör därefter bränslet antingen för lagring på den hårdgjorda ytan eller direkt till tippficka för transport mot förbränning. Från tippfickorna förs bränslet via transportband till en magnetavskiljare som avskiljer magnetiska fraktioner och ett såll som ser till att överstort material behandlas i
en rejektkross.

El 75 GWh
Biobränsle
480 GWh

Värme inkl. biotork
325 GWh

KVV Ryaverket
El 155 GWh
Biobränsle
475 GWh

Värme KVV
275 GWh

KVV Sobacken

Värme rökgaskondensering
100 GWh

Därefter transporteras bränslet vidare via transportband till ett silolager. Silolagret är tillräckligt för
att automatiskt kunna mata pannan under en helg. Från silolagret förs bränslet in till pannans dagsilolager via transportband. Dagsilona klarar två timmars drift vid fullast och är den sista lagringen som
sker innan bränslet förs in i pannan.
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Schematisk bild över bränsleberedning.

2.2

Ett nytt avloppsreningsverk

Det nuvarande avloppsreningsverket vid Gässlösa byggdes 1934 och är ombyggt ett flertal gånger
genom åren för att klara successivt högre ställda krav på rening. Nu finns inga kapacitetsmarginaler
kvar, varken tekniskt eller tillståndsmässigt. Underhållskostnaderna blir allt högre och redan idag överskrids ett antal gränsvärden för rening, vilket naturligtvis inte är acceptabelt.
De senaste åren har det varit en positiv befolkningsökning i Borås och prognoser visar på att den utvecklingen kommer att fortsätta. Om inte stadens utveckling ska begränsas innebär detta att Borås
måste utöka kapaciteten för behandling av avloppsvatten. Förutom kapacitetsbehov har det tillkommit
många nya miljökrav sedan nuvarande anläggning togs i drift.
Ökade miljökrav nationellt och inom EU är positivt. Det innebär effektivare rening och minskad miljöbelastning på Viskan. Men ökade krav kan inte mötas med gammal teknik. Ett nytt avloppsreningsverk
möjliggör att verksamheten blir mer rustad för framtida krav, såsom klimatförändringar och återföring
av näringsämnen till jordbruk. Genom en nybyggnation framtidssäkrar vi Borås avloppsrening och
minskar miljöbelastningen på Viskan.

18

Gässlösa avloppsreningsverk.

2.2.1

Teknisk beskrivning av avloppsreningsverket

Avloppsreningsverket kommer att upphandlas i två entreprenader; avloppsreningsverk samt slam- och
rötningsanläggning. Entreprenaderna kommer sedan att knytas samman med ett antal mindre entreprenader till ett fullt fungerande avloppsreningsverk med tillhörande biogasproduktion. Biogasproduktionen utgörs av en separat process som uppgraderar rågasen från rötningsanläggningarna från slam
och hushållsavfall till fordonsgas.
Det nya avloppsreningsverket dimensioneras för 150 000 personekvivalenter (Pe), vilket kan jämföras
med dagens avloppsreningsverk på Gässlösa som är dimensionerat för 110 000 Pe. I och med kapacitetsökningen kommer anläggningen klara av att möta stadens expansion samt tillkommande industriverksamhet fram till 2035.
Avloppsreningsverket kommer att ta emot i snitt 57 000 m3 vatten per dygn och rena detta för att
sedan släppa det renade vattnet till Viskan. Avloppsvattnet kommer att komma till avloppsreningsverket via två ledningar som tillsammans klarar hela flödet. Detta för att minimera konsekvensen av ett
eventuellt ledningsbrott. Efter rening leds vattnet via en utloppsledning till en turbin som utvinner energi ur vattnet, genom att utnyttja fallhöjden innan det leds ut i Viskan. Turbinen kan återvinna ca 1/3
av den energi som krävs för att pumpa vattnet till reningsverket.
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Det nya avloppsreningsverket har, likt dagens avloppsreningsverk som uppgift att rena vattnet på i
huvudsak tre parametrar:
 BOD (organiskt material)
 kväve
 fosfor
Det är också utifrån dessa parametrar som begränsningsvärden erhållits i miljötillståndet. BOD är ett
mått på hur mycket biologiskt nedbrytbara substanser det finns i avloppsvattnet, en hög BOD-halt kan
leda till syrebrist i våra vattendrag och få konsekvenser som bottendödlighet. Begränsningsvärdet som
erhållits anger att avloppsreningsverket inte får släppa ut mer än 8 mg/l BOD till Viskan, vilket innebär
en reningsgrad på minst 96 %.
Begränsningsvärdet gällande kväve (N) och fosfor (P) som erhållits från miljödomen gör gällande
att vi inte får släppa ut mer än 8 mg/l kväve och 0,2 mg/l fosfor, vilket motsvarar en reningsgrad på
minst 82 % av kvävet respektive 97 % av fosforn. För höga utsläpp av kväve och fosfor leder främst
till risk för övergödning av våra sjöar och vattendrag.
Det nya avloppsreningsverket kommer att utformas med en väl beprövad teknik baserad på tre reningssteg; mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Den biologiska reningen kommer att
utformas som en modifierad UCT process även kallad aktiv slamprocess. Den biologiska fosforreningen
(bioP) är ett komplement till det kemiska reningssteget vars huvudsyfte att rena vattnet med avseende på fosfor.
De senaste åren har ett antal avloppsreningsverk byggts med motsvarande utformning. Tekniken har
valts främst för dess egenskaper att skapa en stabil och pålitlig anläggning med låga driftkostnader.
Reningsverket kommer att ta hand om illaluktande ämnen genom att de delar som ger upphov till lukt
byggs in, och luften från samtliga inomhusdelar sugs in och renas i ett gemensamt reningssteg.

RENING AV Q>5700 M3/H

INKOMMANDE
SPILLVATTEN

RENSGALLER

SANDFÅNG

FÖRSEDIMENTERING

PRIMÄRSLAM
RENS

KVÄVERENING

MELLANSEDIMENTERING

KEMIKALIETILLSATS

POLERING

RETURSLAM

RENAT VATTEN – VISKAN

ÖVERSKOTTSLAM TILL RÖTNING

SAND

PRIMÄRSLAM TILL RÖTNING
KEMSLAM

MEKANISK RENING

BIOLOGISK RENING

KEMISK RENING

Principschema avloppsvattenbehandling.

Mekanisk rening
Första steget i avloppsreningsverket utgörs av den mekaniska reningen. I den mekaniska reningen
renas avloppsvattnet från exempelvis toalettpapper, tops, sand och andra större partiklar i tre steg;
intagsgaller, sandfång och försedimentering. I försedimenteringen avskiljs slam, så kallat primärslam
som liksom allt uppkommet slam i avloppsreningsverket kommer att rötas och bli biogas.

20

Biologisk rening
Den biologiska reningen är den mest tekniskt avancerade delen i avloppsreningsverket och även den
del som kräver störst bassängvolymer. Den biologiska reningen har som huvuduppgift att rena vattnet
från kväve och BOD men kommer även genom utformningen att ha en reningseffekt av fosfor. Genom
att låta syreförhållandena variera i olika zoner (anaerob-, anoxisk-, oxidationszon) omvandlas kväveföreningar till fritt kväve genom närvaro av mikroorganismer samtidigt som BOD-innehållet bryts ner.
Avloppsreningsverket skall klara att behandla 9 600 m3/h. Dessa flöden är dock mycket sällsynta, för
att inte säga osannolika. För att skapa en kostnadseffektiv anläggning kommer det biologiska samt
kemiska steget dimensioneras för flöden upp till 5 700 m3/h. Vid högre flöden leds överskridande flöde
till en separat behandlingsanläggning som innebär en lägre reningsgrad, vilket dock kan accepteras
vid de sällsynta tillfällen som dessa höga flöden förväntas uppstå.
Kemisk rening
Det kemiska reningssteget består av mekaniska filter, s.k skivfilter alternativt kontinuerligt spolande
sandfilter. Genom tillsättning av polymer och fällningskemikalie efter den biologiska reningen uppnås
flockningsegenskaper, vilket får den kemiska reningen att verka effektivt. Filtren avskiljer mindre partiklar och suspenderat material som reducerar den partikelbundna lösta fosforn. Skivfilter spolas kontinuerligt och är installerade med utrustning för tvättning.
Slam- och rötningsanläggning
En komplett anläggning för mottagning och förbehandling samt rötning av slam för produktion av biogas kommer att uppföras. Anläggningen kommer att ersätta motsvarande delar på Gässlösa avloppsreningsverk men också expanderas så att en större mängd externt slam kan tas emot. Med externt
slam avses slam som uppkommer i mindre avloppsreningsverk som inte har en anläggning för biogasproduktion.
Rötningsanläggningen kommer att byggas på en termofil rötningsprocess som innebär att rötkammaren kommer att hålla ca 55 grader (termofil bakteriekultur). Producerad gas kommer att uppgraderas
till fordonsgas.
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3.

Lokalisering

I tidigare utredningar har olika lokaliseringar för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk utretts.
Vid inriktningsbeslutet som kommunfullmäktige beslutade om i december 2011 togs beslutet att kraftvärme- och avloppsreningsverket skulle samlokaliseras på Sobacken tillsammans med befintlig avfallsoch biogasanläggning.
Föreslagen lokalisering på Sobacken medför att även nuvarande miljöanläggning, d v s avfallsanläggningen och biogasproduktionen har integrerats i tillståndsprövningen. Den befintliga verksamheten
skiljer sig inte mycket från den planerade verksamheten enligt ansökan. Skillnaden är i huvudsak mottagning och behandling av askor samt deponering av farligt avfall som inte skett tidigare. Mottagna
och behandlade avfallsmängder ökar från tidigare tillståndsbeslut, framförallt behandling av förorenade massor.

Flygbild över Sobacken miljöanläggning.
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3.1

Synergieffekter och framtida möjligheter
vid en samlokalisering

Ambitionerna är att förena stadens infrastruktur för energi och miljöteknik i syfte att kunna effektivisera resursbehovet. Sedan början av 80-talet har miljöfrågor varit ett prioriterat område där Borås
arbetat intensivt för att värna om klimatet. Utfasning av fossila bränslen har varit ett särskilt prioriterat område liksom utsläpp och emissioner till luft och vatten.
Nedan redovisade synergieffekter leder till energimässiga, ekonomiska och miljömässiga besparingar
sett ur ett livscykelperspektiv och visar betydelsen av en samlokalisering. Viktigt att påpeka är också
att en samlokalisering medför betydande synergier som är svåra att beräkna, som exempelvis stärkt
positionering inom miljöområdet. Detta gagnar Borås som en mötesplats för Högskolan och SP´s attraktionskraft.
Om avloppsreningsverk, kraftvärmeverk och biogasanläggning byggs i anslutning till befintlig avfallsverksamhet på Sobacken uppstår synergier i form av effektivare utnyttjande av energi och råvaror. I
och med att anläggningarna kan ses som en gemensam enhet kan mass- och energiflöden optimeras,
vilket leder till minskad miljöpåverkan och effektivare energianvändning.
Anläggningarnas totala energianvändning kan minimeras genom att man kopplar samman höga och
låga temperaturflöden samt överskottsvärme som uppstår i processerna. Värmen utnyttjas i möjligaste mån med de olika temperaturbehov som finns i anläggningarnas verksamheter istället för att kylas
eller ventileras bort.
En lokalisering på Sobacken ger synergieffekter även med den verksamhet som bedrivs i dag. Biogasproduktionen kan enkelt anslutas utan ledningsdragning till gasnät som förser både lokaltrafikens och
publika tankstationer med biogas. Lakvattenhantering kan utföras inom ett begränsat område utan
extra ledningsdragningar.
Lokaliseringen innebär dessutom att gemensamhetsutrymmen, serviceutrustning och gemensamma
system delas av verksamheterna. Detta leder till att drift och underhåll av anläggningarna kan effektiviseras samt att en mindre yta tas i anspråk jämfört med vid separata lokaliseringar. Restprodukter
som askor och rötslam kan effektivt behandlas inom området och för att utnyttjas vid exempelvis
sluttäckning av befintliga deponiceller eller till fyllnadsmassor.
Genom en samlokalisering kan transportvägarna för materialflöden effektiviseras genom att ledningsdragningar, pumpenergianvändning och transportbehov via fordon minskas. Vid en samlokalisering på
Sobacken kommer biogas att produceras från såväl biologiskt hushållsavfall som från avloppsslam.
Detta kommer att betyda att en gemensam anläggning med tillhörande gasuppgradering uppförs, vilket kommer att leda till en effektivare produktion såväl ekonomiskt som miljömässigt.
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Synergieffekter och framtida möjligheter.

Oavsett var kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasanläggning lokaliseras måste omfattade
anslutningar inkluderas. Avloppsreningsverket måste anslutas till befintligt spillvattennät vid Gässlösa
och kraftvärmeverket måste anslutas mot befintligt fjärrvärmenät vid Pantängen. En samlokalisering
på Sobacken innebär att avståndet till förbindelsepunkter för spillvattennät och fjärrvärmenät kommer
att vara längre än alternativa placeringar. Samlokalisering på Sobacken innebär dock övervägande
fördelar, i synnerhet presenterade synergieffekter, men även eftersom anläggningarnas närhet till varandra minskar avståndet för förbindelseledningar.
Från Sobacken anläggs en gemensam schaktgrav där fjärrvärme och vatten och avlopp samförläggs
med elkraft och fiberkabel till datanät. Möjlighet till samförläggning av elkraftsmatning in till staden
är strategiskt viktig för Borås elförsörjning. Från 130 kV-nätet som går mellan Uddebo och Sjömarken kommer Sobacken att anslutas. Från Sobacken kommer sedan 130 kV-nätet samförläggas och
genom detta skapas en nödvändig tredje inmatningspunkt av elkraft till staden. Samförläggning av
elkraft innebär dessutom att Sobacken som kraftproducerande enhet kan tillföra Borås elkraft även då
problem skulle förekomma på regionnätet.

3.1.1

Effektivare drift och underhåll

Genom en samlokalisering kan gemensamma byggnader och faciliteter utnyttjas effektivare. Gemensamma kontorslokaler, laboratorium, kontrollrum, förrådslokaler är exempel på vad som skulle kunna bli aktuellt. Exempel på gemensamma system och servicefunktioner som skulle kunna byggas är
brandlarm, styrsystem, tvätthall, vågstation och tryckluftssystem. Då drift och underhåll samordnas
och teknikutrustning gemensamt utnyttjas ökar effektiviteten samtidigt som kostnader minskar. Dessutom uppnås en kompetensöverföring och en ökad förståelse mellan de olika verksamheterna, vilket
på sikt kommer att leda utvecklingen framåt. Samtidigt kommer den totala ytan som tas i anpråk vara
mindre än om verksamheternas serviceytor byggs var för sig.
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3.1.2

Effektivare biogasproduktion

En samlokalisering med avloppsreningsverk vid befintlig avfallsanläggning möjliggör rötning av slam
och avfall i en gemensam anläggning. Detta medför effektivare drift och produktion av slutprodukten
fordonsgas. Möjlighet finns till samrötning och ökad flexibilitet genom att använda rötkamrarna för
antingen avfall eller slam. Den producerade biogasen kan genom samlokalisering uppgraderas gemensamt utan utbyggnad av infrastruktur som till exempel långa gasledningar. Detta ger kostnadsbesparingar, minskade energiförluster och minskad miljöbelastning. Även de kontroll- och styrsystem och
annan kringutrustning som behövs för biogasproduktionen kan samordnas för att effektivisera verksamheterna vid anläggningarna. En annan tydlig synergieffekt med integreringen av olika anläggningar är att värme från kraftvärmeverket kan användas som processvärme för att driva biogasproduktionen. Genom att använda värmen istället för egenproducerad högvärdig gas till processuppvärmning
kan denna gas uppgraderas till fordonsgas. Detta underlag adderas till kraftvärmeverkets produktion
och skapar samtidigt värmeunderlag för ökad förnybar elproduktion.

3.1.3

Luktreduktion

En möjlighet som uppstår vid integrering av de olika verksamheterna är att destruera illaluktande luft
från processer och omgivning med gemensamma anläggningar. I mesta möjliga mån ska dock luktreduktion ske vid luktkällan. Ambitionen med luktstrategin för den ansökta verksamheten är att samordna de åtgärder (rening/spädning/förbränning/process) som krävs för att uppfylla krav på lukt för
omgivningen och arbetsmiljön.

3.1.4

Vattenhantering och mediaförsörjning

Det processvatten eller rejektvatten som uppkommer inom de olika verksamheterna behöver tas om
hand och renas. Korta avstånd mellan anläggningarna ger fördelar vid pumpning av förorenat vatten
med reningsbehov. Lakvatten och dagvatten från befintliga och sökta ytor kommer beroende på föroreningsgrad att behöva renas. Med gemensamma anläggningar erhålls energieffektivitet genom minskad pumpning samt även miljömässiga och ekonomiska synergier. Som tidigare nämnts medför en
samlokalisering ökad pumpenergianvändning jämfört med alternativen för separata lokaliseringar. Fallhöjden till recipient som beroende på utsläppspunkt är 25-30 m kan utnyttjas för vattenkraftproduktion av avloppsvattnet innan det släppts ut. Såväl processer som gemensamma lokaler och faciliteter
kommer behöva anslutas till dricksvattennätet. Vid en samlokalisering kan en gemensam anslutning
göras.
Då såväl avloppsreningsverk med tillhörande biogasproduktion samt kraftvärmeverk kräver kraftiga
elmatningar och övrig mediaförsörjning kan dessa anslutningar samordnas, vilket är en stor fördel.

3.1.5

Övriga synergier

En samlokalisering bidrar också till att skapa kreativa arbetsmiljöer där fler människor arbetar tillsammans och olika kompetenser möts frekvent. Mångfalden av verksamhetsformer stärker kombinationsmöjligheter och bidrar till en omställning mot kunskaps- och tjänstesamhället. En samlokalisering kommer på sikt att leda till att frigjord markyta (då endast en plats tas i anspråk) ökar
samhällsnyttan. Detta kan idag tyckas som ett sekundärt argument men kan inom anläggningens
livslängd visa sig bli en viktig aspekt om Borås Stad fortsätter att växa i nuvarande takt. I samband
med samlokaliseringen ser bolaget stora möjligheter att göra anläggningen publik och ge både högskolor, forskningsinstanser samt allmänheten tillgång till dess unika samling av verksamheter. Visionen
är att kunna erbjuda testmiljöer där högskolor och forskare kan testa idéer inom samtliga discipliner
som planeras. Det kan i framtiden innebära uppbyggnad av laboratoriemiljöer, testmiljöer för ny avloppsteknik, test av ny energiteknik och växthus eller odlingsbäddar.
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4.

Miljöeffekter idag och i framtiden

När nya anläggningar med modern och konventionell teknik byggs kommer miljöpåverkan att minska
drastiskt.

4.1

Lokal och global miljöpåverkan

Övergripande positiva miljöeffekter med ett modernt kraftvärmeverk:
 Ökad resurseffektivitet.
 Kraftig minskning av klimatpåverkande gaser.
 Fjärrvärmetillskott från biobränsle.
 Ökad elproduktionen från förnybara källor.
 Effektivare rening av utsläpp till luft och vatten.
 Positiv påverkan på den lokala miljön i Borås avseende luftkvalitet, buller och frigjorda ytor.
 Säkring för framtida generationer av en hållbar närmiljö och förnyelsebar energiproduktion.
Övergripande positiva miljöeffekter med ett modernt avloppsreningsverk:
 Uppfyllande av tillståndskrav (som inte sker idag).
 Mindre miljöpåverkan på Viskans och Kattegatts vattenkvalitet.
 Mindre miljöpåverkan på den lokala miljön i Borås avseende luftkvalitet, buller och frigjorda ytor.
Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har varit en röd tråd genom hela projektet och säkerställs genom projektets hållbarhetsprogram. Krav på hållbarhet är ställda såväl i planerings- och
anläggningsfasen som i driftsfasen. Det innebär att höga tekniska krav är ställda. Till exempel reningskrav för avloppsreningsverket och kraftvärmeverket, krav på byggnadernas utformning och energiprestanda och val av hållbara material så långt det är möjligt. Genom hållbarhetsprogrammet har
anläggningens intressenter och deras intressen identifierats och integrerats i projektet.
En av de största miljövinsterna med den nya anläggningen är det minskade bidraget till växthuseffekten. Även om man pratar om globala temperaturökningar är det lokalt som effekterna blir tydliga. Det
handlar till exempel om mer extrema väderförhållanden, översvämningar och påverkan på den biologiska mångfalden.
Totalt sett innebär det nya kraftvärmeverket ett kraftigt minskat koldioxidutsläpp jämfört med dagens
produktion samtidigt som produktion av fjärrvärme och ökad elproduktion tränger undan alternativ
producerade med fossila bränslen. Med den nya kraftvärmeanläggningen kommer också reningen av
utsläppen till luft att bli mer effektiv. Den positiva påverkan på miljön blir således ett minskat bidrag
till klimatpåverkan och global uppvärmning samtidigt som den lokala påverkan minskar.
Ur ett lokalt perspektiv innebär det nya avloppsreningsverket framför allt en förbättring för Viskans
vatten men också för innerstadens miljö. Den effektivare reningen vid reningsverket har positiva effekter för både Viskan och slutmottagaren som är Västerhavet. Antalet breddningar minskar när kapaciteten att ta emot större vattenvolymer ökar. Med breddningar menas då orenat avloppsvatten direkt
släpps ut till exempelvis Viskan. Dessutom kommer den ökade kapaciteten på det nya reningsverket
att kunna ansluta omvandlingsområden och bygga bort enskilda avlopp vilket har en positiv påverkan
lokalt då reningsgraden ökar.
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Genom att etablera de nya biopannorna på Sobacken flyttas ca 7 000 tunga bränsletransporter per
år ut ifrån Borås centrala delar. Reningen av rökgaserna från kraftvärmeverket blir effektivare och
verksamheten flyttas också ut ifrån de centrala delarna i Borås. Detta medför en positiv påverkan på
tätortsmiljön utifrån ett hälsoperspektiv med förbättrad luftkvalitet, ökad trafiksäkerhet och minskat
buller.
Mål för klimatpåverkan finns på EU-nivå såväl som på nationell och lokal nivå. EU:s målsättning till
2020 är att utsläppen av klimatgaser skall vara 20 % lägre än 1990. I EU:s färdplan 2050 är målsättningen en minskning med 80-95 %. Målen skall verkställas av medlemsländerna. Borås Stad har dessutom som mål att öka andelen förnybara energikällor.
Anläggningen ger på sikt också fortsatta möjligheter till forskning och utveckling och samarbeten med
t ex högskolor. Detta bidrar till att Borås kan behålla sin position inom hållbarhets- och miljöområdet.
Med den nya anläggningen och samlokaliseringen följer också framtida ökade möjligheter att nyttja
synergier och möjligheter att sluta nya kretslopp.
Av de synergieffekter som tidigare nämnts för samlokaliseringen är det viktigt att ur miljöperspektiv
lyfta fram följande: mindre markområden behöver tas i anspråk, vilket innebär att den totala markanvändningen minskar och verksamheterna begränsas till ett område. Behovet av interna transporter
minskar också när avstånden blir kortare mellan anläggningarna. Samtidigt minskar också transporterna i centrum.

4.2

Kraftvärmeverkets miljöpåverkan

När det nya kraftvärmeverket är i drift kommer det att bidra med en avsevärt större miljönytta än
dagens anläggning. Samtidigt säkras fjärrvärmebehovet i Borås vilket innebär uppvärmning från förnybara källor för generationer framåt. De största miljönyttorna är den väsentligt ökade produktionen
av förnybar el och produktionen av fjärrvärme med ökad andel förnybart bränsle. Det nya kraftvärmeverket kommer att öka produktionen av förnybar el med ca 80 GWh/år till Borås med ungefär samma
mängd insatsbränsle som idag.
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Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige
lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet (1997-2012).
De nationella miljömål som framförallt är applicerbara på kraftvärmeverket är:
 begränsad klimatpåverkan (mindre koldioxid).
 ingen övergödning (mindre kväveoxider).
De lokala miljömål som är applicerbara på kraftvärmeverket är:
 ökad andel förnybara energikällor.
 fjärrvärmeproduktionen är till minst 95 procent baserad på biobränsle och avfall.
Det nya kraftvärmeverket bedöms bidra på ett positivt sätt till samtliga av dessa miljömål och framför
allt till en fossilbränslefri stad. Anläggningen medför därmed en rad fördelar ur miljösynpunkt.
Den absolut största miljövinsten är den ökade elproduktionen. Ökningen av elproduktionen med + ca
80 GWh/år motsvarar globalt sett ett minskat koldioxidutsläpp med 78 kton/år. Värmeproduktionen
från kraftvärmeverket bidrar även till att minska andelen spetsbränslen i bränslemixen så som gasol
och olja vilket leder till minskade utsläpp. Tack vare ny rökgaskondensering ökar också användningen
av spillvärme i fjärrvärmesystemet. Utsläppen till luft och framförallt NOX minskar kraftigt till följd av
modern och effektivare reningsteknik.
Miljömässiga fördelar:
 högre verkningsgrad - mer resurseffektiv anläggning.
 högre elutbyte - väsentligt ökad elproduktion.
 ökad andel förnybar värmeproduktion.
 ökat utnyttjande av spillvärme - värme från rökgaskondensering.
 ersätter delar av dagens spetsproduktion- tränger undan gasol och olja.
 ökad tillgänglighet - billigare totaldrift samt en ökad leveranssäkerhet.

4.2.1

Luft

Renade förbränningsgaser avleds via skorsten till luft. Det planerade kraftvärmeverket får en betydligt
effektivare rening än dagens, vilket medför minskade utsläpp till luft.
Med det nya miljötillståndet skärps kraven för stoft, svavel och kolmonoxid.
Förutom ett minskat bidrag av växthusgaser kommer också utsläppen av NOX att minska med drygt
90 ton/år. Räknat i kostnader motsvarar det en besparing upp emot 5 miljoner kronor.
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Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Kväveoxider
bildas vid all förbränning vid hög temperatur - oberoende av bränslets kemiska sammansättning.

4.2.2

Buller

Buller uppstår från kraftvärmeanläggningen dels från trafiken inom området som är kopplad till verksamheten och dels från processen som buller från fläktar och hanteringsbuller. Sammanfattningsvis
kan konstateras att Naturvårdsverkets riktvärden vid nyetablering inte överskrids avseende ekvivalenta ljudnivåer från verksamheten vid samtliga närliggande bostäder. Den ökade trafiken på riksväg 41
till och från verksamhetsområdet ger en viss ökning.

4.2.3

Vatten

Från den planerade anläggningen kommer vatten som uppkommer i processen att renas lokalt för att
sedan släppas ut till Viskan. Vattnet kommer i huvudsak från rökgaskondenseringen där vattnet från
biobränslet kondenseras och fälls ut som fukt. Innan vattnet släpps ut till Viskan kommer det att renas
lokalt enligt de krav som miljödomen fastslagit.

4.2.4

Askor

Från verksamheten uppkommer bottenaska från pannorna och flygaska från rökgasreningen. Flygaskan består i huvudsak av mineraler som finns bundna i biomassan men också av sand och grus som
följt med vid uttaget av bränsle. Bottenaskan består i huvudsak av förbrukad sand som regelbundet
måste bytas ut. Bottenaskan planeras att omhändertas internt inom anläggningen och användas som
konstruktionsmaterial. Flygaskan planeras att härdas genom bevattning och sedan lagras innan den
återförs som kompensationsgödsling till skogsmark. För sökt verksamhet bedöms det uppkomma totalt 2 000 ton bottenaska/år och 4 300 ton flygaska/år.
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4.2.5

Ekonomiska vinster med mindre miljöpåverkan

Nedan sammanställs vilka ekonomiska vinster den mindre miljöpåverkan innebär.
Minskade koldioxidutsläpp marginalel				

78 000 ton/år

Minskade NOX-utsläpp						90 ton/år
Besparing NOX-avgift inklusive återbetalning			

4.2.6

5 MSEK/år

Biogas

Den planerade biogasanläggningen kommer sammantaget att bidra med en avsevärt större miljönytta
än dagens. Den allra största miljönyttan är den ökade kapaciteten för att producera biogas. Planerad
biogasanläggning får en kapacitet på 6 MNm3 fordonsgas per år.
Detta innebär att fossila drivmedel kan ersättas med förnybart drivmedel och medför minskade CO2
utsläpp med 17 000 ton/år. Det motsvarar utsläppen av CO2 från ca 7 500 bensindrivna personbilar
under ett år. Dessutom kommer den nya anläggningen vara mycket tätare än den befintliga vilket
kommer att leda till att mindre metan släpps ut till atmosfären.
När det gäller klimatpåverkan har biogasen en klar fördel eftersom förbränningen av denna inte medför något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Den nya anläggningen innebär en ökad tillgång på förnybart bränsle som är mycket positivt ur både klimatsynpunkt och lokal påverkan av luftkvaliteten.
Den nya uppgraderingsanläggningen innebär också att inblandningen av naturgas minskar. Både biogas och naturgas består huvudsakligen av metan men metanmolekylerna i naturgas har ett fossilt ursprung.
De nationella miljömål som framförallt är applicerbara på den nya biogasanläggningen är:
 begränsad klimatpåverkan.
 frisk luft.
 bara naturlig försurning.
 ingen övergödning.
Målet i den nationella avfallsplanen är att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt. Syftet är också att växtnäring tas tillvara,
där minst 40 procent behandlas och att även energi tas tillvara.
De lokala miljömål som framförallt är applicerbara på den nya biogasanläggningen är:
 minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon.
 minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon.
 minskad miljöpåverkan från trafiken.
 ökad användning av biogas som fordonsbränsle.
 ökad andel förnybara energikällor.
Anläggningen bedöms bidra på ett positivt sätt till samtliga dessa miljömål och framför allt till en fossilbränslefri stad.
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Substrat vid rötning av avfall kommer, som i dagsläget, huvudsakligen att bestå av matavfall från
hushåll och verksamheter samt även vissa restprodukter från lantbruket samt avvattnat slam från avloppsreningsverket. Den producerade biogasen kan genom samlokalisering uppgraderas gemensamt
utan utbyggnad av infrastruktur som till exempel långa gasledningar. Detta ger kostnadsbesparingar,
minskade energiförluster och minskad miljöbelastning.

4.3

Avloppsreningsverkets miljöpåverkan

Viskan har under mer än 100 år belastats av föroreningar från mänskliga aktiviteter. Belastningen av
föroreningar var mycket stor under den tid textilindustrin och andra industrier blomstrade som intensivast i Borås. Många åtgärder har vidtagits för att förbättra Viskans vattenkvalitet, mycket återstår
fortfarande. Det är därför fortsatt viktigt att vidta åtgärder så att Viskan kan vara ett friskt vattendrag
och vara en säker plats att bada i.

Tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor leder till övergödning som i sin tur orsakar syrebrist,
krympande tångbälten och syrefria bottnar.
Den främsta orsaken till övergödning av sjöar och vattendrag är utsläpp från jordbruk, kommunala
och enskilda avlopp samt industri.
Viskan mynnar slutligen ut i havet. För havet är övergödning ett av de allvarligaste hoten med samma
problematik som nämnts ovan. I havet leder dessutom övergödningen till algblomning. Massförekomst
av alger orsakar problem i vattnet, bland annat därför att många arter producerar gift vilket bland annat kan göra det farligt att bada i.
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Med den planerade anläggningen klaras nya skärpta utsläppsvärden för kväve, fosfor och BOD (halt
biologiskt nedbrytbart material). Reningen av metaller och andra oönskade ämnen ökar och belastningen minskar på Viskan och Västerhavet. Det nya avloppsreningsverket kommer att rena avloppsvattnet betydligt bättre än dagens reningsverk. Dagens avloppsreningsverk klarar inte nuvarande
utsläppskrav för kväve vilket medför en stor belastning av övergödande näringsämnen på Viskan och
medför att gällande tillståndskrav inte uppfylls.
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Begränsningsvärden för BOD, Ntot, Ptot nu och i framtiden

Den planerade anläggningen kommer att kunna hantera ökade volymer av avloppsvatten. Ökad kapacitet och förbättrad rening betyder att utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material begränsas i
sådan utsträckning att det inte påverkar de mål och miljökvalitetsnormer negativt som gäller inom
området. I praktiken innebär detta att Viskans vattenkvalitet blir bättre.
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Kväveutsläpp Gässlösa avloppsreningsverk 2014.
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Gässlösa reningsverk och uppströmsarbetet arbetar i dag i enlighet med REVAQ*. Planen är att också
det nya avloppsreningsverket med uppströmsarbetet skall arbeta i enlighet med REVAQs riktlinjer, där
återföring av näringsämnen till jordbruket är en central del. Det är viktigt att näringsämnen, framförallt fosfor, i slammet återförs till jordbruket. Då minskar behovet av konstgödsel och fosforn får ett
slutet kretslopp. Det är positivt eftersom fosfor är en ändlig resurs och alternativet (mineralgödsel)
innebär en tillförsel av kadmium till odlingsbar mark.
Den nya fällningsprocessen vid planerat avloppsreningsverk är mycket mer effektiv än dagens. Detta
innebär en positiv effekt inte bara för näringsämnen utan också för metaller då utfällningen ökar. Halterna av näringsämnen och föroreningar som släpps ut till Viskan från avloppsreningsverket kommer
att vara låga och ligger i linje med nationella och regionala mål.
Inom Borås Stad finns flera områden där gifter ackumulerats i mark och vattendrag. Sedimenten i Viskan nedströms Borås är kraftigt förorenade på grund av tidigare industriella utsläpp. Den nya utsläppspunkten i Viskan kommer att anpassas så att den inte stör de förorenade sedimenten.
Det finns idag inga krav vad gäller rening av ex. läkemedelsrester. Den valda reningstekniken för planerat avloppsreningsverk är den som idag anses rena läkemedelsrester mest effektivt och blir mer
effektiv än den befintliga anläggningen på Gässlösa. Vid den planerade anläggningen har också avsatts expansionsytor för framtida krav på rening av tillkommande ämnen. Därmed är reinvesteringen
framtidssäkrad.
 Renat avloppsvatten från dagens anläggning: 16 Mm3/år
 Maximal volym avloppsvatten från planerad anläggning: 21 Mm3/år
Vid beräkning på samma flöde minskar fosforbelastningen på Viskan från nytt avloppsreningsverk med
33 %.
Vid beräkning på samma flöde minskar kvävebelastningen på Viskan från nytt avloppsreningsverk
med 50 %.
Nuläge (Gässlösa)

Framtid (Sobacken)
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Reningsgrader i avloppsreningsverken.

* REVAQ = Revaq är ett certifieringssystem för att kvalitetssäkra avloppsslam som sprids
på åkermark.
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De nationella miljömålen som har bäring på avloppsreningsverkets verksamhet är:
 ingen övergödning.
 levande sjöar och vattendrag.
 hav i balans.
Borås Stads mål 2020 med bäring på avloppsreningsverkets verksamhet är:
 minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag.
 bättre status för den biologiska mångfalden.

4.3.1

Luft

Utsläpp till luft från avloppsreningsverket innebär framförallt utsläpp av processluft med risk för lukt.
Luktolägenheten uppkommer främst vid mikrobiell nedbrytning vid syrefria förhållanden då det bildas
svavelväte. Svavelväte är den största luktgenererande föreningen på ett avloppsreningsverk och inkommande avloppsvatten är den främsta källan till lukt.
För att minimera luktpåverkan från verksamheten kommer processluften att renas lokalt. Relevanta
delverksamheter inom anläggningen förses dessutom med ett lätt undertryck i slutna delar för att minimera luktutsläpp.
På Gässlösa avloppsreningsverk finns ingen utrustning för att ta hand om lukt. I det planerade avloppsreningsverket kommer luktsituationen förbättras jämfört med dagens situation. Det sker dels genom ett förbättrat omhändertagande av processlukt och dels genom att den nya anläggningen byggs
tätare. Konsekvensen för närboende bedöms inte bli försämrad jämfört med dagens situation.
Befintlig verksamhet på Gässlösa ger årligen utsläpp av 50 000 Nm3 metan (25 gånger kraftigare klimatgas än koldioxid) motsvarande 1 000 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Med dagens flöden motsvarar detta ca 3 % av produktionen. För det nya avloppsreningsverket kommer utsläppet av metan att
vara max 1 % av produktionen.

4.3.2

Buller

Jämfört med dagens situation kommer bullersituationen att förbättras dels genom ny och effektivare
teknik och dels genom bullerdämpande åtgärder. I dag saknas t ex bullerhuvar vid befintligt avloppsreningsverk på Gässlösa.
Den största källan till buller är avloppsreningsverkets blåsmaskiner och slamhanteringens centrifuger.
Bullernivåerna ligger inom ramen för Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller och bedöms inte påverka närliggande bostäder negativt.

4.3.3

Avfall

Vid avloppsreningsverket utgörs avfallet främst av avloppsrens och tvättad sand. Avloppsrens går till
avfallsförbränning för destruktion och tvättad sand kan användas som fyllnadsmassor. Bedömningen
är att mängden och typen avfall från befintligt och planerat avloppsreningsverk är likvärdiga.
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5.

Ekonomi

Ett beslut om ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk baseras på väl underbyggda
ekonomiska beräkningar. Det faktum att bolaget har en stabil och sund ekonomi med bra ägarförhållanden är en förutsättning för att kunna gå vidare med reinvesteringarna.
Vi har en väl strukturerad process som följts sedan projektet började ta form 2009. Analyser och uppskattningar revideras. Dels för att ny kunskap om projektet växer fram, men även för att omvärlden
förändras under arbetets gång. Ett exempel på en utmaning för projektet är att flera avgörande delar
upphandlas på en global marknad som präglas av ett antal aktörer där det ibland blir trångt om kapacitet och priset varierar.
Projektet är omfattande men eftersom det handlar om beprövad teknik har investeringskalkyler kunnat upprättas med en kostnadsuppskattning baserad på konkreta anbud i kombination av budgetofferter. Våra antaganden om ingångsparametrar har löpande föregåtts av externa granskningar och jämförelser kring möjliga alternativ.

5.1

Reinvesteringskostnad och övergripande
förutsättningar

Det finns ett antal faktorer som har stor påverkan på den framtida ekonomiska kalkylen. Dessa osäkerheter är en del av den löpande verksamheten redan idag – oavsett om reinvesteringen genomförs
eller ej.
Investeringskostnaden vilken är angiven i beslutsunderlaget är en budgetram för de två reinvesteringarna. Budgetramen består till 65 % av upphandlade anbud och till 35 % av budgetofferter. Reinvesteringar är särredovisade i två delar; reinvestering kraftvärmeverk och reinvestering avloppsreningsverk. Förutsättningar för reinvesteringar är satta utifrån miljökrav, kvalitetskrav och lönsamhetskrav.
Lönsamheten är optimerad efter bästa driftsekonomi samt prognostiserade framtida leveranser av
fjärrvärme och avloppsrening.
I entreprenadkostnaden för avloppsreningsverket ingår rivningskostnad för Gässlösa. Rivningskostnaden beräknas uppgå till 10 MSEK och baseras på budgetoffert.

Prognos reinvestering (MSEK)

KVV

ARV

Totalt

Process/anläggning

1267

871

2138

199

228

427

1466

1099

2565

147

110

256

Överföringsledningar + pumpar
Entreprenadkostnad total
Oförutsett
Projektledning
Totalt
Finansiella kostnader
Totalt inkl. finans

117

88

205

1730

1297

3027

80

60

140

1810

1357

3167

Prognos för reinvesteringskostnad för ett nytt kraftvärmeverk (KVV)
och ett nytt avloppsreningsverk (ARV) på Sobacken.

Alla kalkyler är beräknade utifrån underlag baserade på en samförläggning vid Sobacken såsom inriktningsbeslutet anger. Reinvesteringen omfattar två affärsområden vilka är särredovisade i bolaget och
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gemensamma bygg- och anläggningskostnader är fördelade på de två reinvesteringarna. Kalkylerna är
beräknade med respektive affärsområdets ekonomi. Affärsområde Energi innefattar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Affärsområde Vatten och avlopp består av både dricksvatten och avloppsrening.
I reinvesteringarnas resultatberäkningar har en prognos för kostnadsränta baserad på marknadsränta
använts vilken är budgeterad till 3,8 %.
All el som produceras och de elcertifikat som erhålls kan säljas till rörligt pris eller via långsiktiga terminskontrakt. För att minska osäkerheten gällande framtida elintäkter så prissäkras delar av elproduktionen. Detta skapar en trygghet i kalkylerna.
Bolaget har sedan tidigare byggt upp en egen organisation för inköp av biobränsle direkt från skogsägare istället för att gå via mellanhänder. Detta ger en närhet till marknaden och större kostnadskontroll.
För att hantera osäkerheter kring räntans utveckling arbetar bolaget med att alltid ha en blandning av
olika väl avvägd räntebindningsstrategi och detta sker i dialog med Borås Stads internbank.
Genomsnittliga avskrivningstider är beräknande utifrån redovisningsregelverket K3 vilket inbegriper
komponentavskrivning. Då anläggningssummor på komponentnivå inte är känt i dagsläget används
den genomsnittliga uppskattade avskrivningen. Avskrivningssumman över tid blir densamma men avvikelser kan förekomma mellan åren när fördelning av reinvestering läggs på olika avskrivningstider,
enligt komponentmetoden. Resultatprognoserna inkluderar övriga löpande årliga reinvesteringar, 40
MSEK för energiverksamheten och 50 MSEK för vatten- och avloppsverksamheten. Medelavskrivning
är beräknad till 25 år för kraftvärmeverket och 27,5 år för avloppsreningsverket.
I inriktningsbeslutet efterfrågas investeringskalkyl och resultatkalkyl för det två reinvesteringarna baserade på lokaliteten Sobacken. Resultatkalkyler är beräknade utifrån resultat efter finansiella kostnader.
Redovisade prognoser avser nominella värden och de antaganden som görs med dagens utgångspunkt
har räknats upp med en antagen inflationstakt på 2 %, vilket är riksbankens inflationsmål. Detta
bidrar till att antagande i reala termer är konstanta. Prisprognoser för el och elcertifikat följer dock
marknadsprissättning. Löner har beräknats med en genomsnittlig löneökning på 3 %.

5.2

Kvalitetssäkring av indata

En stor del av de löpande intäkter och kostnader som är en del av verksamheternas resultat bygger
på nuvarande verksamhet, bl a bolagets handlingsplaner. Samtidigt har en rad effektiviseringar genomförts inom de olika verksamheterna, samt att andra större investeringar beslutats och genomförts
sedan tidigare underlag. Verksamheten har därför som helhet förändrats och effektiviserats sedan inriktningsbeslutet vilket är inkluderat i presenterade resultatprognoser.
Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk gör att faktorer såsom framtida fjärrvärmeleveranser, el- och
elcertifikatpriser samt bränslepriser är viktiga. I och med att ett nytt kraftvärmeverk kommer att producera omkring dubbelt så mycket förnybar el jämfört med befintligt kraftvärmeverk ökar vikten av
bra prognoser för framtida el- och elcertifikatpriser. Hur mycket el som kan produceras beror också i
hög grad på vilket värmeunderlag som finns, d v s hur mycket fjärrvärme som kommer att levereras
totalt i Borås framöver. För att på ett bra sätt underbygga och motivera de antaganden som gjorts
kring framförallt framtida elintäkter och framtida fjärrvärmeleveranser, har ett antal analyser genomförts.
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5.3

Kraftvärmeverket

5.3.1

Affärsområde Energi

Affärsområde Energi är ett affärsdrivande område vilket har ett avkastningskrav på 20 %. Affärsområde Energi består av fjärrvärme, fjärrkyla och ånga, samt försäljning av producerad el. Verksamheten
är särredovisad och fjärrvärmen redovisas varje år till Energimarknadsinspektionen med resultaträkning och balansräkning. Eventuella vinster och förluster för fjärrvärmen skall särredovisas och läggas
till fjärrvärmens egna kapital.
Priset på fjärrvärmen beslutas årligen av Kommunstyrelsen utifrån rekommendation från bolaget.
Energiverksamheten har under de senaste åren effektiviserats med hänsyn tagen till att konsolideras
inför en reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk.
För att affärsområdet skall kunna bära en reinvestering har förutom effektiviseringar och lönsamma
investeringar även en omsättningsökning genomförts de senaste åren. En prisutveckling är prognostiserad till 2 % de närmaste åren.

5.3.2

Prognos för framtida fjärrvärmebehov

Fjärrvärmeleveranserna i Borås har ökat stadigt under de senaste åren. Dels beroende på anslutning
av närvärmenäten i Sandared/Sjömarken och Dalsjöfors till det centrala fjärrvärmenätet, men också
beroende på att många nya kunder har valt fjärrvärme som uppvärmningsalternativ.
Den positiva befolkningsexpansionen som pågår i Borås och som i sin tur leder till nya bostäder och
nya verksamheter förväntas ge nya fjärrvärmekunder. Samtidigt är vi medvetna om att bostäder och
verksamhetslokaler som byggs i dag är energieffektiva och att våra befintliga kunder energieffektiviserar sina fastigheter. Alla dessa förutsättningar tillsammans med att vi förutsätter en fortsatt ökad konkurrens på värmemarknaden och att klimatet bedöms bli varmare ligger till grund för prognosen på
framtida fjärrvärmeleveranser. Som underlag för bedömningen av de framtida fjärrvärmeleveranserna
har även en omfattande studie genomförts.
Nyförsäljning av fjärrvärme förväntas uppgå till 3-4 GWh/år (motsvarande 0,5 % av det totala värmebehovet per år). Leveranserna till befintliga kunder förväntas minska med 1,0 % per år, primärt p g a
energieffektivisering. Sammantaget förväntas således värmebehovet i Borås sjunka med 0,5 % per år.
Fjärrvärmebehovet i det centrala fjärrvärmenätet år 2018 förväntas därför uppgår till 620 GWh. Utöver leverans av fjärrvärme levereras i det centrala fjärrvärmenätet även ca 7 GWh ånga per år.
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Historiska och förväntade fjärrvärmeleveranser i Borås centrala fjärrvärmenät.

5.3.3

Fjärrvärmens prisutveckling

Fjärrvärmepriset i Borås ligger idag runt det nationella snittet enligt Nils Holgersson-undersökningen,
d v s i nivå med fjärrvärmepriset i andra kommuner. Målet är att fjärrvärmepriset fortsatt ska vara
konkurrenskraftigt jämfört med alternativa uppvärmningsalternativ. I presenterade resultatkalkyler
följer fjärrvärmepriset den förväntade inflationstakten (+2 % per år) med 2014 års prisnivå som utgångspunkt.

5.3.4

Prognoser för el- och elcertifikatpriser

Ett nytt kraftvärmeverk medför att elproduktionen kommer att öka betydligt. Bedömningen är att
elproduktionen kommer att uppgå till ca 155 GWh/år, vilket innebär en ökad elproduktion med ca
80 GWh/år jämfört med idag. Ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk berättigar också till tilldelning
av elcertifikat under 15 år för den förnybara el som produceras. Detta gör att bedömningen av både
framtida elpriser och elcertifikatpriser och därmed de sammanlagda framtida elintäkterna är betydelsefulla.
I och med att det är den samlade intäkten för el och elcertifikat för ett nytt kraftvärmeverk som är
avgörande, så visas i följande diagram dels historiken och dels marknadspriser/prognoser för det summerade priset för el och elcertifikat. Som underlag för bedömningen av framtida el- och elcertifikatpriser har även en analys genomförts. Rapporten pekar på högre framtida elpriser än vad som antagits,
men för att minimera risken för en överskattning av de framtida elintäkterna, så baseras antagna priser för el och elcertifikat helt utifrån nuvarande marknadspriser.
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Historisk och antagen prisutveckling för summan av el och elcertifikat.
Källa: Nord Pool Spot, Svenska Kraftnät och Nasdaq OMX Commodities.

Prisprognos el
Följande diagram visar historiska elpriser från år 2000 samt aktuella marknadspriser fr o m år 2018
(elpriser enligt marknadspriser september 2014). Terminskontrakt för prissäkring av el finns idag tillgängliga 10 år framåt (till år 2024) varför priserna på längre sikt räknats upp med inflationen. Den
analys som genomförts visar på framtida elpriser som ligger högre än dagens marknadspriser. Ur den
aspekten är bedömningen att de framtida intäkterna från el kan vara underskattade.
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Historisk och antagen prisutveckling för el.
Källa: Nord Pool Spot och Nasdaq OMX Commodities.
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En viktig parameter för elpriset som helhet är utvecklingen av priset på utsläppsrätter. På grund av
den ekonomiska krisen i Europa har en obalans uppstått i det nuvarande systemet för utsläppshandel.
Det har skapats ett betydande överskott på utsläppsrätter, vilket har medfört att priset på utsläppsrätter i dagsläget är lågt. Detta innebär att den marginalprissättande elproduktionen, primärt kolkondensbaserad elproduktion, i mycket liten utsträckning belastas med kostnader för utsläpp av koldioxid.
Detta leder i sin tur till att produktionskostnaderna för den marginalprissättande elproduktionen är
låga, vilket ger ett lågt elpris.
Enligt de övergripande miljömål och riktlinjer som EU satt upp för kraftigt minskade koldioxidutsläpp i
framtiden, kan ett betydligt högre framtida pris på utsläppsrätter förväntas. Detta gör att förväntningar finns på högre elpriser än vad marknaden faktiskt visar idag. Lågt utsläppsrättspris gör att risken
för ett ytterligare sjunkande elpris på sikt bör bedömas vara lägre än ett scenario med höga utsläppsrättspriser och högre elpriser.
Prisprognos elcertifikat
Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk tilldelas elcertifikat under 15 år enligt det stödsystem för förnybar
elproduktion som finns idag. Priset på elcertifikat bestäms utifrån ett antal olika faktorer. Efterfrågan
på elcertifikat styrs av hur mycket el som konsumeras i Sverige, samt de kvotplikter som är satta
inom elcertifikatssystemet. Tillgången på elcertifikat bestäms av hur mycket ny förnybar elproduktion
som byggs och i vilken utsträckning befintlig elproduktion fasas ur.
Prisnivån på elcertifikat bestäms även av priset på el och ska bidra till att investeringar i förnybar elproduktion gynnas och blir ekonomiskt lönsamma. Elcertifikat skall utgöra en extra intäkt för förnybar
elproduktion. Detta gör att det normalt sett över tid skall finnas en följsamhet mellan elpriset och
elcertifikatpriset, vilket normalt medför att ett ökande elpris ger sjunkande elcertifikatpriser. I likhet
med antagandet om förväntningar på elmarknaden, har nuvarande marknadspriser för elcertifikat
valts som utgångspunkt. Detta för att minska risken för eventuella överskattningar av framtida intäkter för elcertifikat.
I följande diagram visas historiska elcertifikatpriser från år 2003 samt aktuella marknadspriser fr o m
år 2018 (marknadspriser gällande för september 2014). Kontrakt för prissäkring av elcertifikat finns
idag tillgängliga 5 år framåt (till år 2019), på längre sikt baseras elcertifikatpriset på antagandet om
att ett ökande elpris ger sjunkande elcertifikatpriser. Elcertifikatpriset antas därför på sikt att komma
att vara fallande. Noterbart är att tilldelningen för ett nytt kraftvärmeverk kommer att ske under perioden 2018-2032, en period där elcertifikatpriset sammantaget förväntas ligga omkring dagens prisnivåer.
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Historisk och antagen prisutveckling för elcertifikat.
Källa: Svenska Kraftnät och Nasdaq OMX Commodities.

5.3.5

Nätnytta

Affärsområde Energi erhåller idag en ersättning för den nettoproduktion av el som tillförs elnätet
från Ryaverket. Ersättningen baseras dels på den nettoeffekt som kan garanteras samt den elenergi
som totalt sett tillförs elnätet, och uppgår idag till ca 2,5 MSEK per år. Med ett nytt kraftvärmeverk
på Sobacken så kommer även ersättning att erhållas för den nettoproduktion som tillförs elnätet från
Sobacken. Eftersom avfallspannorna på Ryaverket fortsatt kommer producera el så kvarstår en del av
nuvarande nätnytta vid Ryaverket. I och med att elproduktionen kommer att öka så ökar även nätnyttan. Den totala ersättningen för nätnytta för affärsområde Energi bedöms år 2018 uppgår till drygt 5
MSEK per år.

5.3.6

Prisprognos för biobränsle

Biobränsleåtgången för ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken beräknas till ca 475 GWh/år, vilket är
något lägre än idag. Detta gör att den volymmässiga exponeringen mot biobränslemarknaden inte
kommer att öka jämfört med dagens verksamhet. I och med att ett större bränslelager planeras på
Sobacken än vad som finns tillgängligt idag, kommer möjligheten till att göra större och ”tillfälliga”
affärer att öka. Detta göra att biobränsleanskaffningen kommer få en väsentligt större flexibilitet och
att den faktiska exponeringen således totalt sett bör minska. Målsättningen med bränslelagret är sammantaget att möjliggöra lägre inköps- och hanteringskostnader för det biobränsle som anskaffas. Tillgången på biobränsle förväntas också vara fortsatt god i regionen.
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Biobränsletillgång i Borås med omnejd enligt Skogsindustrierna - Skogsstyrelsen (GWh/år).

Biobränslemarknaden har idag sjunkande priser, primärt då tillgången på skogsbränslen ökat och att
den nu bättre balanseras mot den stora efterfrågeökning som varit sedan elcertifikatsystemet startade år 2003. En viktig orsak till att biobränslepriset sjunkit för bolaget är också den bränslestrategi
med en ökad andel ”anskaffning i egen regi” som arbetats utefter under ett antal år. Den övergripande
strategin är att upphandla en större andel direkt från lokala skogsägare och på så sätt minska beroendet av de större leverantörerna och samtidigt uppnå en ökad prispress på marknaden. Idag utgörs
ungefär 40 % av de upphandlade volymerna av egen anskaffning, målsättningen är att ytterligare öka
andelen anskaffning i egen regi till ca 50 %.
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Historik och antagen anskaffning av biobränsle (volymer för AO Energi, GWh/år)

Sortimentet på biobränsle som planeras med ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken förändras jämfört
med dagens biobränslemix. Dels beroende på större lagringsytor men också beroende på en ny och
sammantaget effektivare panna. På Sobacken planeras omkring 60 % av biobränslet att utgöras av
”finare” biobränslesortiment såsom GROT (grenar och toppar) och stamvedsflis och resterande 40 %
av billigare sortiment såsom bark och spån. Motsvarande bränslemix är idag 80 % GROT/flis och 20 %
övrigt sortiment.
Prisnivån för de billigare sortimenten ligger idag ca 20-30 kr/MWh lägre jämfört med GROT/flis. Detta
gör att biobränslepriset antas vara lägre för den bränslemix som möjliggörs på Sobacken. Biobränslepriset år 2018 antas uppgå till 192 kr/MWh, vilket inkluderar hanteringskostnader såsom transport,
mätning m m på motsvarande sätt som idag. Noterbart är att ett bränslelager med stora ytor bland
annat ger möjlighet att köpa in egen stamved för egen krossning/hantering, vilket ger stora möjligheter att väsentligt sänka anskaffningskostnaderna. Några antaganden om hur mycket detta ytterligare
skulle kunna sänka biobränslepriset har dock inte räknats in.
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Historisk och antagen prisutveckling för biobränsle (priser för AO Energi, kr/MWh).

5.3.7

Miljöavgifter

Ett nytt kraftvärmeverk medför att fjärrvärmeproduktionen kommer att få en betydligt bättre miljöprestanda. Utsläpp av såväl NOX som koldioxid kommer att minska betydligt, dels beroende på en högre
andel biobränsle i bränslemixen och dels beroende på bättre rening från en ny och modern anläggning. Minskade miljöutsläpp gör därför att kostnaderna för miljöavgifter kommer att minska jämfört
med dagens verksamhet. Dessa mervärden är också medräknade i redovisade kalkyler.
Framförallt finns ett stort ekonomiskt värde i att minska utsläppen av NOX. Lägre NOX-utsläpp medför
både en lägre NOX-avgift och att återbetalningen från det nationella NOX-systemet kommer att öka.
Bedömningen är att NOX-utsläppen kommer att minska med ca 90 ton per år vilket sammantaget ger
en minskad nettokostnad på ca 5 MSEK per år.
En högre andel biobränsle i bränslemixen gör att användningen av fossila spetsbränslen och därmed
utsläpp av fossilt koldioxid minskar från fjärrvärmeproduktionen. Utsläpp av koldioxid belastas idag
med kostnaden för utsläppsrätter varför lägre koldioxidutsläpp också innebär lägre kostnader. Priset
på utsläppsrätter är idag lågt (ca 60 kr/ton) vilket gör att det ekonomiska värdet av lägre koldioxidutsläpp för närvarande också är relativt lågt. Värdet givet dagens utsläppsrättspriser ligger på under 0,5
MSEK per år. Viktigt att notera är dock att värdet av minskade koldioxidutsläpp sannolikt kommer att
vara betydligt högre i framtiden jämfört med idag.

5.3.8

Drift- och underhållskostnader

Drift- och underhållskostnaderna inklusive elförbrukningen för ett nytt kraftvärmeverk har bedömts
till ca 48 MSEK/år. Drift- och underhållskostnaderna inkluderar bl a tillsatsmedel, kostnad för askor,
underhåll samt personalkostnader. Elförbrukningen inkluderar dels så kallad hjälpel för själva kraftvärmeanläggningen och dels så kallad pumpel (el till fjärrvärmepumpar). En normal schablon för uppskattning av drift- och underhållskostnaderna är 3 % av investeringskostnaden, vilket ligger nära den
bedömning som gjorts.
Drift- och underhållskostnaderna för befintlig verksamhet antas som helhet följa den kostnadsutveckling som löpande presenteras i budgetprognoser och handlingsplaner för fjärrvärmeverksamheten.
Kostnaderna för de befintliga biopannorna fasas dock ut. Med ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken
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förväntas dock personalkostnaderna kunna minskas när anläggningen övertagits. Besparingen bedöms
till 2 MSEK/år på kort sikt och 5 MSEK/år på längre sikt. I övrigt finns inga andra kostnadsbesparingar
för drift och underhåll inräknat i prognosen, vilket bedöms vara ett försiktigt antagande.

5.3.9

Resultatprognos

Fjärrvärmeverksamheten ligger idag inom affärsområde Energi, där förutom försäljning av fjärrvärme
och el även inkluderar försäljning av ånga och fjärrkyla. Dessa verksamheter är i jämförelse med fjärrvärmeverksamheten små (<2 % av omsättningen) och förväntas vara relativt oförändrade. Därför har
de i presenterade resultatprognoser inte separerats från fjärrvärmeverksamheten.
En resultatprognos för affärsområde Energi med ett nytt kraftvärmeverk i drift under år 2018 redovisas i följande diagram. I och med en ökad elproduktion kommer omsättningen att öka med ca 10
% jämfört med prognoser för nuvarande verksamhet. Resultatet som helhet förväntas dock bli lägre
under ett antal år efter genomförd reinvestering p g a att ökade kapitalkostnader initialt överstiger det
förbättrade driftresultatet med ett nytt kraftvärmeverk. Enligt prognos förväntas ett resultat på 50-60
MSEK per år uppnås inom en tioårsperiod efter genomförd reinvestering.
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Resultatprognos och omsättning för affärsområde Energi, med ett nytt kraftvärmeverk i drift år 2018.

5.3.10

Driftresultat och kassaflöde

En reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk påverkar i hög grad det löpande resultatet för fjärrvärmeverksamheten. Såväl driftresultatet som kassaflödet kommer att öka. Driftresultatet (EBITDA) bedöms
sammantaget öka med 100-120 MSEK per år, vilket dels beror på ökade elintäkter (el, elcertifikat,
nätnytta) och dels beror på minskade kostnader för bränsle, miljöavgifter samt drift- och underhåll.
Det sammantagna mervärdet av ökade intäkter och minskade kostnader redovisas i följande diagram.
Driftresultat och kassaflöde visas i nästkommande diagram.
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Prognos för fördelning av mervärden för affärsområde Energi med nytt KVV i drift år 2018.
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Prognos för driftresultat och kassaflödet för affärsområde Energi med nytt KVV i drift år 2018.

5.3.11

Känslighetsanalys

För att få en överblick kring fjärrvärmeverksamhetens huvudsakliga intäkt- och kostnadsposter presenteras följande diagram. Intäktssidan domineras av intäkter för såld fjärrvärme. Men även elintäkter
och mottagningsavgifter för avfall till kraftvärmeproduktionen utgör betydande intäktsposter. Detta
gör att fjärrvärmeverksamheten har ett antal intäktskällor på samma sätt som verksamheten har en
rad olika kostnadsposter.
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De huvudsakliga kostnadsposterna utgörs av bränslekostnader, drift- och underhåll (DoU) och kapitalkostnader. Noterbart är att den största kostnadsposten utgörs av DoU-kostnader, vilket med en
modern anläggningspark (nytt kraftvärmeverk) och en samförläggning med annan verksamhet på
Sobacken självklart kan innebära att besparingspotentialen både på kort och lång sikt kan vara betydande. Redovisade kalkyler har i detta hänseende en försiktig bedömning för att inte överskatta en
förmodad besparingspotential.
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Huvudsakliga intäkts- och kostnadsposter för affärsområde Energi enligt prognos år 2018.

De parametrar som bedöms vara speciellt viktiga att belysas i en känslighetsanalys är:
 Fjärrvärmebehovet.
 Elpriset.
 Elcertifikatpriset.
 Biobränslepriset.
 Reinvesteringskostnaden.
 Kostnadsräntan.
Nedan redogörs för hur en bedömd förändring av respektive parameter påverkar det årliga resultatet
för fjärrvärmeverksamheten (affärsområde Energi) vid reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk. För att
belysa att även dagens verksamhet påverkas av studerade parametrar redovisas hur en förändring
påverkar dagens resultat (”dagsläge”).
Fjärrvärmebehovet
Ett förändrat fjärrvärmebehov på 10 % ger med nytt kraftvärmeverk en årlig resultatpåverkan på
mellan -13 och 7 MSEK. Vid ett minskat fjärrvärmebehov försämras resultatet och vid en ökad fjärrvärmeleverans så förbättras resultatet. Dagens verksamhet har en omvänd känslighet, där en ökad
leverans försämrar resultatet p g a höga produktionskostnader. Viktigt att notera är att en variation på
10 % är relativt högt, men speglar påverkan av ett förändrat fjärrvärmebehov på kort sikt (väderberoende). Sett över tid är variationerna normalt betydligt lägre.
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Förändrad fjärrvärmeleverans ± 10 % (förändring ± 62 GWh/år).

Elpriset
En förändring av elpriset på 20 % ger en årlig resultatpåverkan på omkring 10 MSEK. Förändringen är
beräknad utifrån affärsområdets nettoproduktion av el vilken uppgår till ca 165 GWh per år (produktion minus konsumtion).

Nytt KVV, högre elpris
Nytt KVV, lägre elpris
Dagsläge, högre elpris
Dagsläge, lägre elpris

-30

-20

-10

0

10

20

30

Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat elpris ± 20 % (förändring ± ca 60 kr/MWh).

Elcertifikatpriset
En förändring av elcertifikatpriset på 20 % ger en årlig resultatpåverkan på 6-7 MSEK. Förändringen är
beräknad utifrån elproduktionen för ett nytt kraftvärmeverk (155 GWh), vilken är berättigad till tilldelning av elcertifikat. Dagens verksamhet har ingen tilldelning av elcertifikat och är därmed opåverkad.

Nytt KVV, högre elcertifikatpris
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat elcertifikatpris ± 20 % (förändring ± ca 40 kr/MWh).

48

Biobränslepriset
En förändring av biobränslepriset på 10 % ger en årlig resultatpåverkan på omkring 9 MSEK. Förändringen är beräknad utifrån en bränsleförbrukning på 475 GWh per år för ett nytt kraftvärmeverk.

Nytt KVV, högre biobränslepris
Nytt KVV, lägre biobränslepris
Dagsläge, högre biobränslepris
Dagsläge, lägre biobränslepris

-30

-20

-10

0

10

20

30

Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat biobränslepris ± 10 % (förändring ± ca 20 kr/MWh).

Reinvesteringskostnaden
En förändrad reinvesteringskostnad på 10 % för nytt kraftvärmeverk ger en årlig resultatpåverkan på
omkring 14 MSEK.
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrat reinvesteringskostnad för nytt KVV ± 10 %.

Kostnadsräntan
En förändrad kostnadsränta på en procentenhet ger en årlig resultatpåverkan på omkring 26 MSEK.
Förändringen är beräknad utifrån affärsområdets totala balansomslutning med nytt kraftvärmeverk.

Nytt KVV, högre kostnadsränta
Nytt KVV, lägre kostnadsränta
Dagsläge, högre kostnadsränta
Dagsläge, lägre kostnadsränta
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad kostnadsränta ± 1 procentenhet.
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Ur känslighetsanalysen kan utläsas att vad som kan bedömas som rimliga variationer för fjärrvärmebehovet, el- och elcertifikatpriset samt biobränslepriset samtliga ger en resultatpåverkan som ligger
runt eller under 10 MSEK/år per post med ett nytt kraftvärmeverk.
Noterbart är att känslighetsanalysen inte gör någon bedömning om vilka scenarior som kan vara mest
troliga och huruvida några parametrar kan förändras i en större utsträckning. Generellt gäller dock
också att det finns en följsamhet mellan den allmänna kostnadsutvecklingen och priser på energiråvaror, varför t ex ökade bränslekostnader över tid normalt kan balanseras mot ökade intäkter för el och
fjärrvärme.
Känslighetsanalysen visar också att reinvesteringskostnaden för ett nytt kraftvärmeverk samt finansieringen av denna är mycket betydelsefulla. Som ovan är det dock viktigt att belysa att t ex ett högt
ränteläge med ökade kapitalkostnader som följd normalt också är en följd av en allmän prisuppgång
varför även intäktssidan kan antas öka. Risken med ökade räntekostnader är således den risk som
överstiger övriga parametrar, dock finns det stora möjligheter att hantera ränterisken på ett bra och
långsiktigt sätt.

5.3.12

Slutsats kraftvärmeverk

Reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk kan enligt redovisade resultatprognoser bäras av fjärrvärmeverksamheten. Resultatet de första åren är som presenterat låga jämfört med dagens resultatnivåer,
vilket primärt beror på initialt höga kapitalkostnader samt rådande låga elprisnivåer. Enligt prognos
förväntas ett resultat på 50-60 MSEK per år uppnås inom en tioårsperiod efter genomförd reinvestering.
Finansieringen av reinvesteringen bedöms vara det som framförallt avgör utfallet av fjärrvärmeverksamhetens resultat. Bedömningen är också att risken för en stor resultatpåverkan p g a förändrade
energipriser är låg, främst beroende på att såväl el- som elcertifikatsintäkter säkras upp på väl fungerande terminsmarknader. Nuvarande marknadspriser bedöms också som redan låga. Vid beslut om ett
nytt kraftvärmeverk kommer risken för att verksamheten belastas av ökade och oplanerade kostnader
för underhåll och otillgänglighet att sjunka.
Med ett nytt kraftvärmeverk uppnås en robust värmeproduktion med hög tillgänglighet, ett resurseffektivt bränsleutnyttjande, en stor andel förnybar elproduktion och inte minst en mycket hög miljöprestanda. En hög miljöprestanda kommer med all sannolikhet få ett betydligt högre ekonomiskt värde i
framtiden. Ett större miljövärde skulle också öka värdet för en reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk.
Det grundläggande motivet till en reinvestering i ett nytt kraftvärmeverk är att befintligt kraftvärmeverk på Ryaverket har nått sin tekniska livslängd, med ökad risk för en ökad otillgänglighet, längre
leveransavbrott och ökade kostnader för merproduktion.
Vid bortfall av en biopanna uppgår kostnaden till ca 55 MSEK/år och om båda befintliga biopannorna
inte är tillgängliga blir kostnaden ca 165 MSEK/år. Detta under förutsättning att inget haveri inträffat
som till viss del täcks av tecknade försäkringar.
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5.4

Avloppsreningsverket

5.4.1

Affärsområde Vatten och avlopp (VA)

Vatten och avlopp-kollektivet är ett monopol som enligt vattentjänstlagen skall bedrivas till självkostnadspris. Verksamheten är särredovisad och bedrivs inom ett eget affärsområde Vatten och avlopp
(VA) och har inget avkastningskrav. Eventuella vinster och förluster skall balanseras till noll under en
femårsperiod. Verksamheten är taxefinansierad och taxan skall täcka verksamhetens kostnader. Vatten och avlopp-kollektivet i Borås har historiskt sett haft en relativt låg taxa i förhållande till andra
kommuner. Vatten och avloppverksamheten har under de senaste fyra åren genomgått en del omorgansationer och effektiviserats med hänsyn tagen till att förbereda kollektivet på en reinvestering i ett
nytt avloppsreningsverk. En successiv höjning av taxan har skett och överskottet har avsatts till reinvesteringen. Prognosen för denna avsättning är 160-180 MSEK vid planerad driftsstart 2018.

5.4.2

Vatten- och avloppstaxans utveckling

För att kollektivet skall kunna bära reinvesteringen och nå break-even mot kostnader, vilka tillförs
kollektivet i form av avskrivningar och räntor, kvävs en omsättning på ca 280 MSEK. Omsättningen är
för närvarande (år 2014) 170 MSEK och därför innebär det en fortsatt effektivisering av verksamheten
samt en årlig höjning av taxan. Taxan har under de senaste tre åren ökat med 5,5 % och i prognoser
återfinns en årlig höjning med 5,5 % till år 2023, förutom 8 % 2018. Totalt blir prisökningen 65 %
från 2014 fram till 2023.

5.4.3

Drift- och underhållskostnader

Drift- och underhållskostnader är prognostiserade utifrån dagens nivåer med en ökning om 2 % årligen. Bedömning har gjorts utifrån att den nya anläggningen antas bli effektivare, vilket ger bl a
minskade mängder tillsatsmedel, lägre energiåtgång och minskat personalbehov. Samtidigt antas avloppsreningsverket få en ökad belastning som består av befolkningstillväxt i Borås, ökning från verksamheter samt ökad energiåtgång för pumpning.

5.4.4

Resultatprognos

Resultatkalkylen är beräknad på hela vatten och avloppverksamheten där daglig drift för vattenverket
och reinvesteringar för rörnätet är medräknande. I kalkylen är räntekostnaden beräknad med investeringsränta 3,8 %.
Resultatet kommer att minska med ca 75 MSEK år ett efter driftsättning (år 2017 till 2018) och ge
ett minusresultat. Enligt resultatprognos återfinns ett minusresultat under omkring sex år efter investeringens driftstart. Det totala underskotten är prognostiserat till runt 160-180 MSEK och balanseras
mot den avsättning som gjorts fram till driftstart. Därefter beräknas kollektivet nå break-even och
taxeökning minskar till inflationstakt. Vatten och avloppverksamheten har inga lönsamhetskrav och
genom att balansera vinst mot förlust blir resultatet noll över tid.
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5.4.5

Driftresultat och kassaflöde

Driftresultatet för affärsområde Vatten och avlopp förväntas enligt prognos att öka betydligt vilket till
största del beror på en ökad vatten- och avloppstaxa. Kassaflödet är positivt även efter genomförd
reinvestering och förväntas på sikt öka jämfört med idag.
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Prognos för driftresultat och kassaflöde för affärsområde Vatten och avlopp med nytt avloppsreningsverk i drift
år 2018.
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5.4.6

Känslighetsanalys

Det finns två parametrar som är känsliga för vatten- och avloppkalkylen; investeringens storlek och
räntor.
En förändring på 10 % i investeringskostnad mot den lagda prognosen i resultatkalkylen ger omkring
10 MSEK i årlig påverkan.

Högre reinvesteringskostnad
Lägre reinvesteringskostnad
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad reinvesteringskostnad för nytt avloppsreningsverk ± 10 %.

En förändring i räntekostnaden med en procentenhet påverkar den årliga resultatkalkylen med omkring 14 MSEK.

Högre kostnadsränta
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad kostnadsränta ± 1 procentenhet.

5.4.7

Slutsats avloppsreningsverk

Ekonomin för vatten- och avloppverksamheten påverkas av reinvesteringen med ökade kapitalkostnader. Ökade kostnader skall täckas av vatten- och avloppstaxan samt effektivisering av verksamheten.
Förberedelser för investering har genomförts genom att fondera medel (årliga överskott) för att täcka
de första årens ökade kostnader. Syftet med den i förtid lagda taxeökningen har varit att främja en
jämn taxeökning. Vatten- och avloppverksamheten har även genom effektiviseringar bidragit till ett
positivt resultat som möjliggjort uppbyggnaden av fonden.
Total prognostiserad investeringskostnad är 1 357 MSEK vilket ger en årlig ökad kapitalkostnad på ca
100 MSEK. Dagens avloppsreningsverk (Gässlösa) har ett kvarvarande restvärde. Detta värde skrivs
av fram till reinvestering (år 2018) och minskar därefter kapitalkostnader med ca 15 MSEK. Detta ger
en prognostiserad nettoeffekt på ca 85 MSEK. Kollektivet särredovisas och verksamheten kommer att
bära ökade årliga kostnader för reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk.
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5.5

Bolagets ekonomiska utveckling

5.5.1

Reinvesteringarnas påverkan på bolaget

Bolaget har under ett antal år förberett verksamheten för reinvestering i ett kraftvärmeverk samt sedan 2011, vid samgåendet med vatten- och avloppkollektivet, även förberett för reinvestering i ett
avloppsreningsverk.
För affärsområde Energi har konsolidering möjliggjorts genom effektiviseringar, inköp av biobränsle i
egen regi, åtgärdsprogram samt lönsamma investeringar. Även en ökning av fjärrvärmepriset har bidragit till ökat resultat och därmed en stärkt soliditet.
För vatten- och avloppverksamheten har effektiviseringar genomförts samt omorganisering av verksamheten vilket bidragit till ett förbättrat resultat. En strategi lades 2011 på taxeökning för att möjliggöra avsättning till reinvesteringen.
Konsolidering har bidragit till att bolaget ökat sin lönsamhet och prognosen visar en fortsatt god lönsamhet fram till reinvestering. Det ackumulerade resultatet (obeskattade reserver) kommer enligt
plan vid 2017 års utgång att vara ca 300 MSEK. Vid drifttagning av de nya anläggningarna är prognosen att resultatet försämras.
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Resultatprognos samt prognos för soliditet och avkastning på eget kapital för bolaget.

Bolaget har sex affärsområden vilka är särredovisade. I ovanstående resultatkalkyl återfinns alla affärsområdens prognostiserade resultat. Två affärsområden är monopol och visar ingen vinst i prognos.
Övriga affärsområden, exkluderat affärsområde Energi, ger en gemensam vinst på 8 MSEK. Resultatutveckling för AO Energi redovisas under kapitel 5.3.
Bolaget har ett mål för avkastning på eget kapital på 20 %. Detta mål kommer inte att uppfyllas under
reinvesteringarnas avskrivningstid. Det beror till stor del av att reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk inte bidrar till ökad lönsamhet och bidrar därmed inte till avkastningskravet utan motverkar det
med ökad skuld. Avkastningen prognostiseras till ca 8-10 % under reinvesteringarnas avskrivningstid.
Bolaget har även ett mål att bibehålla en soliditet på 15 %. Soliditeten kommer inför reinvesteringarna att vara 15 % enligt lagd prognos. Vid reinvestering sjunker soliditeten till ca 7-8 % för att sedan
nå 15 % år 2026, enligt prognos.
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Känslighetsanalyser visar att det finns parametrar som kan förändra prognoser och slutsatser, både som
möjlighet och risk. Genom terminssäkringar och derivat kan rörligheten minska på vissa parametrar.
Att inte reinvestera kommer även det att påverka ekonomin då de rörliga kostnaderna för drift och
underhåll kommer att stiga för att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet på befintliga anläggningar.

5.5.2

Slutsats bolagets ekonomiska utveckling

Bolaget har en prognos på ett positivt resultat vid reinvesteringens drifttagande och en ökning av lönsamheten, i takt med att amortering av lån genomförs.
Reinvesteringar för både kraftvärmeverk och avloppsreningsverk är lånefinansierat till 100 % och inget kapital i form av aktieägartillskott är lagda i redovisad prognos. Alla kostnader och intäkter samt
förändring av kapitalkostnader är enligt lagda prognoser medräknade.
Resultatkalkyler visar att investering är möjlig och ger ett långsiktigt positivt resultat. De visar även
att reinvesteringar kan genomföras med bolagets egna förutsättningar utan tillskott av kapital (skattefinansiering) från ägaren.

5.5.3

Finansiering och inflation

Enligt Riksbankens analys kommer konjunkturen att stärkas men inflationen blir fortsatt låg. För att
bidra till att inflationen stiger mot inflationsmålet på 2 % beslutade de vid det penningpolitiska mötet
den 3 september 2014 att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 %. Först i slutet av 2015 bedöms det
vara lämpligt att börja höja reporäntan. År 2017 är prognosen att reporäntan uppgår till drygt 2 %.
STIBOR är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser, till vilka ett antal banker
verksamma på den svenska penningmarknaden, är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under
olika löptider. Vår referensränta är baserad på STIBOR 3 månader.
Om läget på räntemarknaden kvarstår till beslut finns möjlighet att binda räntor som understiger de
i prognosen lagda räntenivåerna. Kostnadsräntan som används i resultatkalkylerna är beräknad efter
marknadsnotering på en 20-årig ränteswap samt en kostnad för kapitalbindning. Kostnadsräntan är
beräknad till 3,8 %.

5.5.4

Finansieringsalternativ

Tre finansieringsalternativ har utretts. Projektfinansiering, leasing samt lån från Borås Stads internbank. Även kombinationer av dessa alternativ har diskuterats.
Leasing innebär att utrustningen finansieras via leasingbolag och resterande del finansieras via lån.
Vid utredning våren 2014 var detta alternativ det som gav lägst finansieringskostnad. Leasing är
kopplad till en del risker i bolagsskatt och räntor och den lägre finansieringskostnaden bedöms inte
vara så förmånlig att den överväger de risker som finns med leasing.
Projektfinansiering är möjlig men Borås Stads internbank har möjlighet att låna upp medel till mer
förmånliga kostnader.
Slutsatsen är att bolaget finansierar de två reinvesteringarna via Borås Stads internbank till 100 %.
Efter reinvesteringsbeslut presenteras en plan för hur upplåning kommer att genomföras.
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5.5.5

Känslighetsanalys

Räntekostnaden är den känsligaste parametern i de två reinvesteringarna och osäkerheter kommer
att elimineras så långt det är möjligt. En procentenhet på totala investeringen ger ca 32 MSEK i årlig
resultatpåverkan.
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad kostnadsränta ± 1 procentenhet.

Planerade reinvesteringar består till övervägande del av upphandlade anbud för att minska osäkerheten kring reinvesteringskostnaden. En förändring av den totala reinvesteringskostnaden på 10 % ger
en årlig resultatpåverkan på omkring 24 MSEK.
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Resultatpåverkan, MSEK/år

Förändrad reinvesteringskostnad ± 10 %.
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5.5.6

Hur påverkas kunden – jämförelse enligt
Nils Holgersson-undersökningen

Varje år genomförs en studie där kostnader för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering i landets olika kommuner jämförs för en typfastighet, den så kallade Nils Holgersson-undersökningen.
Enligt undersökningen står sig kostnaden för de tjänster som bolaget levererar bra i jämförelse med
andra kommuner.
Efter genomförd reinvestering (år 2018) så förväntas kostnaden för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering i Borås vara 265 kr/kvm vilket kan jämföras med en uppskattad kostnad på 268 kr/kvm
för riket som helhet (”Riket medel”). Kostnaden för fjärrvärme bedöms ligga i paritet med det nationella
medelvärdet och kostnaden för vatten och avlopp ca 10 % lägre än det nationella medelvärdet.

För bedömning av kostnaden för det nationella medelvärdet har kostnadsutveckling för fjärrvärme,
vatten och avlopp respektive avfallshantering baserats på medelvärdet av prisutvecklingen de senaste
tre åren. Kostnadsutvecklingen för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering mellan år 2014 och
år 2018 bedöms för såväl Borås som för riket som helhet sammantaget öka med 2,6 % per år.

Specifik kostnad för Avfall+VA+Fjärrvärme (kr/kvm)
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Kostnader för fjärrvärme, vatten, avlopp och avfall för en typfastighet enligt
Nils Holgersson-undersökningen. Jämförelse Riket och Borås.
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Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för stadens bolag
1. Sammanfattning
Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i kommunallagen och i lagen om offentlig
upphandling (LOU). Ändringarna i kommunallagen innebär bland annat att det i bolagsordningen ska anges det kommunala ändamålet med bolaget och att kommunen får en förstärkt
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Ändringarna i LOU innebär att det i bolagsordningen behöver säkerställas att kommunen utövar tillräcklig kontroll över bolagets verksamhet samt att kommunen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med bolaget.
Om dessa villkor är uppfyllda behöver konkurrensutsättning enligt LOU inte ske.
På grund av de nya reglerna är det nödvändigt att komplettera bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen. Nödvändiga justeringar i kommunstyrelsens reglemente
kommer att föreslås i ett annat ärende.
I de reviderade bolagsordningarna anges det kommunala ändamålet för respektive bolag samt
de kommunala befogenheter som utgör ramen för respektive bolags verksamhet. I de reviderade ägardirektiven har intagits bestämmelser som betonar kommunstyrelsens ägarroll mot
bakgrund av de nya reglerna i 6 kap 1 a § kommunallagen. Syftet med föreslagna ändringar i
bolagsordningar och i ägardirektiv har endast varit att uppfylla lagens krav. De förändringar
som föreslås handlar således om att förtydliga bolagens roll i förhållande till kommunen och
att förstärka kommunens kontroll över bolagen.
De ändringar som fullmäktige sedan tidigare tagit ställning till redovisas nu endast i kursiv stil i
respektive styrdokument.
Vid en laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om bland annat lydelsen i bolagsordningarna
vad gäller ändamålet med bolagens verksamheter och särskilt om frågan huruvida självkostnadsprincipen enligt kommunallagen kan åsidosättas av vissa bolag, beslutade förvaltningsrätten att upphäva fullmäktiges beslut. Kommunen besvärade sig härefter över beslutet, bland
annat om ellagens bestämmelser om intäkter och avgifter inom nätverksamheten har företräde framför självkostnadsprincipen i kommunallagen. Kammarrätten har nu, i dom den
2014-11-18, meddelat att det inte funnits några skäl att upphäva Borås stads beslut. Eftersom
kommunen inte besvärade sig över just den del som avsåg upphävandet av ändringarna i bolagsordningarna, behöver fullmäktige på nytt fatta beslut om att anta dessa. Fullmäktige föreslås därför nu att anta bolagsordningarna i sin helhet.
De ändringar som inte föreslagits tidigare redovisas med understruken text i respektive styrdokument samt kommenteras särskilt nedan.
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Under rubriken ”Ändringsförslag för Borås Energi och Miljö AB avseende förhållandet till
Boras Waste Recovery AB” redogörs för behovet av att justera styrdokumenten för såväl
Borås Energi och Miljö AB som Boras Waste Recovery AB. Befintliga styrdokument för
Boras Waste Recovery har liknande utformning som övriga bolag inom Borås kommunkoncern och det har visat sig att dessa inte är tillräckligt anpassade för att skapa önskvärd tydlighet i koncernförhållandet mellan moder- och dotterbolag.
Slutligen föreslås en redaktionell ändring av bolagsordningen för BSTF AB när det gäller val
av styrelse.

2. Bakgrund
2.1 Ändringar i kommunallagen
Det anges numera i 3 kap 17 § kommunallagen att kommunfullmäktige ska se till att bolagets
kommunala ändamål och att de kommunala befogenheter som utgör ramen för bolagets
verksamhet skrivs in i bolagsordningen. De nya kraven innebär att de kommunalrättsliga
principer som är aktuella för just den verksamhet som respektive bolag driver ska anges i
bolagsordningen. I bolagsordningen ska även anges att kommunfullmäktige får ta ställning till
frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt innan bolaget fattar beslut.
I anledning av lagändringarna beslutade fullmäktige den 21 mars 2013, § 33, att fastställa nya
bolagsordningar och ägardirektiv för ett antal av stadens bolag. Vid en laglighetsprövning
härefter upphävde emellertid förvaltningsrätten fullmäktiges beslut. Skälen för förvaltningsrättens beslut avsåg i huvudsak styrdokument avseende Borås Elnät och vad beträffar de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och då särskilt vad beträffar
självkostnadsprincipen. I detta ärende har justeringar därför gjorts med utgångspunkt från
domstolens bedömningar beträffande styrdokumenten. När det gäller Borås Elnät föreslås
således ändringar rörande självkostnadsprincipen och avkastningskrav.
Kommunfullmäktige måste nu på nytt fatta beslut om ändringar i styrdokumenten i anledning
av de ovan redogjorda ändringarna i 3 kap 17 § kommunallagen.
De ändringar som fullmäktige sedan tidigare tagit ställning till redovisas nu endast i kursiv stil i
respektive till ärendet bilagda styrdokument. De ändringar som inte föreslagits tidigare redovisas med understruken text i respektive styrdokument.

2.2 Ändringar i LOU
Regler om inköp mellan kommunen och kommunens bolag har skrivits in i lagen om offentlig upphandling, LOU. Även dessa ändringar gäller fr.o.m. januari 2013.
Kortfattat innebär de nya reglerna ett undantag från konkurrensutsättning enligt LOU om
vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kallas kontroll- och
verksamhetskriterierna (de s.k. Teckal-kriterierna) och innebär dels att den upphandlande
myndigheten ska ha kontroll (kontrollkriteriet) över den juridiska personen som motsvarar
den som den utöver över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen ska bedriva
huvuddelen av sin verksamhet (verksamhetskriteriet) tillsammans med myndigheter som kontrollerar den. Om villkoren är uppfyllda behöver konkurrensutsättning enligt LOU inte ske.
Införandet av de nämnda reglerna i LOU medför att vissa justeringar behöver göras i rubricerade styrdokument när det avser ägarens, dvs. kommunens kontroll över bolagen. Det är
möjligt att åstadkomma en effektivare kontroll av bolagen genom olika åtgärder, såsom exempelvis genom att specificera vilken typ av ärenden som är av så strategisk karaktär att dessa
bör beslutas av bolagsstämman. På så sätt behåller ägaren beslutanderätten vid vissa viktiga
beslut.
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Ägarens kontroll över bolagen föreslås förstärkas genom att i bolagsordningen specificera
bolagsstämmans kompetens.

3. Ändring av bolagsordningar – samtliga bolag
3.1 Ändringsförslag 1 - Ändamål med bolagets verksamhet
Ändringarna i KL har bland annat inneburit att bolagsordningarna i kommunala aktiebolag
ska innehålla uppgifter om det kommunala ändamålet med bolaget och vilka kommunalrättsliga principer som ska gälla för bolaget. Det förslag till bolagsordningar som kommunfullmäktige tidigare fick ta ställning till vad gäller denna fråga, innehöll en mening om vad som ansågs
kunna ingå i begreppet självkostnadsprincip. Denna mening föreslås utgå, då sådan tolkning
med anledning av den nyligen avfattade kammarrättsdomen i frågan, inte längre behövs. De
fem allmännyttiga bostadsbolagens bolagsordningar berörs inte av denna ändring.

3.2 Ändringsförslag 2 - Kommunfullmäktiges ställningstagande
Enligt 3 kap 17 § 1 st p 4 KL ska fullmäktiges rätt att ta ställning i vissa frågor numera anges i
det kommunala bolagets bolagsordning. Enligt tidigare lydelse skulle fullmäktige ha rätt att
yttra sig i dylika frågor. Lagändringen ska enligt propositionen ses som en åtgärd att stärka
kommunfullmäktiges ställning. Sedan tidigare står följande mening i Borås Stads kommunala
bolags bolagsordningar;
”Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas
som är av större vikt eller har principiell betydelse”.
Det rekommenderas att befintliga bolagsordningar ändras så att de överensstämmer med
lydelsen av 3 kap 17 § kommunallagen.
Följande text föreslås att införas i bolagsordningarnas § 5.
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

3.3 Ändringsförslag 3 - Mandatperiod
Av bolagsordningarna framgår att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. I vissa
bolagsordningar avviker denna text något varför texten redigerats språkmässigt, dock utan att
någon saklig förändring av texten skett.
För att Kommunfullmäktige ska kunna bestämma om tidsperiod som avviker härifrån behöver bolagsordningen kompletteras med sådan text.
Följande text föreslås att införas i bolagsordningarnas § 8 om styrelse.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.

3.4 Ändringsförslag 4 - Bolagsstämmans kompetens
Att i bolagsordningen uttrycka vilken typ av ärenden som ska fattas av bolagsstämman är
viktigt för att säkerställa att ägaren har kontroll över verksamheten. Bolagsordningarna föreslås därför utökas med följande skrivning om bolagsstämmans kompetens. Följande text föreslås placeras i slutet av den paragraf i respektive bolagsordning som rubriceras ”Ärenden på
ordinarie bolagsstämma”.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;
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•
•
•
•
•

Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

4. Ändring av ägardirektiv – samtliga bolag
4.1 Kommunstyrelsens förstärkta tillsynsplikt
Förändringarna i kommunallagen 2013, som även innebar en för kommunstyrelsen förstärkt
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen, medför att bolagens styrdokument behöver kompletteras på ytterligare sätt. Med anledning av den förstärkta uppsiktsplikten kommer även
justeringar göras vad gäller kommunstyrelsens reglemente. Detta ärende kommer att behandlas av fullmäktige vid ett senare tillfälle.
Bestämmelser om kommunstyrelsens uppsikt finns redan idag i kommunallagen. Lagtexten
ger dock ingen närmare vägledning om i vilka former uppsikten ska ske.
De nya bestämmelserna i 6 kap 1 a § kommunallagen innebär att kommunstyrelsen i årliga
beslut ska bedöma om bolagets verksamhet dels varit förenlig med de ändamål fullmäktige
fastställt, dels varit förenlig med de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det finns olika möjligheter för kommunstyrelsen att skaffa underlag för sina årliga beslut. I
dagens ägardirektiv finns redan regler om att bolagsstyrelserna regelmässigt till kommunstyrelsen rapporterar hur verksamheten bedrivs.
För att ytterligare förstärka kommunstyrelsens tillsynsplikt föreslås en komplettering av ägardirektiven. Kompletteringen rör kommunstyrelsens insyn i bolagets verksamhet, men även en
påminnelse till bolagen om kommunstyrelsens uppgift att fatta årliga beslut huruvida bolagets
verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Slutligen föreslås en bestämmelse om att bolaget i sin
förvaltningsberättelse särskilt ska uttala sig om verksamheten i förhållande till uppsatta ändamål och ramar för verksamheten. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a § kommunallagen samt till
lekmannarevisorernas granskning.

4.2 Ändringsförslag 5 – Kommunens insyn i bolagets verksamhet, erinring om KS årliga beslut
Texten under rubriken ”Kommunens insyn i bolagets verksamhet” i ägardirektiven föreslås
kompletteras på följande sätt:
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska
bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4.3 Ändringsförslag 6 – Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Texten under rubriken ”Grundläggande principer för bolagets verksamheter” föreslås justeras
på följande sätt: Det förslag till ägardirektiv som kommunfullmäktige tidigare fick ta ställning
vad gäller grundläggande principer för bolagets verksamhet innehöll en mening om vad som
ansågs kunna ingå i begreppet självkostnadsprincip. Denna mening föreslås utgå, då sådan

5

tolkning med anledning av den nyligen avfattade kammarrättsdomen i frågan, inte längre
behövs. De fem allmännyttiga bostadsbolagens bolagsordningar berörs inte av denna ändring.

4.4 Ändringsförslag 7 – Bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning
Text under rubriken ”Underställningsplikt” i ägardirektiven förslås ändras från att Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas innan vissa uppräknade beslut fattas, till följande
mening:
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende…..
Ändringen är föranledd av kommunallagens (3 kap 17 § 1 st p 4 KL) ändring rörande fullmäktiges rätt att ta ställning i vissa frågor.

4.5 Ändringsförslag 8 - Förvaltningsberättelsen
Texten under rubriken ”Årsredovisning och delårsrapporter” i ägardirektiven föreslås kompletteras på följande sätt:
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och ramarna med
densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt
och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Anledningen till ovanstående komplettering är att underlätta för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens uppgift när det gäller den utvidgade tillsynsplikten. Redovisningen ger även
bidrag till lekmannarevisorernas granskning och yttrande.
I bolagens ägardirektiv föreslås att styrelsen, i sin förvaltningsberättelse, ska redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av syftet och ramarna för bolaget, d v s
verksamhetens förenlighet med bolagsordningen. En sådan redovisning ger även ett bidrag till
lekmannarevisorernas granskning och yttrande.

4.6 Ändringsförslag 9 - Klimatkompensation
Med anledning av fullmäktiges beslut att införa klimatkompensation för resor med bil och
flyg för såväl nämnder/förvaltningar som bolag föreslås följande stycke införas i samtliga
bolags ägardirektiv vilket fullmäktige sedan tidigare tagit ställning till:

Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås
Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.

5. Ändringsförslag för Borås Energi och Miljö AB avseende förhållandet till Boras Waste Recovery AB
5.1 Bakgrund
Fullmäktige beslutade i augusti 2013 att Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) skulle bilda ett
dotterbolag, Boras Waste Recovery AB (Waste Recovery). I beslutet fastställdes även bolagsordning och ägardirektiv för Waste Recovery.
När verksamheten nu kommit igång har ett behov att ändra i styrdokumenten för såväl
BEMAB som Waste Recovery framkommit, för att skapa en större tydlighet i ägarstyrningen
av bolagen. Befintliga styrdokument för Waste Recovery har liknande utformning som övriga
bolag inom Borås kommunkoncern, och visar sig inte tillräckligt anpassade för att skapa
önskvärd tydlighet i koncernförhållandet mellan moder- och dotterbolag.
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Nedanstående ändringar föreslås för BEMAB och Waste Recovery, förutom de generella
ändringar som redogjorts för ovan. Ändringarna tydliggör att ägarstyrningen av Waste Recovery till stora delar sker genom moderbolaget BEMAB. Exempelvis ska Waste Recovery rapportera in budget, årsredovisning m.m. till moderbolaget, som i sin tur rapporterar ”BEMABkoncernen” till Borås Stad.

5.2 Ändringsförslag för Borås Energi och Miljö AB
Följande ändringar föreslås i bolagsordningen:
• Avsnitt 3 Ändamål med bolagets verksamhet:
Tilläggs att ”Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB, och moderbolag till Boras Waste Recovery AB.”
• Avsnitt 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
Tilläggs att stämman ska innehålla ”framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse” samt beslut
om ”fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning”.
Följande ändringar föreslås i ägardirektivet:
• Avsnitt 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Tilläggs att ”Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB, och moderbolag till Boras Waste
Recovery AB.”
• Avsnitt 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Tilläggs att ”Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma i bolaget och dotterbolaget
b) protokoll från styrelsesammanträde i bolaget och dotterbolaget
c) bolagets årsredovisning, dotterbolagets årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning”
• Avsnitt 3 Målet för bolagets verksamhet:
Tilläggs att bolaget skall
”upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns att delta i
internationella utvecklingsprojekt. Den internationella verksamheten ska
huvudsakligen bedrivas genom dotterbolaget Boras Waste Recovery AB.”
• Avsnitt 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan
Tilläggs att ”Bolaget skall årligen upprätta en budget, i vilken ska ingå även dotterbolagets
budget, för det kommande kalenderåret.”
• Avsnitt 10 Årsredovisning och delårsrapporter
Tilläggs att ”Rapporteringen ska avse såväl bolaget som dotterbolaget och i förekommande
fall koncernen.”

5.3 Ändringsförslag för Boras Waste Recovery AB
Följande ändringar föreslås i bolagsordningen:
• Avsnitt 3 Ändamål med bolagets verksamhet:
Ändring görs enligt följande: ”Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla
Borås Stad Borås Energi och Miljö AB.”
• Avsnitt 9 Revisorer:
Tillägg görs: ”För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper….., ska bolagsstämman utse en (1) revisor med en (1) revisorsuppleant.
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Följande ändringar föreslås i ägardirektivet:
• Avsnitt 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Tilläggs att ”Bolaget är dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat moderbolaget.”
• Avsnitt 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Tilläggs att:
”Kommunstyrelsen och moderbolaget äger när de så önskar själva eller genom därtill utsedda
personer granska….”
”Bolaget skall hålla kommunen och moderbolaget väl informerad om sin verksamhet…”
Ändring görs:
Det åligger bolaget att till moderbolagetKommunstyrelsen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
• Avsnitt 3 Målet för bolagets verksamhet
Tilläggs att ”Kommunen skall, genom Borås Energi och Miljö AB, äga bolaget…”
• Avsnitt 8 Instruktion för VD
Tilläggs att
”Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med moderbolaget och Kommunstyrelsen.”
Ändring görs:
”Instruktion för VD skall meddelas moderbolaget Kommunstyrelsen.”
• Avsnitt 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan
Ändring:
”Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till moderbolaget Kommunstyrelsen vid den tidpunkt moderbolaget Kommunstyrelsen
bestämmer…”
Borttag:
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Energi och Miljö AB inlämna en budget
vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Ändring: ”I den information som skall lämnas till moderbolaget kommunen skall bolaget göra
en uppföljning av tidigare års utfall..”
• Avsnitt 10 Årsredovisning och delårsrapporter
Borttag: ”Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till
s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid
de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.”
Ändring: ”Bolagets styrelse skall till moderbolaget inlämna årsredovisning, underlag till koncernredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa
tillfällen skall också underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas.”
• Avsnitt 15 Personalpolitik
Tillägg:
”Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen
och moderbolaget. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med moderbolaget samt Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.”
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6. Ändringsförslag för BSTF AB
Av bolagsordningen för BSTF AB framgår av 8 § hur styrelsen utses. Styrelsen i ett helägt
kommunalt bolag ska enligt kommunallagen utses av kommun-fullmäktige. På grund av en
felskrivning skulle man nu kunna tolka bolags-ordningen på annat sätt. Ordet ”Övriga” ledamöter föreslås ändras till ”Samtliga” ledamöter till följande mening.
Övriga Samtliga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige i Borås för tiden från den årsstämma
som följer efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

7. Ärendets beredning
Förslag på nya skrivningar i bolagsordningar och ägardirektiv har skickats ut för synpunkter
till respektive bolag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv i enlighet med upprättade förslag för Borås
Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Boras Waste Recovery AB, Borås Elnät AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashioncenter
AB, AB Bostäder i Borås AB, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB
Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns,
Samt
utsedda ombud uppdras att på bolagstämma rösta för ett antagande av de nya styrdokumenten.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson
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BESLUTSFÖRSLAG

Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att inom den ram som utredningen ger hantera frågan kring inrättande av ett Barnhus i Södra Älvsborg.

5-2-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-02-10
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0475 759
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 85 52
Datum/avdelningschef: 2015-02-05, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-02-23

Dnr 2014/KS0475
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Stadsdelsnämnd Väster

Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra
Älvsborg
Kommunstyrelsen har den 18 augusti 2014 ställt sig positiva till att arbetet fortsätter
med att skapa ett Barnhus för kommunerna i Södra Älvsborg.
Ärende går nu in i en mer praktisk fas och hantering rör bland annat ekonomi och
lokaler mm.
I bifogade utredning, utredning gällande Barnhus i Södra Älvsborg 2014, beräknas
kostnaderna för Borås Stad vara mellan 600 till 800 tkr beroende på antal medverkande kommuner. I utgångläget försätts detta finansieras inom befintlig ram för barn
och familj inom individ- och familjeomsorgen.
Kommunstyrelsen har den 23 februari 2015 beslutat att ge Stadsdelsnämnd Väster i
uppdrag att inom den ram som utredningen ger hantera frågan kring inrättande av ett
Barnhus i Södra Älvsborg.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Handläggare: Elisabeth Jonsson
Telefon: 0721 912824
E-post: elisabeth.jonsson@borasregionen.se

Utfärdat: 2014-05-27
Diarienummer: 2014/SKF 0109

Till Medlemskommunerna i
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2014-04-04
att efterfråga medlemskommunernas inställning till inrättande av ett Barnhus i Södra
Älvsborg. För att kunna gå vidare i processen önskas besked/politiskt beslut avseende
inrättande av Barnhus från kommunerna:
x Bollebygd
x Borås
x Herrljunga
x Mark
x Svenljunga
x Tranemo
x Ulricehamn
x Vårgårda
Motsvarande fråga kommer att ställas separat till kommunerna Alingsås och Lerum som
ingår i det aktuella upptagningsområdet för Polis-och Åklagarmyndighet.
Se bifogad utredning med bilagor.
Besked/ utdrag gällande politiskt beslut skickas senast 20140915 till:
info@borasregionen.se
alternativt
Christina Klaar
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås
Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Utredning Barnhus Södra Älvsborg 2014
2. Fördelningsnyckel

Handläggare: Catherine Larsson och
Elisabeth Jonsson
Telefon: 0708 853837, 0721 912824
E-post: catherine.larsson@borasregionen.se
elisabeth.jonsson@borasregionen.se

Utfärdat: 2013-04-07
Diarienummer 2014/SKF 0109

UTREDNING GÄLLANDE BARNHUS I SÖDRA ÄLVSBORG 2014
Som underlag finns Barnahusutredning Södra Älvsborg 2010 och Missiv Barnhus Södra Älvsborg
2013-03-27
Bakgrund

Frågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg har varit aktuell sedan 2010.
Ärendet aktualiserades under 2013 då den arbetsgrupp som gjort den ursprungliga utredningen
gjorde vissa kompletteringar och uppräkning av kostnader. Eftersom koncensus kring
Barnhusförslaget saknades inom kommunerna, bestämdes att företrädare för Barnahus i
Skaraborg skulle göra en presentation vid Direktionsmötet 2014-02-06. Vid mötet fick Beredning
Social välfärd och hälsa i uppdrag att ta fram förslag till remiss gällande upprättande av Barnhus i
Boråsregionen, som ska skickas till medlemskommunerna för yttrande.
Tjänstemännen i beredningen har utifrån den tidigare arbetsgruppens förslag och efter kontakt
med andra Barnhus och kommunala tjänstemän uppdaterat den tidigare utredningen. Man har
inte sammankallat den tidigare arbetsgruppen men haft vissa kontakter med företrädare för polis
och åklagare. Under beredningstiden från 2010 har antalet Barnhus ökat markant och flera
utredningar har visat på att modellen är framgångsrik.
Från SKLs hemsida 140328

I Barnahus samråder och samverkar
myndighetsföreträdare från socialtjänst, polis,
åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barnoch ungdomspsykiatri.
I december 2008 fanns det 15 st, 2010 fanns
det 22 st och 2013 28 st Barnahus.
Ytterligare några orter har dessutom fattat
beslut om att starta Barnahus.
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Fördelar med Barnhusmodellen

Flera utredningar bl. a "Inuti ett barnahus En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter".
visar på att modellen Barnhus WURWVYLVVDEULVWHUµlUHWWVWHJLUlWWULNWQLQJI|UDWWWLOOI|UVlNUDDWW
barn- och ungdomar som utsatts för olika typer av misshandel ocKEURWWInUHWWJRWWEHP|WDQGHµ
Det som särskilt berör kommunernas verksamhet har sammanfattats under nedanstående
rubriker.
Barnperspektiv: Syftet med Barnhus är och förblir att utredningar kring barn som utsätts för brott
ska vara anpassade till barnen. Barnen ska inte behöva ha många, olika kontakter med
verksamheter och personer utan ska bara behöva komma till ett ställe där miljön är anpassad efter
deras behov. Ytterligare ett syfte är att kvaliteten i utredningarna ska höjas genom
metodutveckling. Målet för samverkan är att tillförsäkra barnen rättstrygghet, gott bemötande
och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus
under processen. Barnet ska vara informerat och åtgärder som berör honom eller henne, ska få
uttrycka sin uppfattning och sina åsikter. De utredningar som inleds parallellt inom rättsväsendet
och socialtjänsten ska inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som möjligt, med hänsyn till
barnet.
Ett av huvudsyftena med samverkan under ett och samma tak är att barnet inte ska behöva lämna
sin berättelse vid flera tillfällen till olika personer eftersom det kan medföra sekundär
traumatisering för barnet. Ett annat viktigt syfte är att polis och socialtjänst med stöd från BUP
omgående ska kunna göra en risk- och skyddsbedömning. Medhörningsrummen är en nödvändig
komponent i barnhusverksamheten och det betonas särskilt viktigt att socialtjänsten och åklagare
deltar i medhörningen i varje ärende.
Socialtjänstens ansvar: Socialtjänstens har huvudansvaret för barnets skydd. Alla myndigheter är
skyldiga att anmäla misstanke om att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd. Med
anmälningsskyldigheten följer en skyldighet att lämna information till socialnämnden.
Alla samverkande myndigheter på Barnahus har ansvar för att ge adekvat information men
huvudansvaret och samordningsansvaret ligger på socialtjänsten. I socialtjänstens
barnavårdutredning ingår en bedömning av barnets fysiska hälsa och socialtjänsten har också ett
ansvar för den psyksiska hälsan, även om hälso- och sjukvården, genom BUP, har huvudansvaret.
Samordning/organisation: Samordning är en funktion som på de flesta Barnahus innehas av
kommuner. Granskningen visar att en modell med två samordnare, en från polisen och en från
socialtjänsten ökar möjligheter att få bättre överblick och koordinera verksamheten, men på de
flesta håll är samordningsansvaret kommunernas. Rekommendationen är då att det bör finnas
minst två samordnartjänster utifrån att det annars riskerar att bli ett tungt och slitsamt
ensamarbete. Navet i Barnhusverksamheten är samplanering och koordination mellan
myndigheterna. Detta sker antingen genom konkreta möten runt ett enskilt barn, genom
konsultativa samråd där man diskuterar ärenden anonymt eller uppföljande samråd.
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Underlag och upptagningsområde

Det geografiska område som föreslås är Polisområde Älvsborg och
Åklagarkammarens område förutom Ale kommun, vilket motsvarar kommunerna Alingsås
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Inom detta område fanns vid årsskiftet 2013-12-31 291 628 invånare.
Statistiken nedan gäller antalet anmälda brott där målsäganden är under 15 år. I statistiken ingår
våldsbrott och övriga brott mot person, dvs. även ofredande, hot och förtal.
Kommun
2010
2011
2012
2013
Alingsås
97
72
66
97
Bollebygd
13
10
12
25
Borås
313
318
279
301
Herrljunga
16
32
14
32
Lerum
77
59
96
87
Mark
61
62
61
59
Svenljunga
23
29
36
38
Tranemo
22
10
26
26
Ulricehamn 42
62
56
38
Vårgårda
22
39
19
46
686

693

665

749

I nedanstående tabell beskrivs hur många av ovanstående anmälda brott som skett i nära relation.
Kommun
2010
2011
2012
2013
Alingsås
18
22
20
20
Bollebygd
2
1
3
11
Borås
58
47
55
58
Herrljunga
5
5
1
8
Lerum
13
9
30
18
Mark
8
21
14
9
Svenljunga
5
3
7
14
Tranemo
8
1
7
5
Ulricehamn 5
13
4
14
Vårgårda
6
8
2
13
128

130

143

170

Utifrån ovanstående uppgifter och tidigare utredning angående antal ärenden anses det finnas ett
tillräckligt stort underlag för att motivera ett Barnhus. Som framgår av tabellerna ovan finns en
generell ökning av anmälda brott och vad gäller brott i nära relation har en årlig ökning skett.
Målgrupp

Enligt Rikspolisstyrelsen gemensamma nationella riktlinjer kring barn som misstänks vara utsatta
för brott och kriterier för barnahus är målgruppen:
Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för:
x
x

Misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap brottsbalken (brott mot liv
och hälsa)
Olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga
tvång, olaga hot, ofredanden och andra brott enligt 4 kap brottsbalken
(brott mot frihet och frid) och där utredningar kring barnet inleds parallellt av sociala
myndigheter samt av åklagare och polis.
3

x
x

Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt tvång, våldtäkt,
köp av sexuell handling av barn och övriga brott enligt 6 kap
brottsbalken (sexualbrott).
Kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor.

De angivna brottstyperna inkluderar brott med hedersmotiv och barn som lever med våld i
familjen (vittne till våld, direkt eller indirekt).
Där det bedöms lämpligt bör samverkan även omfatta barn som är förövare av sexualbrott.
Styrgruppen för verksamheten skall skapa inklusionskriterier inom ovanstående målgrupper.
Målsättning

Barnhuset skall ha följande mål för sin verksamhet:
x Att bedriva ett barnvänligt utredningsarbete präglat av ett uttalat
barnperspektiv
x Möjlighet till snabbare krisbearbetning
x Förkortning och effektivisering av handläggningstiderna hos samtliga
berörda myndigheter
x Fler åtal och fällande domar vid brott mot barn
x Utarbeta en kvalificerad utredningsmetodik och specialistkunskap inom
området
x Förbättrad och effektiviserad samverkan mellan myndigheter och en
förbättrad samordning av insatserna

Barnhusets arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för Barnhuset omfattar i huvudsak:
x Samrådsmöten, stående tider varje vecka
x Risk- och skyddsbedömning från polis och socialtjänst med stöd från BUP
x Medhörning från socialtjänst, hälso- och sjukvård m.fl. efter beslut av åklagare
x Ge råd och stöd i utredningsarbete
x Krissamtal med barn och föräldrar
Geografisk plats för Barnhus

Den erfarenhet som finns från försöksverksamheterna talar för en central placering inom det
geografiska upptagningsområdet. Det är av den anledningen naturligt att Barnhuset förläggs i
Borås Stad där det även finns Åklagarkammare, Barnklinik och Polis. Övriga kommuner får
därmed en rimlig transportsträcka.
Medicinsk undersökning

Det skall finnas möjlighet att genomföra medicinska undersökningar i Barnhuset eller i dess
närhet. Barnmottagningen Viskan i Borås kan vara ett bra alternativ, då den ligger centralt och är
bemannad med barnläkare. Barnmedicinska undersökningar, provtagningar och ett antal av de
undersökningar som behövs i samband med övergrepp kan genomföras där. Utrustning för
dokumentation av övergrepp behövs. Undersökningar som kräver annan utrustning eller då det
bedöms lämpligt ur barnets perspektiv hänvisas till specialistmottagning på sjukhuset.
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Bemanning och anställningsform

De som arbetar i Barnahuset skall vara anställda av respektive huvudman. Socionomerna skall
vara anställda i lämplig förvaltning i Borås Stad, där chefs- och HR-funktion också skall finnas.
x

x
x

Fast minimibemanning skall vara två socionomer samt en psykolog från BUP. Båda
socionomerna bör ha ett samordnaruppdrag för att säkerställa samordningsfunktionen
över tid. Arbets-/ansvarsfördelning mellan Barnhusets samordnare/socialsekreterare och
hemkommunens basansvariga socialsekreterare skall vara tydligt uttalad i varje enskilt fall.
Handläggande socialsekreterare medverkar i hela processen inklusive samråd och
medhörande vid förhör utifrån sitt basansvar.
Den tidigare arbetsgruppen rekommenderar att tjänsten från BUP fördelas på två
personer för att minska sårbarheten och att det finns en fast bemanning från polisen.
Representanter från samtliga berörda verksamheter deltar i samråd. Åklagare deltar vid
behov i samråd och i samband med förhör.

Samverkan

Kraven i den nationella riktlinjen gällande samverkan skall följas. Samverkansparterna skall ha ett
formellt skriftligt avtal. De kommuner som inbegrips, Åklagarmyndighet, Polis och hälso- och
sjukvården bör sluta en överenskommelse som omfattar minst tre år.
Barnhuset skall ha en styrgrupp, där det ingår en representant från varje part. Utöver detta kan
det finnas behov av en arbetsgrupp för löpande frågor, rutiner och utformning av
samverkansformer.
Barnhuset skall ersätta befintliga övergreppsgrupper. När en anmälan om barn som misstänks
vara utsatta för brott, inkommer till socialtjänsten skall respektive handläggare avgöra om ärendet
skall aktualiseras på Barnhuset. Huvudprincipen är dock att så skall ske. Samråd skall ske i
Barnhuset om det inte är uppenbart lämpligare någon annanstans.
Barnhuset skall ha fasta tider för samråd men möjlighet till akuta samråd skall finnas.
Samordnarna skall samordna arbetet kring de enskilda barnen och verksamheten i huset.
Tidsplan

Barnhuset bör starta tidigast 1/4 2015. För att möjliggöra detta bör ärendet rörande Barnhus
beredas inom respektive politiska beslutsinstans under sommar/höst 2014
Avtal mellan parterna bör skrivas under hösten 2014.
Förslag till kostnadsfördelning
Personalkostnad

Årskostnad för två heltidstjänster som samordnare/socialsekreterare beräknas till ca 1,3 miljoner
kr/år. (Beräknat efter medianlön 2014)
Om samordningsansvaret inte delas mellan polis och socialtjänst bör det finnas ett
samordningsansvar i båda tjänsterna för att minska sårbarhet och täcka vid ledighet.
Kostnaderna för samordnare/socialsekreterare delas mellan kommunerna utifrån bifogad
fördelningsnyckel.
Kostnad för övrig personal finansieras av respektive huvudman inom region, åklagarmyndighet
och polis.
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Lokalkostnad

Behov finns av förhörsrum/ medhörningsrum, rum för psykolog och samordnare/socionom,
samrådsrum, gemensamma utrymmen som t ex väntrum och reception samt personalutrymmen.
Totalt beräknas verksamheten behöva en lokalyta om ca 200-250 m², beroende på utformning.
Kostnad enligt Lokalförsörjningskontoret Borås Stad, 2014 är 1 100 kr/m², vilket motsvarar en
årlig total kostnad om ca 275 000 kr.
Denna kostnad ska fördelas lika mellan polis, region och kommun. Kommunernas del av
kostnaden 91 700 kr fördelas enligt bifogad fördelningsnyckel.

Initialkostnader

Kostnad för inköp av all inredning och utrustning till gemensamma utrymmen delas mellan
huvudmännen. Respektive huvudman bekostar inredning och utrustning i sina egna lokaler.
Kommunernas del av kostnaden ca 100 000 kr fördelas enligt bifogad fördelningsnyckel.
Beräknad totalkostnad för gemensamma utrymmen beräknas till ca 180 000 kr.
Utrustning och driftskostnader

Driftskostnader dvs. el, IT, säkerhet, kopiator och förbrukningsmaterial mm. delas lika mellan
huvudmännen. Kommunernas del av kostnaden ca 70 000 kr fördelas enligt bifogad
fördelningsnyckel. Beräknad total kostnad ca 210 000 kr.
Utbildningsbudget

Det skall finnas en budget för gemensam utbildning/ fortbildning och denna
Delas mellan huvudmännen. Kommunernas del av kostnaden ca 30 000 kr fördelas enligt bifogad
fördelningsnyckel. Beräknad total kostnad ca 90 000 kr.
Budgetpost
Personal

Kommuner
1 300 000 kr

Region

Stat

Lokal
Drift
Initialkostnader
gemensamma
utrymmen
Initialkostnader
kommunens egna
utrymmen
Utbildning
Summa:

91 700 kr
70 000 kr
60 000 kr

91 700 kr
70 000 kr
60 000 kr

91 700 kr
70 000 kr
60 000 kr

30 000 kr
251 700

30 000 kr
251 700

40 000kr
30 000 kr
1 591 700

Kontakt andra huvudmän

Turerna runt skapande av Barnhus har pågått under lång tid och det finns starka förhoppningar
från polis och åklagare att ett Barnhus nu kommer att skapas. Kommunalförbundets tjänstemän
har inte haft kontakt med regionens företrädare utan avvaktar med fortsatt kontakt då det finns
ett beslut om att gå eventuellt gå vidare och vilka kommuner som önskar vara med i denna
samarbetsform.
Bilaga 1 Förslag till fördelningsnyckel för helår 2015.
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Antal invånare 2013-12-31

Antal invånare 2013-12-31
8 562
105 995
9 274
33 753
10 299
11 531
23 211
11 065
213 690

8 562
105 995
9 274
33 753
10 299
11 531
23 211
11 065
38 619
39 319
291 628

4%
50%
4%
16%
5%
5%
11%
5%
100%

% fördeln.

3%
36%
3%
12%
4%
4%
8%
4%
13%
13%
100%

% fördeln.

Kostnad
Initialkostnad
Totalt 2015 räknat på helår
59 668
4 000
745 850
50 000
59 668
4 000
238 672
16 000
74 585
5 000
74 585
5 000
164 087
11 000
74 585
5 000
1 491 700
100 000

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/

Kostnaden för 25% tjänst (inkl. påslag)
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Fördelningsnyckel Barnhus exklusive Alingsås och Lerum

Kommun
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
Alingsås kommun
Lerums kommun

Fördelningsnyckel Barnhus inklusive Alingsås och Lerum
Kostnad
Initialkostnad
Totalt 2015 räknat på helår
44 751
3 000
537 012
36 000
44 751
3 000
179 004
12 000
59 668
4 000
59 668
4 000
119 336
8 000
59 668
4 000
193 921
13 000
193 921
13 000
1 491 700
100 000

FÖRSLAG TILL FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR 2015 beräknat på 2014 års kostnadsläge

(Årlig uppräkning utifrån kostnadsutveckling och eventuell omfördelning utifrån ändring i befolkningsunderlag)

63 668
795 850
63 668
254 672
79 585
79 585
175 087
79 585
1 591 700

47 751
573 012
47 751
191 004
63 668
63 668
127 336
63 668
206 921
206 921
1 591 700

Bilaga 1
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BESLUTSFÖRSLAG

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Policyn ”Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att gälla för såväl anställda
som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.

2015-02-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0806 028
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-02-11, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0806

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Bakgrund
Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en arbetsgrupp för att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling. Arbetsgruppen har redovisat sina synpunkter och förslag på åtgärder till
Kommunstyrelsen, som godkänt framlagd PM. Kommunfullmäktige beslöt den 15
januari 2015 att Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och korruption (visselblåsarfunktion), samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås
Stad.
Arbetsgruppen har även varit delaktig i framtagandet av ett förslag till ny etisk policy,
då Borås Stads tidigare etiska regler inte längre gäller. Policyn ”Vårt förhållningssätt –
hur vi motverkar oegentligheter” föreslås gälla för såväl anställda som förtroendevalda
inom Borås Stad och dess bolag.
Remissyttranden
Förslaget på ny policy har varit utskickad på remiss till samtliga nämnder och bolag.
20 svar har inkommit. Förutom Revisorskollegiet som avstår från yttrande, tillstyrker
samtliga inkomna remissvar föreslagen policy. Av remissvaren framgår behovet av att
det finns en övergripande policy som fastställer den etiska värdegrunden.
Yttranden med förslag på ändringar i policyn har inkommit avseende följande:
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska Nämnden och Stadsdelsförvaltningen Norr
påpekar vikten av att policyn görs känd i organisationen, levandegörs och följs upp,
exempelvis skulle den kunna ingå i introduktionen för nyanställda.
Samhällsbyggnadsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden har synpunkter kring hur
en visselblåsarfunktion skulle utformas, exempelvis kring juridiska frågor samt säkerställande att inga repressalier ska drabba en anmälare.
Sociala omsorgsnämnden och Stadsdelsnämnden Norr anser att exemplet kring
äldreomsorgen bör göras mer allmängiltigt.
Stadsdelsnämnden Väster önskar förtydligande av meningen ”Vi varken deltar eller
påverkar i ärenden där vi är personligt berörda”.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Överförmyndarnämnden vill ha en nolltolerans mot gåvor, och vill ta bort exempelsamlingen då den försvårar för läsaren. De önskar också förslag på hur uppföljning av
policyn ska ske.
Kommunstyrelsens bedömning
För att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption, anser Kommunstyrelsen att ett centralt styrdokument fastställs som klargör
vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda. Det är viktigt att vara
tydlig med vad organisationen tillåter och inte tillåter. Det är därför viktigt att det i
centralt antagna styrdokument klart framgår vilka regler som gäller och vilken värdegrund och vilka förhållningssätt som ska ligga till grund för den kultur man vill skapa i
organisationen.
Kommunstyrelsen konstaterar att såväl nämnder som bolag är positiva till policyn och
att de inser betydelsen av att arbeta med en gemensam värdegrund som motverkar
oegentligheter. Av flera av remissvaren framgår också att riskerna kring oegentligheter
och korruption redan är införlivade i den interna kontrollen.
För att policyn ska få effekt och bli ”levande” i organisationen är det avgörande, som
även flera remissyttranden påpekar, med utbildning, information och uppföljning.
Dels framhåller policyn att arbetet med oegentligheter ska ingå i det interna kontrollarbetet. Dessa uppgifter föreslås även ingå i det Kunskapscentrum som Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda. Likaså hänskjuts synpunkterna avseende formerna för
en inrapporteringskanal, visselblåsarfunktionen, till Kommunstyrelsens kommande
utredning i frågan.
Kommunstyrelsen anser det mindre lämpligt att anta en fullständig nolltolerans. I de
olika situationer som anställda och förtroendevalda ställs inför måste viss hänsyn
kunna tas till exempelvis gästfrihet och sedvänja. Kommunstyrelsen anser därför att
exempelsamlingen ska kvarstå som bilaga till policyn som en hjälp att kunna tolka
olika frågeställningar. Föreslagen policy är dock tydlig med att det ska råda en strikt
tolkning av vad som är tillbörligt.
Kommunstyrelsen anser att föreslagen skrivning om jäv är tydlig och ska kvarstå, ”Vi
varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda”.
Med hänsyn till inkomna synpunkter görs exemplet kring äldreomsorgen mer generellt skrivet för att exemplifiera hela omsorgen. Dessutom sker ett tillägg i avsnittet
”Vid misstanke”, där det skrivs till att man vid misstanke förutom till överordnad
chef eller övrig arbetsledning även kan informera via en anonym inrapporteringskanal
om detta finns upprättat.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att gälla för såväl
anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson
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Vårt förhållningssätt
- HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER

Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att
motverka oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet. I
Vårt förhållningssätt har vi en gemensam syn. Arbetsledningen, stadsjuristerna och
revisionen kan ge råd i enskilda fall.

Relation till allmänheten
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid
på ett sätt som vi kan försvara både inför allmänheten och inom vår egen organisation.
Vi företräder inte bara vår egen verksamhet, utan är också ambassadörer för hela
Borås Stad. Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av
öppenhet, korrekthet, serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i vilken anda vi ska verka.
Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata
relationer. Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till
någon vi möter i tjänsten. Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position.
Särskilda krav på integritet finns till exempel vid myndighetsutövning och upphandling. Vi ska alltid förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda får inte
ha bisysslor som sätter trovärdigheten på spel.

Interna relationer
Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt är ledord för alla. Chefen är ett
föredöme för sina medarbetare och ansvarar för att arbetsklimatet präglas av öppenhet och arbetsglädje.
Vi har respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Givetvis misskrediterar
vi inte en annan förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär.
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Relation till beslut
Det är både en rättighet och en skyldighet för de anställda att före beslut framföra
en tydlig mening, grundad på erfarenhet och sakkunskap. Fattade beslut respekterar vi och arbetar för att genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande
åsikt.
Vi varken deltar eller påverkar i ärenden där vi är personligt berörda.

Representation
Representation ska ske med omdöme och med tanke på kommunens bästa. För
alkohol vid representation har fullmäktige fastställt regler.

Betalningsmedel
Vi är ytterst försiktiga med allmänna medel. Kommunens betalningsmedel används
med omdöme och enbart för tjänstebruk.

Vid misstanke
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informerar vi närmaste chef eller övrig arbetsledning, som gör polisanmälan eller annan
lämplig åtgärd. Vi kan även välja att informera via kommunens anonyma
inrapporteringskanal om sådan finns.
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BILAGA

Tolkningar och exempel
om gåvor, förmåner och representation

Denna bilaga ger en närmare tolkning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer
och till eventuella erbjudanden om förmåner.
Varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är otillbörlig. Klart
otillbörliga förmåner är till exempel
•
•
•
•
•
•
•

Alla penninggåvor, kontanter, värdepapper
Lån med gynnsamma villkor
Borgensåtaganden eller skuldtäckning
Efterskänkande av fordran, ränta, etc
Att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk
Tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer
Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

Brottet tagande av muta sker inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning,
utan även om man begär den, eller låter någon utlova den åt sig. Givande av muta
blir brottsligt inte bara när man lämnar den utan redan om man erbjuder eller utlovar den. För både tagande och givande är straffet böter eller fängelse.
Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att utgå från att den inte är tillåten. Ett
sätt att undvika problem med gränsdragning är att helt avstå från att ta emot gåvor
och förmåner.
Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna,
till exempel mindre varuprover, prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag eller vid sjukdom.
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Måltider
Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Maten får dock inte vara huvudsyftet
med mötet. Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel
värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att låta sig bjudas av möjlig leverantör.
Särskild försiktighet gäller ofta återkommande representation, eller om partner är
medbjuden.

Resor och kurser
Studieresor, kurser och konferenser ska normalt betalas av arbetsgivaren.
Det är sällan tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds på studieresa över mer
än en dag. En sådan resa måste vara seriöst upplagd och inte ha ovidkommande
nöjesinslag. Inbjudan ska vara till arbetsgivaren, som väljer ut deltagare.

Gåvor
Gåvor vid jul, högtidsdagar och avtackningar är normalt acceptabla inom Skatte
verkets gränser för skattefrihet.
En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den får inte kopplas till en viss
prestation.

Rabatter och bonusar
Anställda och förtroendevalda ska i sin roll inte ta emot rabatter eller andra förmåner som inte alla i verksamheten kan ta del av.
Erbjudanden om att fritt eller subventionerat delta i evenemang på fritiden ska betraktas restriktivt och alltid godkännas av överordnad.
Bonuspoäng, för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter, ska förstås användas
endast i tjänsten.
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Relation mellan personal och vårdtagare
Arbetet i äldreomsorgen skapar ibland en relation av tacksamhet från vårdtagaren.
Personalen får dock inte av sina vårdtagare eller anhöriga ta emot drickspengar eller
andra penninggåvor; inte heller säljbara saker som smycken eller konstverk annat än
till ringa värde.
Om en medarbetare inom äldrevården får veta att någon vårdtagare tänker testamentera något till arbetstagaren, ska denne klargöra att det inte är tillåtet. Personal
ska inte heller vara med och upprätta eller bevittna testamenten eller fullmakter.
Om en vårdtagare eller anhörig vill visa uppskattning med till exempel blommor eller choklad kan detta accepteras.

Representation
När en anställd eller förtroendevald representerar kommunkoncernen i formella
sammanhang, nationellt eller internationellt, kan det ibland av artighetsskäl vara
nödvändigt med en öppnare inställning till förmåner och erbjudanden. Avstämning
ska vid sådana tillfällen ske med närmaste chef.
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Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden

Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Revisorskollegiet

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

Ej svar

X

Kommunstyrelsen

X

Valnämnden

X

Lokalförsörjningsnämnden

X

Servicenämnden

X

Fritids- och folkhälsonämnden

X

Samhällsbyggnadsnämnden

X

Tekniska nämnden

X

Miljö- och konsumentnämnden

X

Kulturnämnden

X

Utbildningsnämnden

X

Sociala omsorgsnämnden

X

Arbetslivsnämnden

X

Överförmyndarnämnden

X

Stadsdelsnämnden Norr

X

Stadsdelsnämnden Väster

X

Stadsdelsnämnden Öster

X

AB Bostäder

X

Fristadbostäder AB

X

AB Sandhultsbostäder

X

AB Toarpshus

X

Viskaforshem AB

X

Borås Djurpark AB

X

Borås Elnät AB

X

Borås Energi och Miljö AB

X

Industribyggnader i Borås AB

X

BoråsBorås TME AB

X

BSTF AB

X
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Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

Ej svar

Borås kommuns Parkerings AB

X

Borås Lokaltrafik AB

X

Inkubatorn i Borås AB

X

Servicenämnden
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Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806
Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Servicenämnden tillstyrker förslaget och har inget att tilläga.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka
oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet.
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört nu att gälla. Kommunstyrelsen tar därför
fram en ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig del varit att fokusera på att
skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption. Och att det
centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som
ska råda. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, att
gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag. Förslaget till policy
har tagits fram av en arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att
jobba mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet.
Servicenämnden tillstyrker förslaget och har inget att tilläga.
Nämndens yttrande i sin helhet
Alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka
oegentligheter. Arbetet med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet.
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har nu upphört att gälla. Kommunstyrelsen tar därför
fram en ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig del varit att fokusera på att
skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption. Och att det
centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som
ska råda. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, att
gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag. Förslaget till policy
har tagits fram av en arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att
jobba mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet.
Servicenämnden tillstyrker förslaget och har inget att tilläga.

Servicenämnden
Kent Hedberg
Ordförande

Ingemar Persson
Förvaltningschef

Servicenämnden
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Datum

Diarienummer

2014-12-08

2014/SON0172

Handläggare
Lena Hedberg

Mottagare
Kommunstyrelsen

Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads policydokument ”Vårt
förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter.
Nämnden föreslår att texten i bilagan ”Tolkningar och exempel om gåvor, förmåner
och representation” ändras under rubriken ”Relation mellan personal och vårdtagare”
så att exemplen blir mer allmängiltiga.
Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört att gälla. Kommunstyrelsen tar
nu fram en ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig del varit att
fokusera på att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och
korruption. Förslaget till policy har tagits fram av en arbetsgrupp. Gruppen kommer i
sitt åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen inkludera hur dessa frågor ska levandegöras i
organisationen.
Policyn föreslås gälla för både anställda och förtroendevalda inom Borås Stad.
Policydokumentet är tydligt och lättolkat. För ytterligare klargörande finns en bilaga
med ”Tolkningar och exempel om gåvor, förmåner och representation”. Under
rubriken ”Relation mellan personal och vårdtagare” ges exempel från äldrevården. De
beskrivna situationerna kan uppstå även i andra verksamheter. Texten borde ändras så
att exemplen blir mer allmängiltiga. Ett förslag är att använda begreppet vårdomsorgsverksamhet istället för äldreomsorg.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

REMISSVAR
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar
oegentligheter
Diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört att gälla och ett nytt
styrdokument för dessa frågor har utarbetats. Det nya styrdokumentet är en
policy som anger Borås Stads förhållningssätt och agerande för att motverka
oegentligheter.
Policyn ska gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och
dess bolag.
Utbildningsnämnden tillstyrker den nya policyn ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”.
Nämndens yttrande i sin helhet
Den föreslagna policyn "Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter"
ska ersätta det tidigare styrdokumentet Borås Stads "Etiska regler" som har
upphört att gälla.
Vid framtagandet har en viktig del varit att fokusera på att skapa ett
förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption samt att
det centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka etiska värdegrunder och
vilken ”kultur” som ska råda. Policyn ska gälla för såväl anställda som
förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.
Förslaget till policy har tagits fram av en arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen
tillsatt för att ta fram förslag för att jobba mot oegentligheter och mot
organiserad brottslighet. Gruppen kommer i sitt åtgärdsförslag till
Kommunstyrelsen inkludera hur dessa frågor ska levandegöras i organisationen.
Utbildningsnämnden tillstyrker den nya policyn ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”.
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Sven Liljegren, 033/44 20 33
Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Styreslens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Styrelsen tillstyrker förslaget till policy.

Styrelsens yttrande i sin helhet
Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, som ska ta fram förslag för att jobba
mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet. Gruppen har tagit fram ett förslag till policy, ”Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter”, att gälla för
såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.
Alla anställda och förtroendevalda har ansvar för att motverka oegentligheter. Arbetet
med detta ska ingå i det interna kontrollarbetet.
Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv och inte påverkas av privata relationer. Vi får inte komma i beroendeställning till någon vi möter i tjänsten. Vi ska alltid
förhålla oss så att vi motverkar risk för mutbrott. Anställda får inte ha bisysslor som
sätter trovärdigheten på spel.
Vi ska ha respekt och förtroende för koncernens verksamheter. Vi respekterar fatade
beslut och arbetar för att genomföra dem, oaktat personlig åsikt. Vi varken deltar eller
påverkar i ärenden där vi är personligt berörda.
Representation ske med omdöme och för alkohol finns fastställda regler.
Vi accepterar inga tecken på oegentligheter utan agerar direkt. Vid misstanke informeras närmaste chef eller övrig arbetsledning, som gör polisanmälan eller annan lämplig
åtgärd.
AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD

Sida
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REMISSVAR
Nämnd/Bolag
Handläggare, telefon

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Borås 2025 Socialt perspektiv

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

REVISORSKOLLEGIET

Ingwer Kliche
Ordförande
Ola Sabel
Förvaltningschef

REMISSVAR
Samhällsbyggnadsnämnden
Sofia Wallin

2014-12-11

Sida
1(1)
2014/SBF0142

Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.

Nämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att Borås Stad tar fram en policy för
att motverka oegentligheter. Korruption, mutor och liknande inom den kommunala
förvaltningen är mycket destruktivt för demokratin. Borås Stad är en viktig
arbetsgivare och affärspartner, som bedriver verksamhet inom vitt skilda områden.
Att Borås Stad agerar korrekt och har en hög ambition i sin tjänsteutövning är därför
extra viktigt. Goda rutiner och etablerade kontrollfunktioner, såsom olika former av
intern kontroll, kan vara ett viktigt stöd. Det är mycket svårt att bygga upp ett
förtroende som en gång raserats genom otillbörligt agerande.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att dessa frågor måste diskuteras och vara kända av
samtliga anställda och förtroendevalda. En genomgång av policyn mot oegentligheter,
och övriga styrdokument inom området, bör exempelvis ingå i introduktionen av
samtliga nyanställda.
Samhällsbyggnadsnämnden menar vidare att en policy är en god grund för det
fortsatta arbetet mot oegentligheter. Många frågor är svåra att besvara både på
praktisk nivå och på ett mer teoretiskt plan. Det kan i en specifik situation vara svårt
för den enskilde att avgöra när en förmån blir otillbörlig. Konkreta direktiv och
praktiska vägledningar kan vara ett stöd för att trygga det sakliga och opartiska Borås.
Samhällsbyggnadsnämnden skulle avslutningsvis önska att det av policyn framgår att
inga repressalier ska tillåtas drabba en person som i god tro framför misstankar om
oegentligheter till närmaste chef eller övrig arbetsledning. Skulle en situation uppstå
när någon eller några utsätts för otillbörlig påverkan är det viktigt enskilda vågar agera
i samverkan med sin chef.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Per Månsson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef

Datum

20 14- 12-05
Ert datum

Beteckning

Er beteckning

Kommunstyrelsen
Handläggare

Anna Bjuvemyr
Telefon:

033-35 82 03

Telefax:

033-35 73 25

E-post:

anna.bjuvemyr@boraseInat.se

Protokollsutdrag,

47 punkt 3, möte 141204

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter, diarienummer 2014lKS0806
Styrelsen för Borås Elnat AB vill Iamna yttrande över rubricerat förslag till
policyn.
Borås Elnat AB ställer sig positiv till och stödjer föreslaget till policyn.
Med vanlig halsning

Borås Elnat AB - ett kornrnunögf företag
Postadress
Box 1 714, 50 1 17 Borås
Besöksadaress Majorsgatan 5, Borås

Telefon 033 - 35 72 00
E-post
info@boraselnat.se
Internet w.
borasehatse

Org nr 556527-5582
Styrelsens sate Borås

Sida
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REMISSVAR

Arbetslivsförvaltningen
Camilla Jansson, 033-35 39 09

2014-12-15

2014/ALN0127

Kommunstyrelsen

Remiss Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi
motverkar oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden beslutar att yttrandet kring remissen: Policy; Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter, fastställs och nämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Anställda och förtroendevalda verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska
vara sakliga och opartiska i sin tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett sätt som vi kan
försvara både inför allmänheten och inom vår egen organisation. Vi företräder inte
bara vår egen verksamhet, utan är också ambassadörer för hela Borås Stad. Våra kontakter med allmänheten, massmedia och andra ska präglas av öppenhet, korrekthet,
serviceanda och respekt. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten anger i vilken
anda vi ska verka.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Genom att följa policyn övervägs mottagande eller köp av resor och varor noggrant.
Det ger en direkt miljöpåverkan genom att minska belastningen på miljön.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Policyn verkar för ett god ekonomisk hållning där vi är ytterst försiktiga med allmänna medel.
Borås 2025 Socialt perspektiv

En efterlevnad av policyn ökar kommuninvånarnas och samarbetspartners förtroende
för anställda och förtroendevalda. Med ett förtroende ges verksamheterna möjlighet
att bidra till en enskild individs ökade välbefinnande.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef

Sida
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REMISSVAR
Tekniska nämnden
Margareta Nilsson, 033 – 35 74 30

2014-12-03

2014/883 068

Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker remissen i sin helhet.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden ser det som självklart att alla anställda och förtroendevalda i Borås
Stad och dess bolag har ansvar för att motverka oegentligheter. Viktigt är att det finns
tydliga regler och att dessa är väl kända. Information och uppföljning ingår som en
del i förvaltningens interna kontrollarbete.

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört att gälla. Kommunstyrelsen tar
nu fram en ny policy för dessa frågor där en viktig del är att fokusera på att skapa ett
förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption. Styrdokumentet klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda. Denna
policy gäller för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.
Tekniska nämnden ser det som självklart att alla anställda och förtroendevalda i Borås
Stad och dess bolag har ansvar för att motverka oegentligheter. Viktigt är att det finns
tydliga regler och att dessa är väl kända. Information och uppföljning ingår som en
del i förvaltningens interna kontrollarbete.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås Stad.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet har stor ekonomisk påverkan. Försiktighet med allmänna medel är en förutsättning för en bra kommunal ekonomi.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås Stad.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M)
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Överförmyndarnämnden
Handläggare, telefon
Anette Ridderstedt, 35 82 37

REMISSVAR
Datum
2014-12-03

Sida
1

Diarienummer
2014/OF0012

Kommunstyrelsen
Remiss: Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Överförmyndarnämnden tillstyrker majoriteten av förslagen men med vissa förslag till
ändringar.

Nämndens yttrande i sin helhet
Kommunstyrelsen har lämnat Överförmyndarnämnden möjlighet att inkomma med
yttrande över förslag till policyn Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter. Överförmyndarnämnden tillstyrker majoriteten av förslagen men med
vissa förslag till ändringar, vilka följer nedan.
På sidan 5 ff i förslaget under rubriken Tolkningar och exempel om gåvor, förmåner och
representation finns det exempel på hur frågor om måltider, resor, kurser, gåvor och
förmåner ska behandlas. För att undvika gränsdragningsproblem kring gåvor och
liknande förmåner anser Överförmyndarnämnden att nolltolerans är att föredra,
framförallt i samband med myndighetsutövning. Policyn innehåller en hel del
exempel, Överförmyndarnämnden är av uppfattningen att dessa exempel skapar
oklarheter istället för att tydliggöra policyns vision. För att undvika risk för
missförstånd bör dessa exempel tas bort. Nedanstående är sådana exempel som tas
upp i förslaget.
”Enklare förmåner som inte rimligen kan påverka en persons handlande är tillåtna, till
exempel mindre varuprover, prydnadsföremål, och enkel uppvaktning på födelsedag
eller sjukdom.”
”Enstaka, vardagliga arbetsmåltider är tillåtna. Måltiden bör vara en i sammanhanget
sedvanlig gästfrihet, till exempel värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under
upphandling gäller särskild restriktivitet med att låta sig bjudas av möjlig leverantör.
Särskild försiktighet gäller ofta återkommande representation, eller om partner är
medbjuden.”
”En gåva kan vara otillbörlig även om värdet är ringa. Den får inte kopplas till en viss
prestation.”
Avslutningsvis efterfrågar Överförmyndarnämnden även förslag kring uppföljning av
policyn.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ben Maaouia Mohamed
Ordförande
Christina Brandt
Verksamhetschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-12-29
§ 155

2014/SDNV0173

Yttrande över policyförslaget "Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter"
Stadsdelsnämnden Väster har beretts möjligheten att yttra sig över policyförslaget ”Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”. Policyn syftar till att förtydliga
förhållningssättet gällande relation till allmänhet, interna relationer, tagna beslut,
representation och betalningsmedel. Till policydokumentet följer en bilaga som beskriver
tolkningar och exempel gällande gåvor, förmåner och representation.
Förvaltningen anser att ett systematiskt arbete med riskinventering och uppföljning av
intern kontroll kan möjliggöra att denna policy efterlevs i organisationen.
Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att remissförslaget tillstyrks.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
- Tillstyrka remissen.
- Uppmana Kommunstyrelsen att förtydliga meningen "Vi varken deltar eller
påverkar i ärenden där vi är personligt berörda" under rubriken "Relation till
beslut".
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Tillstyrka remissen.
2. Uppmana Kommunstyrelsen att förtydliga meningen "Vi varken deltar eller
påverkar i ärenden där vi är personligt berörda" under rubriken "Relation till
beslut".
3. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-12-30

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerande ledamot
Kerstin Hermansson
1(2)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 december 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson

2(2)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2014-12-02

2014/SDNV0173

Maria Hallberg
Kvalitetssamordnare
033-35 52 79

Yttrande över policyförslaget ”Vårt förhållningssätt –
hur vi motverkar oegentligheter”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Tillstyrka remitterat ärende.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har beretts möjligheten att yttra sig över
policyförslaget ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”.
Policyn syftar till att förtydliga förhållningssättet gällande relation till
allmänhet, interna relationer, tagna beslut, representation och
betalningsmedel. Till policydokumentet följer en bilaga som beskriver
tolkningar och exempel gällande gåvor, förmåner och representation.
Förvaltningen anser att ett systematiskt arbete med riskinventering och
uppföljning av intern kontroll kan möjliggöra att denna policy efterlevs i
organisationen.
Stadsdelsnämnden Väster föreslås tillstyrka detta remissförslag.
Yttrandet i sin helhet
Borås Stads styrdokument, Etiska regler, har upphört att gälla.
Kommunstyrelsen har tagit fram en ny policy. Vid framtagandet har en
viktig del varit att fokuserat på att skapa ett förhållningssätt som motverkar
risken för oegentligheter och korruption. Vidare har det varit viktigt att det
centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilka etiska värdegrunder och
vilken kultur som ska råda i organisationen. Föreslagen policy, ”Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, ska gälla för såväl
anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.

2 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-12-02

2014/SDNV0173

Maria Hallberg
Kvalitetssamordnare
033-35 52 79

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Stadsdelsförvaltningen Väster har inget att yttra sig över när det gäller
ekologiskt perspektiv i denna policy.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Föreslagen policyn har tagits fram av en arbetsgrupp som tillsats av
Kommunstyrelsen. Arbetsgruppen kommer i sitt åtgärdsförslag till
Kommunstyrelsen inkludera hur dess frågor ska efterlevas i organisationen.
Stadsdelsförvaltningen arbetar systematiskt med intern kontroll. Vid den
årliga riskinventeringen och analys som sker tillsammans med
verksamheterna, identifieras och värderas risker. Identifierade risker ligger
till grund för vad som ska kontrolleras i det vardagliga arbetet och
bedömning av det risker som ska överföras i nämndens interna
kontrollplan. Förvaltningen anser att ett systematiskt arbete med intern
kontroll kan möjliggöra att denna policy efterlevs i organisationen.
Till policydokumentet finns en bilaga som beskriver tolkningar och exempel
om gåvor, förmåner och representation. Det beskrivs bl.a. hur personal
inom äldreomsorgen ska förhålla sig till gåvor ifrån brukare.
Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det är positivt att verksamheterna får
ett styrdokument som förtydligar tolkning av gåvor, förmåner och
representation.
Borås 2025 Socialt perspektiv
I styrdokumentet beskrivs att relationen till allmänheten ska präglas av
saklighet, objektivitet, öppenhet, korrekthet, serviceanda och respekt.
Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är ett tydligt förhållningssätt i
stadsdelsförvaltningen Väster dagliga arbete.
Samverkan
Ärendet har inte samverkats.

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-12-02
Maria Hallberg
Kvalitetssamordnare
033-35 52 79

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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REMISSVAR
Valnämnden
Saier Yousef, 033-35 70 69

2015-01-16

Diarienummer
2014/KS0806

Kommunstyrelsen

Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Valnämnden tillstyrkar förslaget

Nämndens yttrande i sammanfattning
Valnämnden som har ansvar över att sköta valet på lokal nivå anser vikten av förtroendet som nämnden måste ha från bland annat allmänheten. Detta gäller dessutom
sättet att hantera ett val som ibland användning av de allmänna medlen i samband
med ett val.

Nämndens yttrande i sin helhet
Valnämnden har under de åren som är valår en stor budget att jämföra med de andra
åren som ej är valår. Detta kräver noggrannhet och planering som baseras på behov
när det gäller användning av kommunala/statliga medel. Valnämnden genom Valkansliet följer de reglar som Borås Stad har gällande inköp. Under valåren blir det en
del inköp av material och tjänster som är väsentliga för att utföra ett val. Kostnaderna
går alltid genom fakturaservice och överordnade.
Valnämnden strävar efter tydlighet och klarhet i verksamheten inför Borås Stad och
allmänhet. För Borås Stad gäller det att ha en budget som byggs på valnämndens strävan till att utföra ett val på rätt och smidigt sätt. När det gäller allmänheten är det
viktigt att införa insatser, information och vara tillgänglig och ge all hjälp som behövs
inför varje val.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Valnämnden
Andreas Ekström
Ordförande
Saier Yousef
Förvaltningschef

1 (1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-01-20

§ 11
2014/FF0276 026
Yttrande över remiss - Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende "Policy; Vårt
förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter". Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har
upphört att gälla. Kommunstyrelsen tar nu fram en ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet
har en viktig faktor varit att fokusera på att skapa ett förhållningsätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption. Det centrala styrdokumentet ska klargöra vilka etiska värdegrunder
och vilken "kultur" som ska råda. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och
dess bolag.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att förslaget till ny policy är enkel, tydlig och klar. Det
behöver finnas en kommungemensam dokumenterad policy för arbetet med hantering av risker för
korruption och oegentligheter. Definitioner och gränsdragningar behövs för att tydliggöra ansvaret.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till ny policy för; Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-01-22
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ulla-Britt Möller (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-01-23.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare

REMISSVAR
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Datum

Diarienummer

2015-01-22

2014/FF0276 026

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss - Vårt förhållningssätt - hur
motverkar vi oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till ny policy för; Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden anser att förslaget till ny policy är enkel, tydlig och klar.
Det behöver finnas en kommungemensam dokumenterad policy för arbetet med
hantering av risker för korruption och oegentligheter. Definitioner och
gränsdragningar behövs för att tydliggöra ansvaret.
Därefter åligger det varje förvaltning att identifiera det egna arbetet, vad som görs och
vad som behöver utvecklas, för att följa den kommungemensamma policyn och de
riktlinjer som tagits fram. Det förvaltningsvisa arbetet sker genom en inventering av
tydliga riskanalyser som i sin tur utmynnar i en internkontrollplan. Många kontroller
utformas centralt och är gemensamma för alla, oberoende av förvaltning. Befintliga
system hjälper oss att sätta begränsningar i ansvar och befogenheter, exempelvis
tvåhandsprincipen vid attestering i Agresso.
Arbetet med att ta fram riskanalyser uppmärksammar inte bara risker i
ekonomistyrningen utan också risker i verksamhetsstyrningen, vilket är av stor vikt för
att uppmärksamma och hantera korruption och oegentligheter. Ett annat sätt att
hantera området är en god omvärldsbevakning där förvaltningen kan dra lärdom av
händelser som skett i andra kommuner.
Som en liten förvaltning har, fritid och folkhälsa, förmånen att ha ett nära ledarskap till
medarbetare vilket gör det lättare att stödja varandra i svåra ärenden. Ett nära
ledarskap behöver också präglas av tydlighet, öppenhet och förtroende. Det behöver
inte bara finnas en tydlighet i vad som förväntas av medarbetare utan också av chefer
och vad konsekvenserna blir om förhållningssättet avviker. Ett nära ledarskap gör det

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

REMISSVAR
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Datum

Diarienummer

2015-01-22

2014/FF0276 026

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

möjligt att med kontinuitet diskutera frågor som förväntningar, förhållningssätt, etik
och moral.

Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

Sida

YTTRANDE

1

Datum

Ärendenummer

2015-01-22

Dnr 2014/KN0222 002

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Kommunstyrelsen

Yttrande över remissen Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
Beslut
oegentligheter
Kulturnämnden
godkänner upprättat svar avseende Kulturförvaltningens lokalbehov 20xx-20xx
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806
Bakgrund
Beslut
Lokalförsörjningskontoret har i uppdrag att tillhandahålla sunda, ändamålsenliga och miljöanpassade lokaler i
Kulturnämnden tillstyrker remissen Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
rätt tid, till rätt pris samt att vara kommunens samordnande och verkställande organ vid nybyggnad och ändring
oegentligheter.
av kommunens lokaler. Genom lokalresursplanen fångar Lokalförsörjningsförvaltningen upp respektive
förvaltnings behov i ett tidigt skede. Syftet med planen är att få en samlad överblick av förändringsbehovet,
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
vilket är av betydelse för att kunna tillgodose kommande behov.
Den framtagna policyn för att motverka oegentligheter ersätter det tidigare
styrdokumentet ”Etiska regler”.
Kulturförvaltningen redovisar sina lokalbehov 20xx – 20xx i bilagd underlagsförfrågan.
Kulturnämnden anser att dokumentet på ett tydligt och lättfattligt sätt klargör vilket
KULTURNÄMNDEN
gemensamt förhållande som ska råda på arbetsplatsen och vilket ansvar som åvilar
såväl anställda som förtroendevalda. Kulturnämnden tillstyrker policyn och inväntar
arbetsgruppens åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen hur dessa frågor ska
levandegöras i organisationen.
Bengt Wahlgren
Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Sammanträdesdatum 2015-01-22
2014/SDNO0163
Handläggare
Ulrica Fagerson

Kommunstyrelsen

Remiss: Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka förslaget till policy ”Vårt förhållningssätt –
hur vi motverkar oegentligheter”
Nämndens yttrande
Som det står i förslaget till policy ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”,
har alla anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag ett ansvar för att motverka
oegentligheter. I vårt förhållningssätt ska vi ha en gemensam syn, och den remitterade
policyn klargör på ett bra sätt vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda i
Borås Stad. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker därför remissen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2014-3484

Policy ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter”
Yttrande till Kommunstyrelsen (2014/KS0806)
Ärendet
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört att gälla. Kommunstyrelsen har
därför tagit fram ett förslag till ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en viktig
del varit att fokusera på att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption.
I det centrala styrdokumentet fastställs och klargörs vilka etiska värdegrunder och vilken
”kultur” som ska råda inom Borås Stad. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt
– hur vi motverkar oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som förtroendevalda
inom hela kommunkoncernen. Förslaget till policy har tagits fram av en arbetsgrupp,
som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att arbeta mot oegentligheter
och mot organiserad brottslighet. Gruppen kommer i sitt åtgärdsförslag till
Kommunstyrelsen att inkludera hur dessa frågor ska levandegöras i organisationen.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till policy.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Dnr

2015-01-19

2014-3484

Leif Schöndell, 033-35 30 03
leif.schondell@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Policy ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter”
Yttrande till Kommunstyrelsen (2014/KS0806)
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till policy.
Ärendet
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört att gälla. Kommunstyrelsen har
därför tagit fram ett förslag till ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har en
viktig del varit att fokusera på att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption.
I det centrala styrdokumentet fastställs och klargörs vilka etiska värdegrunder och
vilken ”kultur” som ska råda inom Borås Stad. Därför föreslås en policy, ”Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som
förtroendevalda inom hela kommunkoncernen. Förslaget till policy har tagits fram av
en arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att arbeta
mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet. Gruppen kommer i sitt
åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen att inkludera hur dessa frågor ska levandegöras i
organisationen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen ser positivt på att ett förslag till ny policy har tagits fram kring
dessa frågor som är av central betydelse i vår verksamhet som har stora inslag av
myndighetsutövning. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till ny
policy ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”.

Leif Schöndell
Miljöchef

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Bilaga
Förslag till policy
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Datum

Dnr

2015-01-19

2014-3484

Borås 2015-01-14
Kommunstyrelsen
Borås Stad
boras.stad@boras.se

Remissvar Policy: Vårt förhållningssätt –
hur vi motverkar oegentligheter
Diarienummer: 2014/KS0806

Borås Energi och Miljö har tagit del av förslaget till policy och har inga
ytterligare synpunkter på densamma. Bolaget tillstyrker därmed förslaget.

Med vänliga hälsningar

Ulf Sjösten
Ordförande

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB 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

www.borasem.se
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare

2014-01-27

Dnr 2014/SDNN0205

Svar på remiss Policy; Vårt
förhållningssätt - hur vi motverkar
oegentligheter
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0806

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remiss Policy; Vårt förhållningssätt - hur
vi motverkar oegentligheter och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över remiss Policy
”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter”.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen.
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört att gälla.
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till en ny policy för dessa frågor.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är positivt att Borås Stad tar fram en
policy för att motverka oegentligheter. För ytterligare klargörande finns en
bilaga med ”Tolkningar och exempel om gåvor, förmåner och
representation”. Bilagan förtydligar kring hur anställda och förtroendevalda
skall agera för att motverka oegentligheter.
Stadsdelsnämnden Norr anser att policyn måste vara känd av samtliga
anställda och förtroendevalda. En genomgång av policyn mot
oegentligheter, skulle t ex kunna ingå i introduktionen av
nyanställda.

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har upphört att gälla.
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till en ny policy för dessa frågor.
Vid framtagandet har en viktig del varit att fokusera på att skapa ett
förhållningssätt som motverkar risken för oegentligheter och korruption
samt att det centrala styrdokumentet fastställs och klargör vilken etisk
värdegrund och vilken ”kultur” som ska råda i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår en ny policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som förtroendevalda
inom Borås Stad och dess bolag. Förslaget till policy har tagits fram av en
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare

2014-01-27

Dnr 2014/SDNN0205

arbetsgrupp, som Kommunstyrelsen tillsatt för att ta fram förslag för att
jobba mot oegentligheter och mot organiserad brottslighet. Gruppen
kommer i sitt åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen inkludera hur dessa
frågor ska levandegöras i organisationen.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är positivt att Borås Stad tar fram en
policy för att motverka oegentligheter.
Borås Stad är en viktig arbetsgivare och affärspartner, som bedriver
verksamhet inom olika områden. Att Borås Stad agerar korrekt och har en
hög ambition i sin tjänsteutövning är därför av vikt. Goda rutiner och
etablerade kontrollfunktioner, som t ex intern kontroll kan vara ett gott
stöd.
För ytterligare klargörande finns en bilaga med ”Tolkningar och exempel
om gåvor, förmåner och representation”. Bilagan förtydligar hur anställda
och förtroendevalda skall agera för att motverka oegentligheter.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skrivningen om interna relationer är av
vikt och då särskilt meningen ”Givetvis misskrediterar vi inte en annan
förvaltning eller verksamhet, även om åsikterna går isär.”
Under rubriken ”Vid misstanke” skulle en eventuell beskrivning av en
Whistleblowerfunktion vara aktuell ifall det kommer att införas i Borås Stad.
Under rubriken ”Relation mellan personal och vårdtagare” i bilagan ges
exempel från äldreomsorgen. De beskrivna situationerna kan uppstå även
inom andra verksamheter. Stadsdelsnämnden Norr anser att texten borde
ändras så att exemplen blir mer allmängiltiga
Stadsdelsnämnden Norr anser att policyn måste vara känd av samtliga
anställda och förtroendevalda. En genomgång av policyn mot
oegentligheter, skulle t ex kunna ingå i introduktionen av
nyanställda.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Genom att följa policyn övervägs mottagande eller köp av resor och varor.
Det ger en direkt miljöpåverkan genom att minska belastningen på miljön.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Policyn verkar för ett god ekonomisk hållning där anställda och
förtroendevalda förväntas vara ytterst försiktiga med allmänna medel.
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Sveriges televisions tv-program Uppdrag granskning avslöjade 2011 en stor
muthärva i Göteborgs Stad. Efter att detta blev aktualiserat har frågan om
korruption mm i kommuner blivit allt viktigare. Flera kommuner har sett
över sina policys och rutiner kring den här typen av frågor. Det har gjorts
nationella utredningar och forskare har aktualiserat ämnet.
Innan Göteborgsskandalen var ett faktum var bl a en
Whistleblowerfunktion ett okänt begrepp, vilket nu blir allt vanligare att det
inrättas i flera kommuner.
Undersökningar har visat att allmänhetens förtroende för kommuner
överlag har minskat sedan skandalen. Det är svårt att bygga upp ett
förtroende som en gång raserats genom otillbörligt agerande.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-01-26.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Bildande av Borås Kongresscenter AB, dotterbolag
till BoråsBorås TME AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
BoråsBorås TME AB uppdras att bilda dotterbolaget Borås Kongresscenter AB, bolag under bildande.
Bilagd bolagsordning och ägardirektiv fastställs.

2015-02-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0161 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-02-10, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0161

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Bildande av Borås Kongresscenter AB, dotterbolag till BoråsBorås TME AB.
Den 24 januari 2013 fattade fullmäktige ett principbeslut om ett nytt kongresshus,
och BoråsBorås TME AB fick i uppdrag att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett
dotterbolag - Borås Kongresscenter AB. I avvaktan på slutligt ställningstagande av
Kommunfullmäktige har bolaget ej skapats.
Kommunfullmäktige har den 16 januari 2014 beslutat att Industribyggnader i Borås
AB, genom dotterbolaget under bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera 210
miljoner kronor i ett kongresshus i Borås.
Kommunstyrelsen föreslår att BoråsBorås TME AB bildar ett dotterbolag, Borås
Kongresscenter AB, i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut kring kongresshuset.
Av föreslagen bolagsordning och ägardirektiv framgår att bolagets syfte är att tillse att
kongresshuset i Borås, Eolus 6, får rätt funktioner för att på bästa sätt främja kongressverksamheten i Borås. Bolaget ska, av Industribyggnader i Borås AB: s dotterbolag Eolus 6 AB under bildande, hyra Eolus 6 och erbjuda marknaden att på marknadsmässiga villkor hyra för kongressverksamhet ändamålsenliga lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
BoråsBorås TME AB uppdras att bilda dotterbolaget Borås Kongresscenter AB, bolag under
bildande. Bilagd bolagsordning och ägardirektiv fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson
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Bolagsordning för Borås Kongresscenter AB
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Bolagsordning för Borås Kongresscenter AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26
Fastställd av årsstämman 2015-xx-xx

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Kongresscenter AB.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att tillse att kongresshuset i Borås, Eolus 6, får rätt funktioner för att på
bästa sätt främja kongressverksamheten i Borås.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stadshus AB.
Bolaget är dotterbolag till BoråsBorås TME Aktiebolag.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska inom Borås bedriva verksamhet som främjar funktionaliteten för Borås kongresshus Eolus 6.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av
en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast
efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;
•

Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Bolagsordning för Borås Kongresscenter AB
•
•
•
•
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Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

§ 17 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Ägardirektiv för Borås Kongresscenter AB
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Ägardirektiv för Borås Kongresscenter AB
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26, samt fastställda av bolagsstämman 2015.
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Boras Kongresscenter AB, nedan kallat bolaget.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är dotterbolag till BoråsBorås TME AB, nedan kallat moderbolaget.
Som organisatorisk enhet i kommunens verksamhet är bolaget också underordnat Kommunfullmäktige i
Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen
genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen och moderbolaget.
Kommunstyrelsen och moderbolaget äger när de så önskar själva eller genom därtill utsedda personer
granska bolagets räkenskaper och handlingar, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut
huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen och moderbolaget väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

3

Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall, genom BoråsBorås TME AB och Borås Stadshus AB, äga bolaget för att tillse att konKommunal författningssamling för Borås 2015.
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gresshuset i Borås, Eolus 6, får rätt funktioner för att på bästa sätt främja kongressverksamheten i Borås.
Bolaget skall förhyra kongresshusfastigheten Eolus 6 och erbjuda marknaden att på marknadsmässiga
villkor hyra för kongressverksamhet ändamålsenliga lokaler.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen
skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem
som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget
kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess
helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar
som tillgodoser båda dessa intressen.

5

Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
- beslut om koncernbidrag
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd
ske med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för
yttrande.

6

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt
att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

7

Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler.
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt
vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall
fastställas årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Kommunal författningssamling för Borås 2015.
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Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

8

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med moderbolaget och
Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion.
Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och
således skall omfattas av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas moderbolaget.

9

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till moderbolaget vid den tidpunkt moderbolaget bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under
budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram
för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas i samband med
budgeten.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till moderbolaget skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall
i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

10

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till moderbolaget inlämna årsredovisning, underlag till koncernredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara
relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. Moderbolaget ansvarar för
inlämning till Kommunstyrelsen.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och
beslut enligt 6 kap 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal
i kommunens årsredovisning.

11

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannareviKommunal författningssamling för Borås 2015.
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sorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete
undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas
av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med
bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om
bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

12

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags
upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och
de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex
betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i
kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna
och samordnad upphandling inte har anlitats.

13

Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.

14

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
På brevpapper, representationstryck och andra handlingar skall framgå bolagets kommunala ägarmässiga
hemvist.

15

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen
anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter.
Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida
inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen och moderbolaget.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med moderbolaget samt Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

16

Finansiell samordning – internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads
internbank

Kommunal författningssamling för Borås 2015.
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IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.

18

Klimatkompensation

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås
Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.

Kommunal författningssamling för Borås 2015.
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BESLUTSFÖRSLAG

Framställan - Bildande av dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB för köp av fastigheten Eolus 6
Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad säljer fastigheten Borås Eolus 6 för 15 300 000 kronor till Industribyggnader i Borås AB: s
dotterbolag Eolus 6 AB, bolag under bildande, i enlighet med upprättat köpekontrakt.
Industribyggnader i Borås AB uppdras att bilda dotterbolaget Eolus 6 AB, bolag under bildande. Bilagd
bolagsordning fastställs.
Eolus 6 AB, bolag under bildande, ska i tillämpliga delar följa samma ägardirektiv som moderbolaget
Industribyggnader i Borås AB.

2015-02-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0821 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-01-26, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-02-23

Dnr 2014/KS0821

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Framställan om försäljning/köp av fastigheten
Borås Eolus 6
Lokalförsörjningsnämnden och Industribyggnader i Borås AB, IBAB, har inkommit
med framställan om fullmäktiges godkännande till fastighetsaffär där IBAB: s dotterbolag Eolus 6 AB, under bildande, köper Eolus 6 av Borås Stad. I framställan föreslås
även att fullmäktige godkänner bolagsbildandet och fastställer styrdokument för
IBAB: s dotterbolag Eolus 6 AB, bolag under bildande.
Fullmäktige beslöt den 15 oktober 2009 att Borås Stad skulle köpa kårhusfastigheten,
Eolus 6, av Stiftelsen för ett kårhus i Borås. Bakgrunden var att stiftelsen inte längre
formellt kunde bildas, behov fanns av en stark ägare samt att Borås Stads reella ansvar
för Kårhuset i praktiken redan var mycket stort. Dessutom skulle ett ägande ge långsiktigt bättre möjligheter för kommunen att utveckla fastigheten och bl.a. möta de
krav som ställs på moderna konferenslokaler.
Den 24 januari 2013 fattade fullmäktige ett principbeslut om ett nytt kongresshus,
och den 16 januari 2014 fattades beslut om att IBAB eller dotterbolag godkänns att
investera 210 miljoner kronor i ett kongresshus i Borås. I fullmäktiges beslut förutsattes en överlåtelse av fastigheten för cirka 12 mnkr. Nu föreslagen köpeskilling är 15,3
mnkr, inkluderande de 3,3 mnkr som Borås Stad lagt ner i projekteringskostnader för
det kommande kongresshuset.
Kommunstyrelsen bedömer att framställan från Lokalförsörjningsnämnden och
IBAB ligger i linje med fullmäktiges beslut kring kongresshuset, att IBAB eller dotterbolag ska förvärva Eolus 6 och bygga det nya möteshuset.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad säljer fastigheten Borås Eolus 6 för 15 300 000 kronor till Industribyggnader i
Borås AB: s dotterbolag Eolus 6 AB, bolag under bildande, i enlighet med upprättat köpekontrakt.
Industribyggnader i Borås AB uppdras att bilda dotterbolaget Eolus 6 AB, bolag under
bildande. Bilagd bolagsordning fastställs.
Eolus 6 AB, bolag under bildande, ska i tillämpliga delar följa samma ägardirektiv som
moderbolaget Industribyggnader i Borås AB.
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Bolagsordning för Eolus 6 AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx
Gäller fr o m årsstämman xx

§ 1 Firma
Bolagets firma är Eolus 6 AB.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att bygga, äga, hyra ut och förvalta fastigheten Eolus 6.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget.
Bolaget är dotterbolag till Industribyggnader i Borås Aktiebolag.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska inom Borås bedriva uthyrning av fastigheter, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en
eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast
efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman;
•
•
•

Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
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Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

§ 16 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Köpekontrakt
Mellan undertecknade har följande köpekontrakt ingåtts
1

Säljare

Borås Stad genom Lokalförsörjningsförvaltningen
212000-1561
501 80 Borås

2

Köpare

Eolus 6 AB
Bolag under bildning
501 80 Borås

3

Överlåtelseförklaring,
fastigheten

Säljare överlåter och försäljer härigenom till köparen sin fastighet
Borås Eolus 6.
Det följande benämnd fastigheten.

4

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor

FEMTON MILJONER TREHUNDRATUSEN
KRONOR

15 300 000

Villkor i övrigt för köpet
5

Tillträdesdag

Fastigheten säljs, under förutsättning av Kommunfullmäktiges
godkännande enligt punkt 17 nedan. Tillträde enligt
överenskommelse, dock senast den 1 JULI 2015. Äganderätten till
fastigheten övergår på köparen först på tillträdesdagen. Lagfart får
inte sökas förrän köpebrev har utfärdats.

6

Köpeskillingens
erläggande

Köpeskillingen erläggs på följande sätt
Kontant på tillträdesdagen
Summa: 15 300 000 kr

7

8

Inteckningar, belåning,
servitut och andra
belastande rättigheter.

Säljaren garanterar, att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av
penninginteckningar.

Faran för fastigheten

Säljaren står för faran att fastigheten av våda skadas eller försämras
före den ovan avtalade tillträdesdagen. Faran ligger på köparen, om
fastigheten ej tillträtts på grund av köparens dröjsmål.

Försäkringar

Säljaren garanterar att, fastigheten intill tillträdesdagen är
fullvärdeförsäkrad.

Eventuellt uttagna pantbrev skall överlämnas obelånade till köparen
på tillträdesdagen, alternativt att datapantbrev överförs på köparen.

Skulle ersättningsgill skada inträffa under nämnda tid skall avtalet
likväl gälla och skall säljaren tillkommande skadeersättning tillfalla
köparen, som själv svarar för fastighetens och dess byggnaders
återställande.

Lokalförsörjningsförvaltningen
Sturegatan 36
501 50 Borås
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Rengöring

Fastigheten kommer inte att överlämnas rengjord av säljaren. Sådana
tillhörigheter som av säljaren kvarlämnats på fastigheten tillfaller
köparen utan lösen och får av köparen, om köparen så önskar, på
köparens bekostnad bortforslas såsom värdelöst.

Fördelning av utgifter
och inkomster m.m.

Säljaren skall betala sin andel av skatter, räntor och andra periodiska
utgifter för fastigheten av vad slag de vara må, i den mån dessa
belöper på tiden intill tillträdesdagen. Från och med nämnda dag
åvilar betalningsskyldigheten i dessa avseenden köparen, som också
äger åtnjuta all avkastning från fastigheten från och med
tillträdesdagen.

10 Lagfartskostnader

Alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas
av köparen.

11 Överlämnande av
handlingar

Sedan köpeskillingen har erlagts i enlighet med villkoren i detta
kontrakt skall säljaren till köparen, för köparens undertecknande,
överlämna kvitterade köpebrev avseende fastigheten samt övriga för
lagfarts vinnande erforderliga handlingar.
Säljaren skall vidare till köparen överlämna nytt gravationsbevis,
eventuellt obelånade inteckningar/pantbrev, gällande tomtkarta samt
andra handlingar angående fastigheten, vilka är av betydelse för
köparen som ägare till denna.

12 Pantförskrivning:
Friskrivning från
betalningsansvar

Säljaren förbinder sig att, i det fall långivare så önskar, biträda
köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan
köparen har erhållit lagfart.

13 Åläggande och garanti
avseende ersättningsskyldighet

Säljaren garanterar, att åläggande från hälsovårdsnämnd eller annan
myndighet inte föreligger.

14 Fastighetens skick:
friskrivning från fel i
fastigheten

Köparen och säljaren är medvetna om sin undersöknings- respektive
upplysningsplikt enligt jordabalken. Det finns en förstudie gjord på
fastigheten som båda parter tagit del av.

Säljaren lämnar inga garanterar, att det på avtalsdagen inte föreligger
rätt för kommun eller annan huvudman att debitera
gatubyggnadskostnad, gatumarksersättning, gatukostnad,
anslutningsavgift för el eller anslutningsavgift för vatten och avlopp.
Skulle sådan rätt föreligga för kommunen skall dessa eventuella
kostnader bäras av köparen.

Köparen friskriver säljaren från ansvar för fastighetens fysiska skick,
inklusive s.k. dolda fel.
Köparen får således inte göra några som helst påföljder gällande på
grund av fel eller bristfälligheter å fastigheten eller i de på fastigheten
uppförda byggnaderna.

15 Hyresgäster
Lokalförsörjningsförvaltningen
Sturegatan 36
501 50 Borås

Fastigheten belastas vid detta köpekontrakts undertecknande av ett

antal lokalhyresförhållanden. Säljaren förbinder sig tillse, att
fastigheten på tillträdesdagen överlämnas fri från dessa
hyresförhållanden.

16 Skadestånd m.m.

Om endera parten, med undantag för vad som stadgas i punkten 17
nedan, inte skulle fullgöra sina åligganden enligt detta kontrakt har
den andra parten rätt till skälig ersättning.
Skulle åsidosättande av avtalsenlig skyldighet ha väsentlig betydelse
föreligger härutöver rätt att häva köpet.
Om säljarens skada överstiger handpenningen är köparen härutöver
skyldig att erlägga mellanskillnaden till säljaren.

17 Godkännande av
kommunfullmäktige

För säljarens del villkoras försäljningen av att densamma godkänns
av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Om försäljningen inte
godkänns förfaller detta köpekontrakt och parternas respektive
prestationer återgår. Ingendera parten har därvid något krav, av vad
slag det vara må, å den andra parten

Detta avtal är upprättat i två lika lydande exemplar varav säljaren och köparen
tagit var sitt.

Borås
Datum

Datum

Säljarens egenhändiga namnteckning
2015 2015Borås Stad
Borås stad,
Ordf. Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsförvaltningen
_______________________________
Ulf Olsson

_____________________________
Rune Henriksson,

_______________________________
Bevittning 1

_____________________________
Bevittning 2

Köparens egenhändiga namnteckning
20152015Eolus 6 AB
Eolus 6 AB
Ordförande
VD
_______________________________
Magnus Johansson

_____________________________
Lars Nordin

_______________________________
Bevittning 1

_____________________________
Bevittning 2

Lokalförsörjningsförvaltningen
Sturegatan 36
501 50 Borås
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BESLUTSFÖRSLAG

Ny taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inkommit med beslut om ny taxa för rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll. Taxan ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs enligt bilaga.

2015-02-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0882 174
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 2015-02-05, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-02-23

Dnr 2014/KS0882

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Evelina Pirs
Kommunfullmäktige

Ny taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inkommit med beslut om ny taxa för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Taxan ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF har fört diskussioner med GÖSAB om ny taxa, med avsikt att
förenkla taxorna så att de blir lättare att förstå för den enskilde.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs enligt bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Skrivelse
2014/KS0882

Ekonomistyrning
Kommunstyrelsen

Händelse
Ärende:

Ny taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rubrik:

2. Skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om när sotningstaxorna ska träda i
kraft
Svarsdatum:
2015-01-14

Inkom datum:
Ext.organisation:

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Ext. person:

Adress:
Postnr:

Postadress:

E-post:

serf@serf.se
Nej

Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Ärendeinformation
Dp-beteckning:

174 Sotningsväsen

Handläggare:

Evelina Pirs/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Diariet, 2015-01-15 07:54
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2015-01-15 07:01 ----Från:
Till:

Kopia:
Datum:
Ärende:

Susanne Kling <Susanne.Kling@serf.se>
Borås stad (boras.stad@boras.se) <boras.stad@boras.se>, "Bollebygds Kommun
(bollebygds.kommun@bollebygd.se)" <bollebygds.kommun@bollebygd.se>, "Svenljunga
kommun (kansliet@svenljunga.se)" <kansliet@svenljunga.se>, "Ulricehamns Kommun
(kommun@ulricehamn.se)" <kommun@ulricehamn.se>
Sören Johansson <soren.johansson@serf.se>
2015-01-14 17:00
Ärende från direktionen ang sotningstaxa

Hej
Vi har fått frågor från några kommuner angående när taxorna
ska träda i kraft.
Handläggaren Sören Johansson har bett mig meddela er att
taxorna ska gälla fr. o m 2015-05-01 enhetligt i samtliga
berörda kommuner.

Tacksam om ni kan vidareförmedla denna information till
handläggaren i er kommun.
Mvh/Susanne
Susanne Kling
Personalstrateg
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Tel: 033-172903
Fax: 033-172925
e-post; susanne.kling@serf.se
www.serf.se
Från: Susanne Kling
Skickat: den 30 december 2014 10:06
Till: Borås stad (boras.stad@boras.se); Bollebygds Kommun
(bollebygds.kommun@bollebygd.se); Svenljunga kommun
(kansliet@svenljunga.se); Ulricehamns Kommun
(kommun@ulricehamn.se)
Kopia: Sören Johansson
Ämne: Ärende från direktionen
Hej
Översänder protokollsutdrag samt underlag för ärendet ”Ny taxa
för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för kommunerna
Borås, Bollebygd, Svenljunga och Ulricehamn” för er vidare
handläggning och beslut.
Ev. frågor hänvisas till Sören Johansson tel: 033-172970
Gott nytt år!
/Susanne

Susanne Kling
Personalstrateg
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Tel: 033-172903
Fax: 033-172925
e-post; susanne.kling@serf.se
www.serf.se

SP 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

SP 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Uppdrag att göra en Landskapsanalys
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att under 2015 påbörja en landskapsanalys.

2015-02-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-02-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0131 219
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-02-03 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-02-23

Dnr 2015/KS0131 219

Handläggare: Monica Lindqvist
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag att göra en Landskapsanalys
Kommunfullmäktige gav i budget 2015 uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden
utredas.
För att kunna genomföra detta uppdrag behöver flera nämnders verksamheter samarbeta. Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har kompetens och resurser för
att genomföra en landskapsanalys. En landskapsanalys bör inventera de landskapstyper som finns i hela kommunen och illustreras på karta. Detta blir ett underlag till
fortsatt arbete med vindbruksplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att under 2015 påbörja en landskapsanalys.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2015-02-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-02-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0868 219
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-02-06 / bh

Programområde: 2

Sida
1(4)
2015-02-23

Dnr 2014/KS0868 219

Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan
för 2015
Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument för
att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser och miljöåtgärder i en växande
kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka
kommunens konkurrenskraft.
Kommunstyrelsen ser positivt på att visionen ”Borås 2025” kommer att få genomslagskraft som det övergripande målet för verksamheten.
Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar på
detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det viktigaste. Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett tillväxtskapande planarbete.
Behovet av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året. Så har
det alltid varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att arbeta med
planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i dessa. Planer i prioritet 1 ska vara de som är av stor strategisk vikt, vilket Kommunstyrelsen fullt samtycker till. I Samhällsbyggnadsnämndens remiss ges 22 planer högsta prioritet, 30 planer
prioritet två och 27 planer inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan
fortsätta. Dessutom har 2 planer hamnat under gruppen detaljplaner som kan avslutas
om inget annat framkommer.
Samhällsbyggnadsnämnden har infört ett arbetssätt hur nämnden hanterar de allra
enklaste och minsta planerna, främst med hjälp av konsulter. Dessa planer har tidigare alltid hamnat långt ner i rangordningen, varför den enskilde får en orimligt lång
planarbetestid för sitt ärende. Även om dessa planer mycket sällan är av strategisk
eller annan vikt, så är det för den enskilde angeläget att saken behandlas och avgörs i
rimlig tid. Kommunstyrelsen anser att detta nu sker på ett tillfredsställande sätt.
Trafikverkets utredning om Götalandsbanans sträckning kommer att pågå under hela
2015. I de planarbeten som bedrivs i utredningsstråken kommer Kommunstyrelsen
ha svårt att lämna besked under året. Detta gäller flera av detaljplanerna inom prioritet 1 och 2. Kommunstyrelsen uppskattar att tid har satts av i verksamhetsplanen för
att kunna bidra med kunskap och material till Trafikverkets arbete.
Kommunstyrelsen samtycker till planarbetet fortskrider vad avser förskolor. För närvarande råder brist på förskolor, och för att underlätta nybyggnation av förskolor bör
det finnas en planberedskap för detta. Om Samhällsbyggnadsnämnden tar fram pla-

POSTADRESS
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WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Kungsgatan 55
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boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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ner för förskolor och skolor, så att dessa finns i beredskap, vore det mycket välkommet för den fortsatta utvecklingen av Borås.
Efter att detaljplanen att Viareds sommarstad är antagen har Samhällsbyggnadsnämnden i sin prioriteringsgrund skrivit att ytterligare en detaljplan ska påbörjas som stödjer Borås energis och Miljös uppdrag att VA-sanera fritidshusområden enligt VAplanen för Borås Stad. Kommunstyrelsen är positiv till att arbetet för en bättre miljö
prioriteras. Kommunstyrelsen ska vara delaktiga när nästa område som är aktuellt för
planarbete ska väljas ut.
Kommunstyrelsen har i huvudsak inget att erinra mot nämndens prioritering men vill
ge följande kommentarer:
Prioritet 1
Nr 6, Dalsjöfors, Tummarp 1:78
Styrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet. Påpekandet kvarstår från 2014 och 2013. I år har denna dessutom fått en höjd prioritering. Uppdraget bedöms av Samhällsbyggnadsnämnden som strategisk viktigt vilket
medför att Kommunstyrelsen nu anser att det är godtagbart att arbetet bedrivs.
Kommunstyrelsen tillstyrker därför planuppdrag för bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsen är dock mycket frågande till att Samhällsbyggnadsnämnden planerar för en
förskola i området. Kommunstyrelsen har förordat en annan plats för förskola i Dalsjöfors (2013-10-23 §468), dock behöver Stadsdel Öster meddela när planarbetet kan
påbörjas.
Nr 13, Norrby, Gjutaren och Verkmästaren
Kommunstyrelsen vill påminna Samhällsbyggnadsnämnden om att fullmäktige har att
ta ställning till ett planprogram innan detaljplanearbetet inleds. Detta bör framgå i
texten.
Nr14, Regementet, Osdal 3:4
Det kommande bostadsområdet är omfattande och många barnfamiljer förväntas
flytta hit. Det är viktigt att kunna erbjuda förskoleplatser på nära avstånd vilket medför att en förskoletomt med plats för 6 avdelningar måste ingå i detaljplanen.
Prioritet 2
Nr 29 Centrum, Ulysses
Enligt visionen, Borås 2025 ska vi ”utveckla mötesplatser i det offentliga rummet
med nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, rekreation, upplevelser och
kreativa utbyten” samt ”verka för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger och caféer, lägenheter och upplevelser”. Ett led i detta arbete är att kunna erbjuda attraktiva och yteffektiva parkeringsmöjligheter i utkanten
av stadskärnan. Uppdraget bör därför placeras inom prioritet 1.

Planer som inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet påbörjas

Nr 55 Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl
Det är viktigt att kunna erbjuda tomter för verksamheter. För de delar av området
som ägs av kommunen, söder om rv40, bör detaljplanearbetet påbörjas omgående.
Delen norr om Rv40 bör invänta planarbete tills markägo- och genomförandefrågor
är utredda. Synpunkten kvarstår från förra året.
Nr 71, Norrmalm, Ynglingagatan, Folkungagatan
Kommunstyrelsen ifrågasätter varför planarbetet inte påbörjats.
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Nr 72 Salängen, Nötskrikan
Detaljplanen har varit ute på utställning och undantogs från antagande när området
kring PA Halls terrass genomgick planändring. Behovet av bostäder är stort och här
finns en kommunalägd attraktiv central tomt som är lämplig för bostäder. Kommunstyrelsen ansåg redan i förra årets verksamhetsplan att planen ska antas så fort som
möjligt och sedan gå ut på markanvisning för att kunna bebyggas med bostäder.
Kommunstyrelsen ifrågasätter varför inte detta har skett.
Nya planuppdrag
Under 2014 har Kommunstyrelsen behandlat ett antal uppdrag som ännu inte finns
med i verksamhetsplanen. Dessa bör föras in i planen innan godkännande.
Uppdrag som förväntas komma under året
Under 2015 kan nämnden förvänta sig att få följande planuppdrag:
Förskolor
Kommunstyrelsen har identifierat att det pågår en mängd planer för bostadsändamål.
Det innebär ett ökat behov av förskolor. Flera nya uppdrag har startat, men ytterligare
uppdrag förväntas komma under året. Efter positivt yttrande från berörda Stadsdelsnämnder kommer flertalet av dessa att initieras direkt av Lokalförsörjningsnämnden,
då Kommunstyrelsen redan godkänt lokaliseringarna.
Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd
Den strategiska planen för Sparsör, Frufällan och Tosseryd förväntas att antas under
året. Den kommer att leda till detaljplaneuppdrag.
Strategisk plan för Knalleland
Den strategiska planen för Knalleland förväntas att antas under året. Den kommer att
leda till ett flertal detaljplaneuppdrag som ska tidsättas utifrån genomförande.
Strategisk plan för Sjöbo
Den strategiska planen för Sjöbo ska skickas på remiss och förväntas att antas under
året. Den kommer att leda till detaljplaneuppdrag.
Strategisk plan för Gässlösa
Den strategiska planen för Gässlösa ska skickas på remiss och förväntas antas under
året. Den kommer att leda till detaljplaneuppdrag.
Planbesked
Ansökningar om planbesked förväntas bli behandlade i den takt de kommer in.
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Övrigt
När Borås Elnät etappvis ska avveckla sin verksamhet i kvarteret Elektra frigörs en
attraktiv yta i centrala staden. Udden kommer ingå i gångstråket utmed Viskan och
bör användas på bästa sätt. Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag i samband med yttrandet på förra årets verksamhetsplan att avsätta resurser för
att göra en markanvändningsskiss. Kvarteret bör studeras både kort- och långsiktigt
för att hitta den mest lämpade användningen för området.
Kommunstyrelsen vill passa på tillfället att påminna Samhällsbyggnadsnämnden om
reglerna för kostnadsansvaret för utredningar i samband med planarbeten. Planarbete
som omfattar privat mark betalas av den privata exploatören medan planarbete som
omfattar kommunal mark betalas med Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag.
Styrelsen vill också uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden om att en del planuppdrag är 5 år eller äldre. Det kan finnas anledning att ifrågasätta om initiativtagaren
fortfarande är intresserad av att genomföra intensionerna i uppdraget. Denna genomgång bör göras innan verksamhetsplanen antas för att kunna minska antalet planuppdrag. När planuppdrag avslutas vill Kommunstyrelsen ha information om detta för att
själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

2014-12-19

Planavdelningens

Verksamhetsplan 2015
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka förslag till Verksamhetsplan för samråd.
Den sänds till kommunstyrelsen med begäran om yttrande och för beslut om att avsluta
planärenden. Verksamhetsplanen sänds för samråd med berörda nämnder och bolag.
Verksamhetsplanen skickas i digitalt format, handlingen finns även att hämta på
www.boras.se/samhallsbyggnad
Era synpunkter på förslaget till verksamhetsplan önskas senast 2015-02-02.
Svar skickas till
samhallsbyggnad@boras.se

PLANAVDELNINGEN

Andreas Klingström
planchef
SÄNDLISTA:
Kommunstyrelsen
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnd Öster
Stadsdelsnämnd Väster
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Fritids och folkhälsonämnden
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Inledning
Verksamhetsplanen utgör underlag för den politiska
prioriteringen av uppdragen under 2015. Första avsnittet innehåller mål och beskrivning av planavdelningens verksamhet.
Andra delen innehåller prioritetsgrunder samt förslag
till prioritering av de olika uppdragen. Här finns även
kartor samt en kort presentation av de olika planuppdragen.

1. Vision 2025
Planavdelningen arbetar för att bidra till en samhällsutveckling som strävar mot den av kommunfullmäktige antagna visionen ”Vision 2025” för Borås Stad.

2. Värdegrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2014 arbetat fram en värdegrund som ska genomsyra förvaltningens arbete så väl internt som externt. Samhällsbyggnadsförvaltningens värdegrund:
• Vi arbetar tillsammans för framtidens stad
• Vi bemöter alla med god service och repsekt
• Vi är till för allmänheten
För planavdelningen kommer fokus under 2015 vara
på att implementera det förhållningssätt som värdegrunden symboliserar.

•

500-700 bostäder i olika upplåtelseformer och
med en geografisk spridning så att vi både planlägger bostäder i centrala Borås men även i stadens
stadsdelscentra utanför centralorten.

•

Detaljplaner för minst tre kommunala förskolor

•

Att med hjälp av konsultstöd anta minst10 detaljplaner för små och medelstora exploatörer/
fastighetsägare.

•

Fortsatt utveckling och planläggning av kommunal mark för verksamheter.

•

Slutföra ett planuppdrag och ha påbörjat nästa
detaljplan som stödjer Borås Energi och Miljös
uppdrag att VA-sanera fritidshusområden enligt
VA-planen för Borås Stad.

Vi kommer fortsätta arbetet med att minska handläggningstiden för detaljplaner. Målet är att en normal
detaljplan ska ta maximalt 18 månader från uppdrag
till antagen detaljplan. För att klara detta arbetar vi
med ett kontinuerligt förbättringsarbete där vi dels
förbättrar de interna rutinerna och utvecklar nya tidsbesparande arbetssätt mellan de kommunala förvaltningarna.
När det gäller stora och omfattande detaljplaner likt
Norrby, Östra Viared, Hestra och andra kommunala
projekt kommer vi att prova nya arbetssätt under 2015
med en projektstudio dit inblandade förvaltningar
dedikerar personal att jobba direkt mot projektet.

3.1 Götalandsbanan

3. Mål
Under 2015 tror vi på en fortsatt stark efterfrågan
på bostäder i Borås i kombination med stabil befolkningsökning på ca 1000 personer/år. Fokus ligger på
att få fram detaljplaner som kan tillgodose behovet av
nya bostäder i Borås samt tillhörande service i form av
förskolor, handel och infrastruktur.
Under 2015 räknar vi med att kunna anta 20-30 detaljplaner med följande innehåll:

Under 2015 och 2016 kommer Trafikverket att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm. Utredningen fokuserar på deletappen Bollebygd - Borås
(och till en punkt öster om Borås vilket inbegriper
stadspassagen). Det medför att vi fortsatt kommer att
få svårt att komma fram med detaljplaner som ligger
i och i direkt anslutning till de studerade järnvägsstråken. Det gäller bl.a. följande planer; Viared söder
om Segloravägen, Viared Östra, Regementet, Norrby
samt mindre planer öster om Borås C och Lusharpan.
Vi kommer dock att arbeta med planerna så långt som
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det är möjligt för att kunna trycka på startknappen när
lokaliseringsutredningen är klar sommaren 2016.
Trafikverkets utredning kommer medföra att resurser
från planavdelningen kommer att behöva användas för
att kunna förse Trafikverket och deras konsulter med
det underlag som de behöver.

4. Arbetsformer och
samverkan
Att ta fram en detaljplan är en relativt lång process.
Alla steg är reglerade i Plan och Bygglagen. Övriga
förvaltningars synpunkter inhämtas i ett tidigt skede.
Förvaltningsövergripande projektgrupper träffas under
planarbetet. Det är viktigt att alla deltagare arbetar
aktivt inom sina kompetensområden. Det breda arbetssättet tillämpas för att klargöra mål, syfte och vilka
problem som kan uppstå i varje uppdrag. Den samlade
kunskapen hos deltagarna borgar för ökad kvalitet.
Effektiviteten ökar genom att med ett kreativt och
konstruktivt arbetssätt lösa planfrågorna successivt
eller avbryta planarbetet om skäl för det framkommer,
innan onödigt arbete lagts ner på projektet.
Deltagarna från de olika förvaltningarna håller sina
presidier kontinuerligt underrättade om arbetet. Även
sakägare och övriga berörda av planarbetet ges tillfälle
att lämna synpunkter under planarbetet. De kan även
bidra till insikt om det unika och förståelse för de lokala förhållandena.

5.3 Planbesked
Initiativet till ändring av detaljplan eller ny planläggning kan komma från såväl kommunen som från privata intressenter. Det är angeläget att den som begär
ett planbesked verkligen har en roll vid framtagandet
av planen. Ansökan om planbesked görs på enkla och
översiktliga handlingar. För att kommunen ska ges
möjlighet till en bedömning om förutsättningarna för
planläggningen, ska begäran innehålla en beskrivning
av ändamålet med åtgärden, en karta som visar det
aktuella området samt i förekommande fall ett byggnadsverks karaktär och ungefärliga omfattning. Utöver
dessa minimikrav har sökanden möjlighet att bifoga
ytterligare underlag som gör det lättare för kommunen
att bedöma lämpligheten av ansökan.
När begäran om planbesked har inlämnats ska kommunen besluta om planbesked inom fyra månader. Av
planbeskedet ska framgå när arbetet bedöms vara klart.
Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete, ska skälen till detta anges i planbeskedet.
Kommunens beslut går inte att överklaga.

5.5 Detaljplaner

5. Uppdragstyper

Den 1 januari 2015 förändras processen för att ta
fram en detaljplan. Syftet med förändringarna är att
planprocessen ska bli effektivare. Standardförfarande
(tidigare enkelt planförfarande, PBL SFS 2010:900)
används vid normalfall. För att få tillämpa standardförfarandet ska planförslaget vara:

5.1 När ska detaljplan upprättas?

•

förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen.

•

inte är av betydande intresse för allmänheten eller
i övrigt är av stor betydelse.

•

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska
upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter. Enligt plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, ska markens lämplighet för bebyggelse
och dess utformning prövas genom detaljplan.
Detaljplan ska därför göras för ny sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars användning
får betydande inverkan på omgivningen. En detaljplan
kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse då
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någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen
har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.
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När dessa kriterier inte uppfylls ska det utökade förfarandet användas (tidigare normalt planförfarande,
PBL SFS 2010:900). Utökat förfarande ska tillämpas
när planförslaget:
•

inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande över denna.

•

är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt stor betydelse.

•

antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det går att växla över från ett standardförfarande till
ett utökat ifall nya uppgifter ändrar förutsättningarna
för planarbetet. Det är även möjligt att växla från
ett utökat förfarande till ett standardförfarande. För
att detta ska vara möjligt krävs att förutsättningarna
för standardförfarande är uppfyllt och planförslaget

godkänns av samrådskretsen. För att byta mellan förfaranden får inte nya berörda tillkomma utan samrådsskretsen bör vara den samma
För att upphäva en gällande detaljplan eller förlänga
genomförandetiden för en gällande detaljplan finns en
förenklad process.
En behovsbedömning ska göras enligt Plan- och bygglagen. Den ska göras i samrådsskedet. Bedömningen
ska visa om planen har sådan betydande miljöpåverkan
att en miljöbedömningsprocess med upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) erfordras eller
inte. I behovsbedömningen ska de miljöaspekter som
ligger till grund för ställningstagandet tydligt redovisas,
dvs. miljöpåverkan av den verksamhet som planen tilllåter samt planområdets och omgivningens känslighet
för störningar.

Standardförfarande

Begränsat förfarande

Utökat förfarande

Planbesked

Planbesked

Planbesked
Kungörelse

Planförslaget utarbetas

Planförslaget utarbetas
Planförslaget utarbetas

SAMRÅD

SAMRÅD

GRANSKNING

Om det inte inkommer några synpunkter under samrådet kan planförslaget godkännas och sedan antas.

Utlåtande och
beslut om antagande

Särskillt utlåtande och
beslut om antagande

3 veckors överklagandetid

SAMRÅD

Samrådsredogörelse och
beslut om granskning

GRANSKNING

3 veckors överklagandetid
LAGA KRAFT

Utlåtande och beslut
om antagande

LAGA KRAFT
3 veckors överklagandetid

LAGA KRAFT
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5.6 Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser ska säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som inte har
detaljplan. Endast ett begränsat antal frågor regleras.
Det innebär att det inte alltid är nödvändigt att upprätta detaljplan för att nå det avsedda resultatet med
kommunens planarbete. Där områdesbestämmelser ger
tillräcklig styrning av bebyggelseutveckling eller bevarande, upprättas sådana. Områdesbestämmelser ger
inte byggrätt.

5.7 Yttranden
Under året bereder avdelningen Samhällsbyggnadsnämndens svar på ett antal remisser från andra nämnder, myndigheter eller statliga verk.

6. Plankostnader
För planer som den enskilde exploatören har störst
nytta av upprättas planavtal mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Planavtalet reglerar
planarbetets genomförande och kostnad. Samhällsbyggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planframställningen. Upprättandet av
planhandlingar sker normalt med egen personal. För
vissa ärenden anlitas en plankonsult.
Administration och upprättande av utlåtande över
inkomna skrivelser svarar Samhällsbyggnadsförvaltningen alltid för. Exploatören svarar för planavgiften,
grundkarta och fastighetsförteckning samt nödvändiga
utredningar för t ex miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, radon, arkeologi, riskanalys eller buller.
Planavtal tillämpas inte om kommunen har för avsikt
att gå in som enda hyresgäst hos en privat exploatör
och inte mot kommunala bolag eller stiftelser. Är avsikten att kommunen ska hyra en mindre del av byggnaden tillämpas plankostnadsavtal med exploatören.
Plankostnaden beräknas så att kommunen tar betalt
för nerlagd tid enligt en fastlagd timtaxa. I plankostnadsavtalet regleras även fasta kostnader för fastighetsförteckning, grundkarta, tryck och annonsering i
samband med planprocessen.
När plankonsult anlitas är det kommunen som handlar
upp konsulten. Samhällsbyggnadsförvaltningen faktu-
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rerar kostnaden för plankonsulten samt de administrativa kostnader som orsakas av uppdraget.

7. Planuppdrag och
prioriteringar 2015
Prioritetslista uppdrag
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i två
prioritetsgrupper.
Prioritet 1 Dessa uppdrag ges förtur då de är av strategisk vikt för Borås.
Prioritet 2 Aktivt planarbete bedrivs i mån av tid.
Vissa uppdrag inväntar beslut som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en
väntekategori. När beslut fattats prioriteras uppdraget
till antingen 2 eller 1 eller avslutas beroende på uppdragets dignitet.
Slutligen finns en kategori med uppdrag som ska avslutas om inget annat framkommer som talar emot.
Beslutet om att avsluta ett planuppdrag fattas först
efter att sökanden hörts och därefter hörs Kommunstyrelsen innan uppdraget kan avslutas av Samhällsbyggnadsnämnden. Oftast sker detta beslut i samband
med att verksamhetsplanen godkänns.
I en del planuppdrag anlitar Samhällsbyggnadsförvaltningen upphandlad plankonuslt för att utföra planarbete.
Detaljplanerna är klassade i komplexitetsgrad från
XS, S, M, L och XL för att lättare kunna uppskatta
tidsåtgången och jämföra planerna med varandra.
En plan som är kategoriserad som S beräknas vara en
mindre omfattande plan där behovet av samordning
och utredning är litet och att planen därför kräver
mindre resurser för att slutföra. En plan i kategorin XL
har bedömts innebära stora krav på samordning och
utredning och att det därför krävs mer tid och mer
resurser för att genomföra planen. Exempel på utredningar som är omfattande är trafik-, risk eller bullerutredningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

8. Uppföljning av verksamhetsplanen 2014
Planavdelningen

Utfall
2012

Utfall Utfall
2013 2014

Planbesked

6

5

Program, samråd

3

-

Program, godkänns

-

-

Plan, enkelt förfarande, samråd

2

2

Plan, enkelt förfarande antas

1

1

Plan, normalt förfarande, samråd

8

4

Plan, normalt förfarande, granskning

5

6

Plan, normalt förfarande antas/godkänns

5

4

Samråd områdesbestämmelser

-

1

Utställning områdesbestämmelser

-

-

Områdesbestämmelser antas/godkänns

-

1

Utredning
Yttrande

-

1

12

10

9. Medarbetare på
planavdelningen
Andreas Klingström

planchef

Kristina Axelsson

planarkitekt

Kristine Bayard

planarkitekt

Paulina Bredberg

planarkitekt, projektanställd

Marlene Bro

planarkitekt

Elisabet Clementsson

planarkitekt

Elina Friberg

planarkitekt

Åsa Hagnestål

planarkitekt/landskapsarkitekt

Birgitta Höök

planadministratör

Anders Johansson

planarkitekt

Emma Larsson

planarkitekt

Eva-Marie Larsson

planarkitekt

Erika Lundén

planarkitekt
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Prioritet 1
Uppdrag

Nummer

Planarkitekt

Biträdande

Kommentar

Alideberg, Lundby 1:1, Skogshyddan
2 Brämhult, Brämhult 4:2
3 Centrum, Eolus 6
4 Centrum, Nornan 1
5 Centrum, Vitsippan
6 Dalsjöfors, Tummarp 1:72 m.fl.
7 Druvefors, Solrosen 6
8 Druvefors, Trandö 2, Åhaga
9 Göta, Vinrankan
10 Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 m.fl.
11 Hestra Parkstad, Hestra 5 och 6
12 Hulta, Hulta 4:1 och Holmens Gård 1

BN2014-313
BN2014-582
BN2014-1530
BN2013-1756
P02/11
P09/07
BN2011-1560
BN2011-783
P14/10
BN2011-613
P45/06
BN2014-1403

Erika
Erika
Kristina

Elina
Kristina
Anders

Förskola
Förskola
Kongresshus

Elina
Kristina

Elisabet
Elisabet

Stadsutveckling
Bostäder Verksamheter

Paulina
Eva-Marie
Emma

Anders
Elina
Anders

Förskola, grupphus
Bostäder
Kongeressanläggning

Eva-Marie
Elisabet
Eva-Marie
Elina

Mottagningsstation, bostäder
Handel
Bostäder
Verksamheter

13

Norrby, Gjutaren o Verkmästaren

BN2011-1623

-

Ny stadsdel

14

Regementet, Osdal 3:4

P03/09

Emma
Elina
Emma
Konsult
Kristina och
Kristine
Anders

Marlene

Ny stadsdel

15

Sandared, Sandared 1:81 m.fl
Sjömarken, Norra Gränsvägen
Sjömarken, Räveskalla 1:25
Sparsör, Paradis 1:4 mfl (Vinkelvägen)
Viared, Viared 5:1 Råddehultsvägen
Viared, Viared 5:1, Viared Östra
Viared, Viared 10:1, Viared Sommarstad
Viskafors, Rydboholm 1:342
Pumpkällehagen

BN2011-1780
P10/09
P12/07
BN2014-1700
BN2014-105
P15/09
BN 2012-995

Kristine

Anders
Kristine
Anders
Anders
Elina
Elina
Elina

Bostäder

Paulina
Kristine
Eva-Marie
Konsult
Marlene
Kristina

Bostäder
Bostäder
Bostäder, Förskola
Verkamheter
Verksamheter
VA-sanering, bostäder

BN2011-1314

Anders

Elisabet

Bostäder

Uppdrag

Nummer

Planarkitekt

Biträdande

Kommentar

Bergdalen, Kiden 3 och 4
Bredared, Prästgård 1:44
Brämhult Norra, Brämhult 2:32
Brämhult Norra, Brämhult 1:11
Byttorp, Byttorpshörn 1
Centrum Hugin 1 m fl
Centrum, Ulysses m.fl.
Dalsjöfors, Skänstad 1:82 (Alprosgården)
Druvefors, Kamelian 2
Fristad, Hedagården 1:73
Fristad, Sik 1:117
Frufällan, Längjum 5:8
Göta, Bockasjö 1
Göta, Syrenen 4
Hulta, Brakteaten 2
Hulta, Ekholma 2
Hulta, Hulta 4:38
Nedre Normalm, Hamstern 1
Sandared, Sandared 1:24 m fl
Sandared, Sandared 1:77 m fl
Sjömarken, Lindebergshult 1:10
Sjömarken, Viared 8:40
Sparsör, Paradis 1:4 mfl (Paradisvägen)
Sparsör, Sölebo1:70
Sparsör, Sölebo, Längjum 3:39
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10 m.fl.
Viared, Viared 5:1, (Segloravägen)
Viared, Viared 5:1 (Ellagården)
Viared, Viared 14:19 (Prognosgatan)

BN2013-1898
P01/05
P22/08
P15/02
P22/10
BN2011-1508
P13/10
P21/07
BN2014-848
BN2013-169
P35/07
BN2012-1009
BN2011-795
BN2014-596
BN2014-423
P16/07
BN2011-1781
BN2013-1914
BN2014-115
BN2013-1924
BN2012-366
P24/07
P12/08
P12/05
P39/05
P21/10
BN2013-522
P17/07
BN2014-1681

Paulina
Andreas
Konsult
Konsult
Elisabet
Eva-Marie
Elisabet
Konsult
Anders
Elina
Konsult
Konsult
Kristina
Emma
Paulina
Konsult
Marlene
Elina
Konsult
Kristine
Anders
Eva-Marie
Eva-Marie
Åsa
Konsult
Elina
Elina
Konsult
Elina

Elisabet

Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostadshus, ändra DP
Parkeringshus m.m.
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Net on Net, ändra dp, tillf lov
Bostäder
Bostäder Handel
Verksamhet
Bostäder
Studentbostäder
Bostäder
Idrott
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder

BN2014-915

Elina

1

16
17
18
19
20
21
22

Komplexitet

L
M
XL
L
XL
M
M
XL
XL
M
L
L
XL
XL
L
L
L
L
M
XL
XL
L

Prioritet 2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52 Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 LBC
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Andreas
Andreas
Elina
Elisabet
Kristine
Marlene

Andreas
Eva-Marie
Kristina

Eva-Marie
Kristine
Kristine
Kristina
Anders
Marlene
Marelene

Komplexitet

Bostäder
Verkamheter
Förskola
Verksamheter

L
S
S
S
M
M
XL
S
M
S
M
L
M
S
S
S
M
S
L
S
L
M
L
L
M
M
L
S
S

Industri

XL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planer som inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan fortsätta
Uppdrag

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Nummer

Planarkitekt

Bosnäs, Bosnäs 3:1 m fl
P02/06
Byttorp, Byttorpsgård 10
P06/08
Brämhult, Kyllared 1:156 m fl
P23/08
Centrum, Astern
P17/10
Centrum, Minerva
P25/06
Centrum, Uranus (Cernera)
P07/09
Centrum, Viskaholm 2 m.fl. ( Steen&Ström) P02/09
Ebbared, Ebbared 2:48
P04/07
Ekås, Kypered 1:10
P48/06
Ekås, Kypered 1:12 och 1:46
P17/05
Fristad, Kvarbo-Hästhagen
P28/07
Fristad Längjum 1:74
P4/11
Frufällan, Gingri-Äspered 2:4
P20/08
Göta, Lorensberg
P46/06
Hedared, Hedared 2:44
P03/10
Hässleholmen, Brämhults-Kärra 1:4 (Hyberg) P30/07
Kristineberg/Furuberg (Olofsson Bygg)
P19/09
Landala, Lundby 1:1 (Viskastrandsgatan)
P08/10
Norrmalm, Ynglingagatan, Folkungagatan
BN2011-1495
Salängen, Nötskrikan
BN2014-1172
Sandared, Sandhults Rydet 1:24 (SandhultsboP16/10
Sparsör, Fristads Klockarbol 1.1 (Hovalida No P18/10
Storängen (Olofsson Bygg)
P20/09
Sörmarken, Hulta ängar
P18/06
Tosseryd, Rännekulla 1:3
P13/09
Tullen, Triangeln 8 m.fl.
P11/06
Viskafors, Rydboholm 2:83
P14/07

Åsa
Elisabet

Kristina

Biträdande

Kommentar

Komplexitet

Kristine

VA-sanering
Avstyckning

XL
S

Vårdboende
Bevarande, hotell
Kontor
Centrum
Omvandling fritidshusområde
Bostäder
Bostäder

L
S
S
XL
XL
S
S

Bostäder
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering, vattentäkt.
Bostäder
Bostäder
Bro och gata
Bostäder
Bostäder undantogs PA Halls te
Bostäder
VA-sanering, bostäder
Bostäder
Bostäder, vårdboende
Bostäder
Bevarande, bostäder, förskola
Bostäder

S
XL
S
M
L
M
M
L
S
L
XL
L
M
XL
M
S

Kristina
Kristine

Anders

Kristina

Paulina
Kristine

brev

Anders

Andreas

brev
brev
brev

brev
?

Detaljplaner som ska avslutas
Uppdrag

80 Erikslund, Lundby 1:1 (Gymnastikenshus)
81 Fristad, Kullasand

Nummer

Planarkitekt

Biträdande

BN2012-1578
P29/07
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Prioritet 1

1 Alideberg, Lundby 1:1 Skogshyddan, BN2014-313
(Norr)

Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola med
upp till sex avdelningar.
2 Brämhult, Brämhult 4:2, BN 2014-582 (Öster)

Planarbete för en ny förskola med upp till 6 avdelningar.
3 Centrum, Eolus 6, BN 2014-1530 (Norr)

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett kongresshus med hög arkitektonisk kvalitet där Folkets
hus står idag.
4 Centrum, Nornan 1, BN 2013-1756 (Norr)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att
studera kvarteret i ett planprogram i syfte att hitta
utvecklingsmöjligheter och beakta kulturvärdena.
5 Centrum, Vitsippan 1 m.fl., P 2/11 (Öster)

Kvarteret är beläget nära stadsmotorvägen vid Annelundsmotet, den södra entrén till Borås Centrum.
AB Bostäder vill bygga ett 24 våningar högt hus med
hög arkitektonisk kvalitet som ett landmärke för staden. I markplan avses kommersiella lokaler tillskapas.
6 Dalsjöfors, Tummarp 1:72 m.fl., P09/07
(Öster)

Planens syfte är att komplettera befintlig bostadsbebyggelse med 25-30 bostäder i mindre flerfamiljshus,
grupphus/markbostäder samt att skapa möjligheter för
etablering av en förskola om 6 avdelningar.
7 Druvefors, Solrosen 6, BN2011-1560 (Väster)

Fastighetsägaren vill uppföra bostadshus på Solrosen
6. Befintlig byggnad innehållandes bl.a. svetsskola
och låssmed planeras att vara kvar. Ny bebyggelse bör
därmed både anpassa sig efter befintlig verksamhet och
till de befintliga bostäderna norr om planområdet för
att minimera påverkan på dessa.

befintliga lokaler, likaså finns ett bekymmer med parkeringen vid evenemang. Uppdraget är att studera om
det finns möjliga expansionsytor runt den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga parkeringslösningar.
9 Göta, Vinrankan, P14/10 (Väster)

Borås Elnät AB avser att förstärka elnätet för södra/
sydvästra delen av Borås. En ny mottagningsstation är
lämplig att bygga inom kv. Vinrankan. På sikt kommer 130 kV-utomhusställverket vid Kasernvägen att
avvecklas. Längs Varbergsvägen tillskapas nya byggrätter för bostäder genom att gatunätet studeras om.
10 Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 m.fl.,
BN2011-613 (Väster)

Kommunstyrelsen har begärt att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen
från idrott till handelsområde.
11 Hestra Parkstad, Hestra 5 och 6, P45/06
(Väster)

I slutet av 80-talet togs en Fördjupad översiktsplan
fram för Hestraområdet. Delar av planen har genomförts så som bomässområdet och Hestra 3 och 4. Nu
går planerna vidare för Hestra 5 och 6. Här ska möjligheten att få fram villatomter och/eller grupphusområden prövas.
12 Hulta, Hulta 4:1 och Holmens Gård 1, BN 20141403 (Öster)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expansion
av H&Ms verksamhet.
13 Norrby, Gjutaren, Verkmästaren, BN2011-1623
(Väster)

På två centrala kvarter vid resecentrum planeras för en
ny stadsdel med ca 1000 nya lägenheter. Ambitionen
är läka samman Norrby med den nya stadsdelen och
på så sätt minska barriärerna mellan centrum och
Norrby. Planarbetet föregås av ett planprogram.

8 Druvefors, Trandö 2, Åhaga, BN 2011-783 (Väster)

Åhagas verksamhet har vuxit och ryms inte inom

10

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 Regementet, Osdal 3:4, P03/09 (Väster)

PEAB har förvärvat området från Vasallen och avser
att bygga en ny stadsdel i Borås med ca 1300 bostäder.
Borås Stad äger även en del av området, där det är
möjligt att uppföra 100-200 bostäder. Detaljplanen
har varit ute på samråd, i det fortsatta arbetet kommer
planen delas in i flera etapper.
15 Sandared, Sandared 1:81, BN2011-1780 (Väster)

En f.d. industrifastighet ska omvandlas till ett nytt bostadsområde med ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i direkt anslutning till Sandareds station.
16 Sjömarken, Norra Gränsvägen, P10/09 (Väster)

Planuppdraget bygger på planprogram för Sjömarken
Centrum som godkändes av Kommunfullmäktige
2007-06-25. Planprogrammet anger att området är
lämpligt för nya bostäder i ett attraktivt och centralt
läge i kommunen. Lokalisering av förskola förordas i
studien över lämpliga platser för förskolor. Planuppdraget motiveras även av utbyggnadsplaner för idrottsplatsen.
17 Sjömarken, Räveskalla 1:25, P 12/07 (Väster)

AB Sandhultsbostäder vill uppföra flerbostadshus inom
området med 50-100 lägenheter. En torgplats planeras
vid Missionskyrkan. Fortsatt arbete inväntar den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Borås Stad ska genomföra i
samverkan med Trafikverket för Göteborgsvägen mellan Viaredsmotet och kommungräns Bollebygd samt
järnvägen samma sträcka.

19 Viared, Viared 5:1, Rådhultsvägen, BN2014-105
(Väster)

I planen för Viared Norra finns ett område för trafikantservice inlagt. Ytorna för detta är inte optimala
varför KS gett nämnden i uppdrag att studera om det
är möjligt att utöka området. En utökning innebär att
frågan om strandskyddet runt stora och lilla Nabbasjön
berörs. Nämnden vill även att Samhällsbyggnadsförvaltningen tar hänsyn till och studerar ett utökat verksamhetsområde norr om och utmed riksväg 40 mot
Boråstorpet.
20 Viared, Viared 5:1, Viared Östra, P15/09 (Väster)

Planprogrammet för Viared Östra har godkänts av
Kommunfullmäktige. Planen innehåller verksamhetsområden och handel samt en ny anslutning till
riksväg 27.
21 Viared, Viared 10:1, BN 2012-995 (Viared Sommarstad) (Väster)

Planuppdraget för Viared Sommarstad syftar till att ge
möjlighet att bygga större bostadshus inom nuvarande
fritidsområde efter genomför VA-sanering.
22 Viskafors, Pumpkällegatan, BN 2011-1314
(Väster)

Samhällsbyggnadsnämden har fått i uppdrag att studera möjligheten att bygga nya bostäder mellan Viskafors
centrum och Pumpkällehagen. Exploatören Viskaforshem har höga ambitioner att bygga vidare på samma
koncept som sitt prisade område i Pumpkällehagen.

18 Sparsör, Paradis 1:4, Vinkelvägen BN2014-1700
(Norr)

Planen möjliggör en etablering av en ny förskola med
upp till sex avdelningar samt tillskapandet av nya
tomter för villor och radhus. Idag finns ett stort behov
av en ny förskola i Sparsör och området har utpekats
som en strategiskt bra plats för förskoleverksamhet och
bostäder med närhet till natur och goda kommunikationer.
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Prioritet 2

23 Bergdalen, Kiden 3 och 4 m.fl., BN 2013-1898
(Norr)

Exploatören har för avsikt att riva två mindre hyreshus
inom kvarteret Kiden och istället uppföra ett större
flerbostadshus i fyra våningar med parkeringsgarage
under. Då exploateringen är så pass stor bör hela kvarteret Kiden ingå i detaljplanen.
24 Bredared, Prästgård 1:44, P 01/05 (Norr)

Området ingick i detaljplanen 1980 men undantogs
från antagandet p.g.a. planekonomin. Efterfrågan på
villatomter för byggande i egen regi gör att det finns
anledning att på nytt studera om området går att
bebygga. Kommunstyrelsen är fortsatt positiv till att
planarbetet prioriteras.
25 Brämhult Norra, Brämhult 2:32 P22/08
(Öster)

26 Brämhult Norra, Brämhult 11:1, P15/08 (Öster)

I gällande detaljplan är området Parkmark. På fastigheten kan två nya byggrätter tillskapas. Om även
kommunens mark och Brämhult 2:32 strax söder om
detta område ingår i planen kan drygt 10 byggrätter
för småhus tillskapas. Kommunstyrelsen tillstyrker
planupprättande tillsammans med P 22/08, Brämhult
2:32.
27 Byttorp, Byttorpshörn 1, P22/10 (Väster)

Vid Alingsåsvägen vill fastighetsägaren uppföra ett eller flera flerbostadshus.
28 Centrum, Hugin 1, BN 2011-1508 (Norr)

Exploatören har för avsikt att på befintlig parkeringsplats bygga ett flerbostadshus. Då området ligger i
rutnätsstaden centralt i centrum är det viktigt att bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.

Borås Stad

Parkeringsbehovet i södra delarna av centrum behöver
lösas. I ett planprogram studeras möjligheterna att
ändra gällande detaljplaner så att två större parkeringshus kan uppföras mot riksväg 40. Tidigare verksamhetslokaler innehåller en mängd olika verksamheter,
t ex kontor, skolor, gym, butiker och frisörsalonger. I
gällande planer är markanvändningen Industri. Användningen av kvarteren föreslås vidgas.
30 Dalsjöfors, Skänstad 1:82 P21/07 (Öster)

Förskolan Alprosgården är riven. Gällande detaljplan
ger byggrätt för allmänt ändamål. Kommunstyrelsen
uppmanar Byggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen till exempelvis bostäder.
31 Druvefors, Kamelian 2, BN 2014-848 (Väster)

I gällande detaljplan är området Parkmark. Förslaget
innehåller 8 tillkommande byggrätter, de flesta som
parhus. Kommunstyrelsen tillstyrker planupprättandet
tillsammans med P 15/08, Brämhult 11:1.
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29 Centrum, Ulysses, Uranus m.fl., P 13/10 (Norr)

Hökerums Bygg AB har för avsikt att gå vidare med
den del som undantogs från samrådshandlingen. De
störningar som fanns från omgivande industri har
minskat så mycket att det är möjligt att uppföra bostäder söder om Textilmuseet.
32 Fristad, Hedagården 1:73, BN2013-169 (Norr)

Fastighetsägaren vill förtäta området med fler bostäder
där det är möjligt. Skalan ska ansluta till det som finns
idag.
33 Fristad, Sik 1:117, P35/07 (Norr)

I anslutning till äldreboendet på Skogslid finns intresse
att uppföra ett högre hus med 25 lägenheter om 60
kvadratmeter för äldre.
34 Frufällan, Längjum 5:8, BN2012-1009 (Norr)

Fastighetsägaren vill ändra gällande detaljplan så att
det blir möjligt att stycka tomten i två delar och få
ytterligare en byggrätt. Kommunstyrelsen är positiv till
att ändra planen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

35 Göta, Bockasjö 1, BN2011-795 (Väster)

Gällande detaljplan begränsar användningen till allmänt ändamål. Sedan stora delar av Postens verksamhet har upphört och det finns på fastigheterna privata
verksamheter med stöd av tidsbegränsade bygglov. För
att kunna ge permanenta bygglov krävs att detaljplanen ändras.
36 Göta, Syrenen BN2014-596 (Väster)

Planen görs för att ändra bebyggelsens ändamål från
kontor till bostäder. I dag finns bostäder på platsen
med ett tillfälligt lov. I planen bevaras byggnaderna
som är kulturhistoriskt värdefulla.
37 Hulta, Brakteaten 2 BN2014-423 (Öster)

Detaljplanen ska möjliggöra tillbyggnad av ett växthus
i anslutning till befintlig handelsträdgård. Vidare ska
planen göras mer flexibel för eventuella framtida verksamheter.
38 Hulta, Ekholma 2, P16/07 (Öster)

Fastighetsägaren har begärt att få utöka sina parkeringsytor ut i allmän platsmark, det kräver att planen
ändras.
39 Hulta, Hulta 4:38, BN 2011-1781 (Öster)

Fastighetsägaren vill ändra gällande detaljplan så att
det blir möjligt att uppföra 8-10 enbostadshus på området.
40 Nedre Norrmalm, Hamstern 1, BN2013-1914
(Norr)

Inom fastigheten finns ett studentboende med tillfälligt bygglov. Nu vill fastighetsägaren utöka antalet
studentlägenheter och därmed även ändra detaljplanen
så att det blir planenligt och därmed möjligt att lämna
permanent bygglov.
41 Sandared, Sandared 1:40 m.fl., BN2014- 115
(Väster)

Uppdraget innebär en förtätning med bostäder i
närheten av badplatsen. I dagsläget är stora delar av
området planlagt som vägreservat för en väg som inte

kommer att byggas. Planen innebär ett tillskott med
cirka 20 bostäder.
42 Sandared, Sandared 1:77 m.fl., BN2013-1924
(Väster)

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag för Sandared 1:81 som innebär att fastigheten ska planläggas
för bostäder. En del i det projektet är att tennisbanorna
flyttas till den gamla ishockeyrinken vid tennishallen.
Då marken för de nya tennisbanorna ligger på allmän
platsmark måste platsen få en ändrad användning till
idrottsändamål.
43 Sjömarken, Lindebergshult 1:10, BN2012-366
(Väster)

Uppdraget är att pröva möjligheterna för ett bostadsområde i norra delen av Sjömarken. Bebyggelsen som
föreslås är villor, radhus och mindre flerbostadshus.
För att kompensera det långa avståndet till Sjömarkens
centrum ska området ha en cykelpool.
44 Sjömarken, Viared 8:40, P24/07 (Väster)

Gällande detaljplan avser industriverksamhet på fastigheten. Fastighetsägaren vill ändra detaljplanen så att
det är möjligt att bygga bostäder.
45 Sparsör, Paradis 1:4, (Paradisvägen) P12/08 (Norr)

Planens syfte är att förbättra korsningen mellan Paradisvägen och riksväg 42 samt att skapa gång- och
cykelvägar i området. I anslutning till planområdet tas
ytterligare en detaljplan fram för villor och en förskola.
46 Sparsör, Sölebo, P 12/05 (Norr)

Innan arbetet med detaljplanen påbörjades har de
principiella frågorna avseende skyddsavstånd mot
järnvägen, exploateringsgrad m.m. övervägts i ett planprogram som antagits av Kommunfullmäktige. Inför
utställning begränsas planområdet. Avvaktar exploateringsintresse för Sölebo.
47 Sparsör, Sölebo och Längjum 3:39, P39/05 (Norr)

Inom området finns ett par outnyttjade tomter. Den
gällande planen säger minsta tomtstorlek 2000 kvm.
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För att kunna stycka av mindre tomter samt bygga
tätare finns ett intresse att ändra planen så att det blir
möjligt med mindre tomter och även ett visst inslag av
radhus och flerbostadshus.

verksamhetsområde för återvinningsverksamhet. Inom
planområdet tillåts även annan industriverksamhet.
Planområdet ligger utmed riksväg 41 nära kommunens
anläggning Sobacken.

48 Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10 m.fl., P 21/10 (Norr)

Med anslutning till den kommande cirkulationsplatsen norr om Nordskogen planeras ett bostadsområde
med varierat innehåll på privat mark. Nuvarande anslutningen till riksväg 42 från Tosseryd stängs. Trafiken
avses anslutas till den kommande cirkulationsplatsen.
49 Viared, Viared 5:1 (Segloravägen), BN2013-522
(Väster)

Behovet av ny verksamhetsmark är stort i Borås. Staden har förvärvat en fastighet i anslutning till Västra
Viared och har en stor intressent som vill etablera sig
här. I samband med planarbetet ska hänsyn tas till den
framtida Götalandsbanan.
50 Viared, Viared 5:1 (Ellagården), P17/07 (Väster)

Det finns ett gammalt uppdrag om att ändra planen
till centrumändamål. Ägaren till Ellagården har en
option på området och vill nu pröva möjligheten att
bygga en naturnära förskola inom Viareds industriområde.
51 Viared, Viared 14:19 (Prognosgatan) BN2014-1681
(Väster)

Planen tillskapar en tomt för handel och mindre verksamheter t.ex. restaurang. Byggrätten kommer att vara
en av de första som syns när man kommer till Viared
Västra och därför är gestaltningen viktigt. Planen görs
flexibel och ska medge handelsändamål samt kontoroch industriändamål. Inom kvartersmarken tillåts även
tekniska anläggningar.
52 Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 LBC
(Väster)

Planuppdraget möjliggör utökning av LBCs befintliga
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Planer som inväntar
andra beslut innan
planarbete kan fortsätta
53 Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl., P02/06 (Väster)

Gällande detaljplan ger för de flesta tomter en byggrätt
på 60 kvadratmeter, några har tillåten bruttoarea 100
kvadratmeter. Drygt hälften av de 204 fritidshusen
bebos permanent. Konsekvenserna för området om
byggnadsytan tillåts öka har utretts i planprogram.
Kommunalt VA ska genomföras. Kommunfullmäktige
har tagit ställning till tillämpning av VA-taxan när
kostnaderna överstiger den normala avgiften. Samråd
genomfördes sommaren 2008.

med tidsbegränsade bygglov. Planuppdraget samordnas i planprogram för Centrum, kv. Ulysses m.fl.
59 Centrum, Viskaholm 2:1, P 02/09 (Norr)

I anslutning till Sven Eriksonsgatan och Viskan vill
Steen & Ström uppföra en citygalleria samordnat med
kv. Eko (f.d. posthuset). Borås Wäveris gamla kontorsbyggnad mot Viskan bevaras. Avvaktar material från
exploatören.
60 Ebbared, Ebbared 2:48, P04/07 (Väster)

54 Byttorp, Byttorpsgård 10, P06/08 (Väster)

Fastighetsägaren begär att planen ändras så att ett
parhus kan byggas mot Larsgatan. Den delen av fastigheten omfattas av prickmark i gällande detaljplan,
d.v.s. har inte byggrätt. Markanvändningen är lämplig.
Kommunstyrelsen tillstyrker planuppdrag. Fastighetsägaren bör höras ifall uppdraget fortfarande är aktuellt.

Gällande detaljplan reglerar att området ska vara ett
fritidshusområde. Byggnadsytan är begränsad till 55
kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter
för komplementbyggnader. Omvandling till permanentbostadsområde fortgår. Fortsatt utveckling kräver
att planen ändras. KS har krävt att planarbetet ska
bedrivas med plankostnadsavtal då det enbart är privata intressenter.

55 Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl., P23/08 (Öster)

Planarbete för ett nytt verksamhetsområde i de östra
delarna av Borås utmed riksväg 40. Fortsatt arbete avvaktar utredning kring genomförbarhet och en förprojektering av masshanteringen.
56 Centrum, Astern, P17/10 (Norr)

Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning som
innebär att ett privat äldreboende byggs på parkeringen mitt emot Stadsparksbadet.
57 Centrum, Minerva m.fl., P 25/06 (Norr)

Uppdraget syftar till att ändra detaljplanen så att befintligt vandrarhem kan få permanent bygglov. Kulturmiljöprogrammet, antaget av kommunfullmäktige,
pekar ut flera fastigheter i närheten som ska bevaras
med hjälp av bestämmelser i detaljplan. Avgränsning
av uppdraget ska ske i samråd med Kommunstyrelsen.
58 Centrum, Uranus, P 07/09 (Norr)

Kommunstyrelsen är positiv till att Byggnadsnämnden
prövar planändring från industri till utbildning och
kontor. Byggnaden innehåller butiker, kontorshotell,
utbildningslokaler, föreningslokaler och gym delvis

61 Ekås, Kypered 1:10, P48/06 (Väster)

Fastighetsägarna begär att ny plan upprättas så att det
ska bli möjligt att komplettera med ca 6 enbostadshus
på stora tomter på västsluttningen öster om Alingsåsvägen. Området går att ansluta till kommunalt vatten
och avlopp. Fastighetsägaren bör höras ifall uppdraget
fortfarande är aktuellt.
62 Ekås, Kypered 1:12, 1:46, P17/05 (Väster)

Fastighetsägarna vill få prövat om Kypered 1:12 och
1:46 kan användas för nya bostäder och har vänt sig
till Kommunstyrelsen om planläggning. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planläggning via plankostnadsavtal. Kolla aktualitet med fastighetsägaren.
63 Fristad, Kvarbo-Hästhagen, P 28/07 (Norr)

Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för
Kvarbo-Hästhagen. Syftet är att VA-sanera fritidshusområdet och att underlätta åretruntboende. Genom
att tillåta att ett större område exploateras för bostäder
slås kostnaderna för VA-sanering ut på ett större antal
fastigheter.
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64 Fristad, Längjum 1:74, P04/11 (Norr)

Detaljplanen för industrimarken behöver ändras så att
det bli möjligt att ansluta en av tomterna med en väg.
Planändringen handlar om att justera allmänplatsmark
i området.
65 Frufällan, Gingri-Äspered 2:4, P20/08 (Norr)

På fastigheten föreslås knappt 40 friliggande enbostadshus få byggas. Stäm av med fastighetsägaren om
intresse finns av planläggning, annars föreslås uppdraget att avslutas.
66 Göta, Lorensberg P46/06 (Väster)

Fastighetsindelningen stämmer inte med hur gator och
tomtmark har utförts. Planuppdraget syftar till att ge
möjlighet till ny fastighetsindelning.
67 Hedared, Hedared 2:44, P03/10 (Väster)

Vid Källstigen finns ett radhus med 4 lägenheter. Det
finns efterfrågan i Hedared på radhuslägenheter. Kommunledningen är beredd att sälja marken. Vid samråd
framkom stora problem med närheten till vattentäkten. Planarbetet kan återupptas när vattenproblemen
är lösta, annars föreslås planarbetet att avslutas.
68 Hässleholmen, Brämhults-Kärra 1:4, P30/07
(Öster)

Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige
13 december 2007 som underlag för fortsatt detaljplanering. Förslag till utbyggnad om ca 40 bostäder med
lätta fotavtryck inbäddade i gröna rum prövas i detaljplan. Avvaktar beslut om markanvisning.
69 Kristineberg/Furuberg, P 19/09 (Väster)

Ett byggföretag har visat intresse för att köpa kommunal mark för att uppföra villor i sluttningen mellan
Kristineberg och Furuberg. Företaget har lämnat in en
ansökan om förlängd markanvisning.
70Landala, Lundby 1:1 (Viskastrandsgatan) P 08/10
(Norr)

Detaljplanen för Simonsland innehöll under utställningen en ny bro över Viskan strax norr om Kungsbron mot Viskastrandsgatan. Området har undantagits
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från den planen. Frågan prövas i särskild plan. Uppdraget kan bli högre prioriterat när den Strategiska
planen för Knalleland har godkänts.
71 Normalm, Ynglingsgatan Folkungagatan
BN2011-1495 (Norr)

Uppdraget går ut på att undersöka möjligheterna att
förtäta med nya bostäder i befintligt grönområde.
Fortsatt planarbete avvaktar markanvisningsavtal.
72 Salängen, Nötskrikan, BN 2014-1172 (Norr)

I detaljplanen för bl.a. P A Halls Terrass finns en byggrätt för bostäder. Området undantogs vid antagandet
av planen. Om det finns intresse för att bebygga
fastigheten kan antagandet prövas på nytt. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det är lämpligt att
genomföra en så liten exploatering på en viktig parkeringsplats.
73 Sandared, Sandhults Rydet 1:24, P16/10 (Väster)

Sandhultsbostäder har tillskrivit Kommunstyrelsen angående exploateringsmark för hyresbostäder. Området
är i gällande detaljplan parkmark och klätt med företrädesvis granskog. Det är avskilt från Viaredssjön med
järnväg. Fortsatt arbete inväntar den åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) som Borås Stad ska genomföra i samverkan
med Trafikverket för Göteborgsvägen mellan Viaredsmotet och kommungräns Bollebygd samt järnvägen
samma sträcka.
74 Sparsör, Fristads Klockarbol 1:1 (Hovalida Norra),
P 18/10 (Norr)

Öresjö är kommunens huvudvattentäkt. Gatunämnden har genomfört en vatten- och avloppsutredning
inom Öresjös tillrinningsområde. För att skydda vattentäkten och tillskapa tomter för attraktivt boende
upprättas en ny detaljplan för området. Plan för Hovalida Norra har varit utställd. Om gatukostnadsutredning ska genomföras krävs ny utställning. Fortsatt
planarbete avvaktar principbeslut från KS om tillämpning av kommunalt huvudmannaskap i omvandlingsområden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplaner som ska
avslutas

75 Storängen, P20/09 (Väster)

80 Erikslund, Lundby 1:1, BN 2012-1578 (Norr)

En exploatör har haft en markanvisning för bostadsbebyggelse, då markanvisningen har löpt ut och ingen
förnyad anvisning har kommit in, föreslås att uppdraget avslutas.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har begärt att
Samhällsbyggnadsnämnden ändrar gällande detaljplan
så att det blir möjligt att uppföra en gymnastikhall på
nuvarande parkeringen till Ryahallen. Uppdraget är
inte aktuellt längre, planen ska därför avslutas.

76 Sörmarken, Hulta ängar, P 18/06 (Öster)

Sydost om f.d. Hulta Sjukhem finns ett områden som
föreslås bebyggas med bostäder i planprogrammet för
marknära boende inom centralorten. Planprogrammet
godkändes av Kommunfullmäktige. Både gruppbyggda
och styckbyggda småhus kan inrymmas inom området.

81 Fristad, Kullasand, P 29/07 (Norr)

Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för
Kullasand. Syftet är att VA-sanera fritidshusområdet
och att underlätta åretruntboende. Området är inte
aktuellt för VA-sanering, planen ska därför avslutas.

77 Tosseryd, Rännekulla 1:3 P 13/09 (Norr)

En byggfirma vill bygga ca 45 bostäder strax norr om
Tosseryd. Området är inte upptaget för bostadsbebyggelse i ÖP06 varför lokaliseringen måste prövas
i planprogram. Tillfartsvägen går genom ett område
med högt naturvärde, klass 3. Vattenförsörjningen av
området bedöms bli kostsam. Avvaktar den Strategiska
planen för Sparsör, Frufällan och Tosseryd. Kolla aktualitet med sökande, om inget fortsatt intresse finns,
föreslås att uppdraget avslutas.
78 Tullen, Triangeln 8 m.fl., P11/06 (Väster)

Den gamla tullstugan bör bevaras. Buller från Göteborgsvägen måste hanteras vilket kan vara svårt men
får utredas mer i planuppdraget. Kommunen äger
marken. Även möjligt att utreda plats för ny förskola,
kräver att uppdraget utökas och att KS hörs.
79 Viskafors, Rydboholm 2:83, P14/07 (Väster)

Fastighetsägaren vill ändra användningen från industri
till bostadsändamål. Ambitionen är att kunna stycka
av 16 tomter för styckbyggda enbostadshus. Kommunstyrelsen är positiv till begäran. Kolla aktualitet med
sökande, om inget fortsatt intresse finns, föreslås att
uppdraget avslutas.

Verksamhetsplan 2015
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1 Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom
miljöområdet
1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem (1a)
2014 inleddes samarbete med högskolestudenter via Miljöbron. Förvaltningen har önskat hjälp med bl a
miljöutredning. Att införa ett miljöledningssystem handlar om att skapa ordning och reda i miljöarbetet
som syftar till ständig förbättring genom att sätta upp mål, arbeta för att uppnå dessa och slutligen följa
upp hur det gått för verksamheten.
Målet beräknas kunna uppnås innan 2016.
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Certifierat miljöledningssystem, antal

Nej

Nej

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal

Nej

Nej

Certifierat miljöledningssystem, antal
Miljöarbetet för en miljödiplomerad verksamhet innebär konkret att





kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
planera och genomföra miljöförbättringar
utbilda medarbetarna
följa upp och förbättra miljöarbetet

För att förvaltningen ska kunna få ett Miljödiplom finns några obligatoriska punkter:









Miljöutredning (tar hjälp av Miljöbron)
Lagar (förvaltningen har påbörjat lista)
Kemikalier (förvaltningen har påbörjat lista)
Avfall (påbörjat samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen i samma byggnad om behov)
Miljöpolicy (den kommunövergripande räcker)
Miljöplan (ska utformas)
Inköpsrutin (ska dokumenteras)
Redovisning av utbildning (halva personalstyrkan har utbildats om miljömålen)

Kommunstyrelsen, Miljörapport 2014
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Arbetet med miljöledningssystem har påbörjats. Stadskansliet utsåg i februari 2014 en grupp på fem
personer som tillsammans ska ta fram en plan för hur ett miljöledningssystem kan tas fram. Som första
åtgärd tar gruppen del av alla dokument som ingick i Tekniska förvaltningen den miljödiplomering som
de erhöll våren 2014 för att se om det går att kopiera vissa moment. En energirond har också
genomförts på ett par enheter för att undersöka omfattningen av energitjuvar som står på under tider
när verksamheten inte är i bruk.

Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Pågående enligt
plan

Kommentar Kemikalieinventering pågår 2015, med mall från hur Kulturkontoret strukturerat.
Två studenter från Miljöbron kommer att hjälpa förvaltningen med miljöutredning 2015.

1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Miljöförvaltningen har arrangerat ett tiotal utbildningstillfällen under våren 2014 för nyanställda i
kommunen. Miljöförvaltningen betalar utbildningen. Stadskansliets enheter bestämmer själva hur man
anmäler de anställda, antingen via respektive enhetschef eller av den anställde direkt. Möjlighet finns för
även icke nyanställda att delta i utbildningarna i mån av tid. Utbildningen är en grundläggande
miljöutbildning för nyanställda inom Borås Stad I utbildningen ingår följande:
jordens utveckling, naturens kretslopp,
hållbar konsumtion och hållbart resande,
social hållbarhet, etiska inköp,
ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster, giftfri miljö och avfallshantering,
miljölagstiftning, miljömålen, miljöarbetets utveckling,
miljömärken, miljöledningssystem och den egna verksamheten.
Målet är nära att nås, eftersom utbudet finns, samt i kombination med att hälften av samtliga anställda
fått viss miljöutbildning 2013, samt att arbetet med miljöledningssytem påbörjats i vilken även ingår
krav på miljöutbildning.
Indikatorer

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Andel anställda som genomgått miljöutbildning
som inte inkluderar Borås Stads miljöarbete

51%

51%

Andel anställda som genomgått miljöutbildning
som inkluderar utbildning om Borås Stads
miljöarbete

0%

56%

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inte inkluderar Borås Stads
miljöarbete
Projekt och processer som berör alla eller flera av enheterna på förvaltningen har utvecklat sin
miljökompetens genom vardagsarbetet ihop med andra förvaltningar och externa aktörer.
I samband med att samhällsbyggnadsprojekt planeras, tex Översiktsplan, Energi & klimatplan och
Kommunstyrelsen, Miljörapport 2014
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Götalandsbana, har ingått kontinuerlig kompetensförsörjning kring miljöfrågor.
Miljödiplomeringsgruppen har delat med sig av miljökompetens som erhållits i samband med
processarbetet.

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete
50 anställda har under 2014 gått den miljöutbildning som Miljöförvaltningen arragnerat. För de som
ännu inte gått utbildningen finns möjlighet att anmäla sig till vårens utbildningar som finns utlagt på
intranätet.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda

Pågående enligt
plan

Kommentar De som inte gått miljöutbildningen (arrangerad av Miljöförvaltningen via Intranätet) har fått en
påminnelse om att alla ska gå den. Det sändes uppmaning i mail till alla med länk till Nyheter på
Intranätet för Stadskansliet.

1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun
1.2.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a)
Upphandling av livsmedel görs främst av annan nämnd än Kommunstyrelsen.
Lunch, bullar, kaka mm kan beställas genom e-handelssystem Agresso till restaurang Grillen via
Sevicekontoret. Utbudet finns även laktosfritt, glutenfritt och vegetariskt, dock finns inte särskilt
uttryckt om ekologiskt utbud.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 3a) Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska

Ej påbörjad

Kommentar Nya rutiner för hur anställda ska beställa fika/lunch för möten är införda. Rutinerna är inte allt
för lätta att följa har det visat sig.

2 Hållbar samhällsplanering
Beskrivning
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom energieffektiva lösningar och medvetna
materialval.

Kommunstyrelsen, Miljörapport 2014
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2.1 Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle
2.1.1 Krav på hållbart byggande (5a)
Enligt etappmålet ska Borås Stad fastställa vilken kravmodell eller standard för hållbart byggande som
ska användas för Borås. Idag finns flera olika certifieringssystem med kravmodeller för hållbart
byggande. Krav på hållbart byggande kan ställas vid byggande av kommunens egna fastigheter, men
även vid försäljning av mark för nybyggnation. Översyn kring målet pågår eftersom det saknas en
handlingsplan.
En ny Energi- och klimatplan för Borås Stad har utformats. Energi- och klimatplanen ska beskriva hur
vi ska minska koldioxidutsläppen till 2020. Arbetet med Energi-och klimatplanen har skett tillsammans
med översiktsplanearbetet. Hur vi bygger hus och infrastruktur påverkar hur vi använder energi. Det
påverkar även sättet vi kan producera energi.
Inom arbetet med Norrby ingår att söka Certifiering av stadsdelen. Ursprungligen skulle stadsdelen
certifieras enligt BREEAM, men under arbetets gång har en ny certifieringsmodell börjats ta fram av
SGBC (Swedish Green Building Council). Genom projektet erhålls kunskap om hållbart byggande och
hur en certiferierinsprocess att ske.
Målet är inte möjigt att nå med beslutade ellr planerade styrmedel.
Indikatorer
Antagna krav för hållbart byggande

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Nej

Nej

Antagna krav för hållbart byggande
Inga kommunövergripande krav har antagits.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 5a) Krav på hållbart byggande

Pågående enligt
plan

Kommentar Synpunkter på Energi- och klimatplan för Borås Stad går att göra till och med 1 mars 2015.
Remissdokument finns tillgängligt för alla på kommunens hemsida.
Ett nytt certifieringssystem kring hållbara stadsdelar tas under våren 2015 fram av SGBC (Swedish Green
Building Council). Borås Stad är en aktiv del av arbetet, vilken kommer att användas vid väntad certifiering
av Norrby.

3 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Kommunstyrelsen, Miljörapport 2014
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3.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
3.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a)
Fakta om resor 2014 går inte att få fram i tid för årsredovisningen, men den klimatkompensationsavgift
som gäller för 2015 ger en vink om omfattningen och inriktningen. De flesta förvaltningar och bolag
har lägre avgift (högre avgift har bara de tre stadsdelarna, Servicekontoret, Sociala
omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen). Klimatavgift för just flygresor var högre enbart
för Utbildningsförvaltningen.
Den klimatkompensationsavgift som Kommunstyrelsen har att hantera för 2015 baserade på faktiskt
resande från 2013 blev 83 840 kronor, varav 76 tusen för resor med flyg, 5 tusen för resor genom
bilpoolen och 2 tusen för resor med privat bil i tjänsten.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

Pågående enligt
plan

Kommentar Kommunstyrelsens uppdrag innebär en del internationella kontakter dit det inte går att
transportera sig utan flyg. Detta har bl a gjort att Klimatkompenstíonsavgiften blivit hög. Inrikesflyg är dock
sparsamt använt. Bilpoolen används mindre och privat bil i tjänsten används av ett fåtal. Kollektivtrafikkort
och elcyklar nyttjas.
Möjlighet att utveckla resfria möten prövas, bl a webkonferenser.

3.1.2 Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och
transporttjänster är miljöfordon (7b)
För eventuella transporttjänster saknas underlag för redovisning.
Upphandling av fordon görs inte av Kommunstyrelsen.
Indikatorer

Utfall 2012

Andel förnybart bränsle vid upphandlade
transporttjänster, %

Utfall 2013

Utfall 2014

-

3.1.3 Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier (7c)
2014 köper Borås Stad 100% av sin förbrukning av en produkt märkt "Bra miljöval"
(Naturskyddsföreningen) vilket motsvarar MSR spjutspetskriterier. Avtalet som löper gäller för leverans
av el tom 2015-12-31.
Borås kommunala bolag har rätt att nyttja Borås Stads elavtal.
Åtgärder
Kommunstyrelsen, Miljörapport 2014
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Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 7c) Minst 50 procent av Borås Stads elförbrukning
uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier

Pågående enligt
plan

Kommentar Målet är 50% och organisationen Borås Stad har 100% till och med 2015. Kommunala bolag
tillkommer.
Avtal som börjar gälla 2016 har också "Bra Miljöval" som kriterie till 100%. Endast Borås Djurpark finns
med på listan som kompletterande avtalspart bland de kommunala bolagen.
Arbetet med nya avtalspeiroder löper parallellt och det pågår arbete för att få med tex Sandhultsbostäder
och Toarpshus.

3.2 Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
3.2.1 Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara
färdsätt (9a)
KF tog 2014 beslut om en organisationsförändring som gav tekniska nämnden
(trafikplanerarfunktionen) ansvar för mobility managementfrågor (åtgärder som syftar till
beteendeförändringar) från november 2014, utom en del särskilda projekt som ligger på
Samhällsbyggnadsförvaltningen..
Borås Stad ska verka för hållbara transporter och hållbara resvanor.
Det kan ske genom information, marknadsföring, design och komfort, och samordning av tjänster
inom hållbart resande och olika parters verksamheter. Miljöbelastningen från resor ska minska genom
att fler väljer hållbara färdsätt som att cykla, gå, åka kollektivt, samåka och ha resfria möten.
Kollektivtrafiken har ökat med +0,2% mot 2013. Målet är +4% ökning varje år
Stadstrafiken ökar med 1,7 % på helår och är över 8,4 miljoner resor igen.
100-linjerna minskar med 1,2 % på helår men här ”lider” vi fortfarande av att 2013 var
oproportionerligt bra. (Jämför man istället med 2012 är ökningen 11,5 %.)
Den regionala busstrafiken minskar med 5,1 % jämfört med 2013.
Små effektiviseringar har hittills gett stor effekt i stadstrafiken.
QUEST-projektet (Quality management tool for urban energy efficient sustainable transport) är
avslutat men inte utvärderat. Borås kommunstyrelsen antog 17 Juni 2013 en handlingsplan för mobility
management. Handlingsplan antagen av Kommunstyrelsen 2013 gäller ännu.
Borås var en av sex svenska städer som deltog i EU-projektet QUEST (Quality management tool for
urban energy efficient sustainable transport), som syftar till att analysera och förbättra kvaliteten på
arbetet med hållbara resor och transporter. Målet är att under arbetets gång ta fram en handlingsplan
med förslag till konkreta åtgärder som är genomförbara och kommer att leda staden ett steg vidare i
arbetet med hållbar mobilitet.
Etappmålet närmar sig.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 9a) Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara

Pågående enligt
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Åtgärder

Status

färdsätt.

plan

Kommentar KF tog 2014 beslut om en organisationsförändring som gav tekniska nämnden ansvar för
mobility managementfrågor (trafikplanerarfunktionen) från november 2014. Tekniska nämnden har
beslutat om att anställa särskild personal för ändamålet.
Under 2015 sker stor kapacitetsökning i stadstrafikens mest belastade stråk. Det är sannolikt att detta
kommer få genomslag i resandet. Då större bussar kommer att behöva sättas in så behöver också en del
linjedragningar ändras för att de större bussarna ska kunna ta sig fram. Linje 1 kör redan nu uteslutande
med de större boogiebussarna, linje 2 och 8 är de linjer som behöver kapacitetsförstärkas med
boogiebussar de närmaste året dvs 2016.
Framkomligheten på våra trafikerade vägar så som Skaraborgsvägen, Göteborgsvägen och Åsbogatan
och genom centrum påverkar resandeutvecklingen negativt, här har uppdraget i Utvecklingsplan för
stadstrafiken en viktigt roll.
QUEST-projektet (Quality management tool for urban energy efficient sustainable transport) är avslutat
men inte utvärderat. Handlingsplan antagen av Kommunstyrelsen 2013 gäller ännu.
Etappmålet närmar sig.

3.2.2 Det finns laddstationer för elbilar (9c)
Befintliga två laddplatser i Nybrons parkeringshus går att hitta via karta på Borås ParkeringsAktiebolags
hemsida.
Informationsskylt om Nybrons laddplatser sattes upp under hösten. vid cityringens vägskyltning. Det
har märkts ett ökat intresse för laddplatsen i Nybrons p-hus efter det att informationsskyltar satts upp i
trafikmiljön.
Mars 2014 blev Borås Stads bilpool i Valhallgaraget försedd med ytterligare en laddplats för elbilar
(fanns en innan).
Indikatorer

Utfall 2012

Antal laddstationer för elbilar

Utfall 2013

Utfall 2014

2

3

Antal laddstationer för elbilar
Inga nya laddstolpar har satts upp i P-bolagets regi under året.
(Enligt www.elbilssverige.se finns januari 2015, förutom i Nybrons P-hus, även två platser i Knalleland
varav en vid ICA City och en inte publik vid Storknallen, samt även en laddplats hos Preem på Hulta.
En finns också utanför Toveks bil i Knalleland, men den är inte publik).

Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 9c) Det finns laddstationer för elbilar.

Pågående enligt
plan

Kommentar I samband med projekteringen för p-hus i kvarteret Vulcanus planeras för laddstolpar. Pbolaget har beslutat att föregå med gott exempel och 2015 byta ut två av sina egna bilar till elbilar att
använda när de gör övervaktning.
Även om målet är nått, eftersom det är formulerat utan kvantitativt innehåll, så går det att ytterligare
förbätttra insatserna så det harmonierar med det övergripande miljömålet om minskad miljöpåverkan från
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Åtgärder

Status

trafiken.

3.2.3 Borås Stad optimerar transporter och leveranser (9e)
Under våren 2014 gav Tekniska nämnden i uppdrag till upphandlingsavdelningen att utreda Samordnad
Varudistribution. Underlag med preliminära siffror har tagits fram under 2014.
Kommunstyrelsen beslutade 10 februari 2014 att Tekniska nämnden förutsätts löser utredningen inom
sin budget, men är beredd att pröva frågan om kompensation när det är dags att göra bokslut för 2014.
Kommunstyrelsen poängterade samtidigt vikten av en noggrann utredning eftersom en
distributionscentral kan innebära stort ekonomiskt engagemang och verksamhetsrisker.
Målet kan anses nära att nås, eftersom det finns beslutade styrmedel. Att utreda kan i förlängningen
leda till optimering och redan att få ökad kunskap förväntas leda till en förbättring. Ordet optimering
innebär att finna den bästa, "optimala", lösningen på ett problem utifrån de förutsättningar som ges.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 9e) Borås Stad optimerar transporter och leveranser

Pågående enligt
plan

Kommentar Under våren 2014 gav Tekniska nämnden i uppdrag till upphandlingsavdelningen att utreda
Samordnad Varudistribution. Underlag med preliminära siffror har tagits fram under 2014. Resultatet
kommer att redovisas i enrapporter, vari ingår konsekvensbeskrivning och handlingsplan för en eventuell
implementering. Rapporten syftar till att ge underlag för politiskt beslut med valmöjligheter, Resultatet från
rapporten kommer att styra arbetet kring Samordnad Varudistribution vars syfte är att minska antalet
tunga fordon i omlopp och således minska miljöutsläppen i Borås genom att samordna varuleveranserna
till de kommunala enheterna genom en distributionscentral.

4 Hållbar natur
Beskrivning
Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren luft, ren mark och rik biologisk
mångfald.

4.1 Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
4.1.1 Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur
Viskans föroreningar ska hanteras (11a)
Naturvårdsverket är inte beredda att 2014 pröva objektet Viskan för statlig finansiering, samt hänvisar
kommunen att i första hand hålla fortsatt dialog med länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Borås har via Miljöförvaltningen kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen. Övergripande
utredningsunderlag är sedan länge färdigt, medan detaljerat utredningsunderlag inte är meningsfullt att
Kommunstyrelsen, Miljörapport 2014
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utarbeta utan att ha Naturvårdsverket med sig, eftersom det kan behöva omarbetas i ett senare skede.
Saknas beslut om såväl ansvar och finansiering, som projektering, men beslut behövs på annan nivå än
den kommunala.
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 11a) Borås Stad har kunskap om och en strategi för hur
Viskans föroreningar ska hanteras

Pågående enligt
plan

Kommentar Miljöförvaltningen kommer tidigt under 2015 att kontakta Länsstyrelsen i syfte att
Länsstyrelsen ökar intresset hos Naturvårdsverket kring tex ansvarsutredningen och samsyn kring risken
för återförorening.

4.2 Mål 12. Bättre status för den biologiska mångfalden
4.2.1 Fler kommunalt biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat (12c)
Naturreservat Storsjön är det sjätte kommunala naturreservatet.
Storsjön är ett kommunalt naturreservat som ligger ca 1 mil sydväst om Borås, inte långt från Viskafors.
Det är ett populärt och väl utnyttjat rekreationsområde och utflyktsmål.
Fakta
Bildat: 2014
Areal: 459 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås
Serviceinformation
Idag inte tillgängligt för funktionshindrade, men enligt skötselplanen ska delar av området vid entrén bli
anpassat.
Fiske
BadCa 2 km från busshållplats Ryttaren på Gamla Varbergsvägen
Vandringsled
Fågelskådning
Målet beräknas kunna nås.
Indikatorer
Antal kommunala naturreservat

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

5

6

Antal kommunala naturreservat
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2014 att bilda Naturresevatet Storsjön. Reservatet invigdes i
september. Det blev det sjätte kommunala naturreservatet. Totalt finns tretton naturreservat i
kommunen (info finns på hemsida för Västra Götalands län).
Åtgärder
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Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 12c) Fler kommunalt biotopskyddade områden eller
kommunala naturreservat

Pågående enligt
plan

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden beslöt i februari 2014 att föreslå att Kommunstyrelsen utreder
kommunalt biotopskydd för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15. (Fastigheten ligger mellan Dalsjöfors
och Rångedala.)
Den inventering av vildbin i Osdal-Bråt som genomfördes 2014 som LONA-projekt är ett underlag om
naturvärden som kan användas för eventuellt bildande av naturreservat.
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