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Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med begäran
om utökad investeringsplan för 2012. Bolaget önskar
genomföra två investeringar som kommer att förbättra
bolagets ekonomi, samt att närmiljön förbättras genom att
det nuvarande fossila utsläppet från bolagets produktionsanläggningar kommer att reduceras till hälften.
I bilagda utredning framgår att bolaget önskar investera i
en pelletseldad hetvattencentral på Viared, total investeringskostnad 61 500 000 kronor, samt en rökgaskondenseringsanläggning på befintliga avfallspannor vid Ryaverket
till en total investeringskostnad på 71 500 000 kronor.
Sammanlagt uppgår den utökade investeringsplanen till
133 000 000 kronor. Föreslagna anläggningar kommer
att minska användningen av spetslastbränslen med cirka
45 GWh/år.
Hetvattencentralen avser spetslast, att användas när
Ryaverkets baslastproduktion vid låg temperatur inte
räcker till. När hetvattencentralen används innebär det
att minskade fossila spetslaster behöver användas, samt att
bränslekostnaderna för spetslast kommer att minska.
Anläggningen för rökgaskondensering ingår i baslastproduktionen. Anläggningen tillförs befintliga avfallspannor vid Ryaverket och innebär att mer effekt kommer
att utvinnas med oförändrad bränslekostnad, genom att
värmen i utgående rökgaser tas tillvara och blir en ”gratis”
energikälla.
Borås Energi och Miljö AB redovisar positiva kalkyler med
relativt korta återbetalningstider. Om båda investeringarna

genomförs ökar investeringarnas återbetalningstid något
jämfört med om enbart en av investeringarna görs. Detta
beror på att en kombination av investeringarna inte ger
samma effekt som var för sig eftersom de till viss del konkurrerar om att ersätta samma spetsproduktion. Bolaget
föreslår dock båda investeringarna då de bidrar med olika
styrkor vid olika driftscenarier, genom att hetvattencent
ralen är en ren spetslastanläggning och rökgaskondenseringen främst är en baslastanläggning.
Investeringarna är som mest lönsamma innan ett eventuellt nytt kraftvärmeverk vid Sobacken är igång, men även
efter att det nya planerade kraftvärmeverket är driftsatt
visar kalkylerna på lönsamhet.
Inför beslutet har Kommunstyrelsen låtit en extern part,
Profu i Göteborg AB (nedan kallat Profu), låtit utföra en
second opinion för att granska och kommentera beslutsunderlaget från Borås Energi och Miljö ur ett ekonomiskt
perspektiv. Som framgår av Profus kommentarer anser de
att beslutsunderlaget från Borås Energi och Miljö generellt
sett är heltäckande och gediget, och menar att utfallet vid
investering i antingen en hetvattencentral eller en rökgaskondensor är stabilt och robust. Däremot anser Profu
utfallet vid samtidig investering i båda anläggningarna
som ”inte lika robust”. Den invändning Profu främst anför
är att vid samtidig investering i såväl hetvattencentral
som rökgaskondensor så är inte vinsterna additiva, vilket
medför att det vid ett minskande fjärrvärmeunderlag är
lönsammare att enbart investera i hetvattencentralen.
Därför menar Profu att det är av vikt att Borås Energi och
Miljö utreder det framtida fjärrvärmeunderlaget vidare.
Som framgår av Borås Energi och Miljös kommentarer
tyder inget på en sjunkande volym under medellång sikt
(5-10 år), utan snarare på en ökad leveransvolym. Enligt
kalkylerna är föreslagna investeringar återbetalda på ca
7 år med konstant värmebehov. Om värmebehovet trots
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allt skulle börja minska om exempelvis 5 år skulle investeringen till stor del redan vara återbetald då.
Förutom framtida fjärrvärmeunderlag pekar Profu på ett
antal osäkerhetsfaktorer i kalkylerna. Dessa osäkerhetsfaktorer ska dock snarare ses som möjligheter då de ger
en ”uppsida” på kalkylerna. Borås Energi och Miljö har
således varit försiktiga vid upprättandet av kalkylerna.
Kalkylerna visar heller inget scenario med ökande fjärrvärmeleveranser, vilket skulle visa på största lönsamhet för
samtidig investering.
Kommunstyrelsen är positiv till föreslagna investeringar.
Kalkylerna visar på god ekonomisk lönsamhet. De
miljömässiga vinsterna är också betydande, då hetvattencentralen minskar användandet av fossila spetslastbränslen
och rökgaskondensorn tar tillvara på spillvärme och ger
”gratis” värme. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget
betona vikten av att bolaget gör en noggrann ekonomisk
uppföljning av investeringarna, och att denna delges Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner en utökad investeringsplan för Borås Energi och Miljö AB med 133 000 000
kronor i enlighet med av bolaget upprättat beslutsförslag
avseende biobränsleeldad hetvattencentral på Viared samt
rökgaskondenseringsanläggning på Ryaverket.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

2012-11-01
Från Borås Energi och Miljö AB
Till Kommunstyrelsen

Begäran om en utökad
investeringsplan för 2012!
Bords Energi och Miljö AB begär härmed en utökad
investeringsplan med anledning av att de två föreslagna
projekten kommer att förbättra bolagets ekonomi samt
att närmiljön förbättras genom att det nuvarande fossila
utsläppet från produktionsanläggningarna kommer att
reduceras till hälften.
Styrelsens beslut i ärendet redovisas i protokollsutdrag från
den 25 oktober 2012.
Med vänlig hälsning
BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB
Gunnar Peters VD
Bilagor:
Beslutsunderlaget. Protokollsutdrag

Från Borås Energi och Miljö AB
Till Styrelsen

Beslutsförslag
Biobränsleeldad hetvattencentral Viared 1
Rökgaskondensering Avfalls-KVV

Styrelsemöte 25 oktober 2012
1. Bakgrund
Försäljningen av fjärrvärme i det centrala nätet har ökat
under de senaste åren, primärt p g a framgångsrik förtätning samt anslutningen av närvärmesystemen i Dalsjöfors
och Sandared. Den ökade försäljningsvolymen har dock
som en naturlig följd medfört en ökad användning av
dyrare och fossilbaserade spetslastbränslen i fjärrvärmeproduktionen. Användning av bioolja, gasol och olja uppgår
enligt budgeten för 2013 till ca 70 GWh, vilket motsvarar
en bränslekostnad på drygt 55 mnkr/år enligt budgeterade
bränslepriser. Det finns således en mycket stor miljömässig och ekonomisk potential att kunna minska andelen
spetsbränslen i befintlig värmeproduktion.
Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna bakgrund
utrett ett antal alternativ för att förstärka det centrala
fjärrvärmesystemet med ny värmeproduktion baserad
på fossilfria och billigare bränslen. En mer miljövänlig
B 30
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värmeproduktion ligger helt i linje med Borås Energi och
Miljös ambitioner och visioner om en fossllbränslefri kretsloppsstad. Samtidigt är det av stor vikt för fjärrvärme
affären som helhet att utnyttja en så resurseffektiv o ch så
kostnadseffektiv värmeproduktion som möjligt, vilket är
grunden för aktuella investeringsförslag. Noterbart är att
de investeringar som föreslås har tagits fram med beaktande av den fjärrvärmeproduktion som planeras inom
EMC-projektet och kommer att ingå som en naturlig del i
värmeproduktionsmixen även efter ett eventuellt uppförande av ett nytt kraftvärmeverk.

Investeringsförslag

Ett inriktningsbeslut om fördjupad förstudie av en biobränsleeldad hetvattencentral i Viared togs av styrelsen
under maj månad 2012. Denna förstudie tillsammans
med en förstudie kring rökgaskondensering vid befintliga
avfallspannor har genomförts under våren/sommaren. Två
anläggningar har därmed identifierats som lämpliga för
investering med syfte att stärka fjärrvärmeaffärens miljö
prestanda och ekonomiska resultat. Föreslagna anläggningar kommer sammantaget att minska användningen
av spetslastbränslen med ca 45 GWh/år. Anläggningarna
kommer även att förstärka effektbalansen i systemet.
Följande nya värmeproduktionsanläggningar föreslås
därför för nyinvestering:
• Ny biobränsleeldad hetvattencentral på Viared på
15 MW (Viared 1)
• Rökgaskondenseringsanläggning vid Avfalls-KVV på
8 MW (Ryaverket)
Rökgaskondenseringen kommer tillsammans med befintligt avfalls-KVV att ingå som en del av basproduktionen
medan anläggningen på Viared kommer att fungera som
ny spetslast i systemet.

Förutsättningar för ekonomiska kalkyler

Investeringarna beräknas under en period på 20 år enligt
nuvarande avskrivningsregler för fjärrvärmeanläggningar.
Kalkylräntan som används i de ekonomiska kalkylerna
är 6,5 %. Utöver kalkylförutsättningarna så påverkas de
föreslagna investeringarna av en rad andra parametrar.
Förutom de priser som ansatts på nyttjade bränslen, så har
också den framtida utvecklingen av värmebehovet i det
centrala fjärrvärmenätet en avgörande påverkan. De ekonomiska kalkyler som tagits fram baseras därför dels på att
värmebehovet förblir oförändrat, dvs, en konstant utveckling, och dels på ett sammantaget sjunkande värmebehov
(-1 % per år).

Sannolikt kommer trenden med energieffektivisering
hos befintligt fjärrvärmekunder att fortsätta, dock har
fjärrvärmeförsäljningen varit omfattande under de senaste
åren, vilket kompenserat för kundernas effektivisering. Alternativet med ett sjunkande värmebehov är speciellt viktigt att studera, eftersom ett sådant scenario är det minst
fördelaktiga för investeringarnas lönsamhet. Alternativet
med ett ökande värmebehov har inte kalkylerats p g a
visad god lönsamhet vid ett konstant värmebehov och blir
således än mer lönsamt vid ökat värmebehov.
Hur den planerade värmeproduktionen inom EMC slutligen dimensioneras påverkar också anläggningens framtida
nytta. Här har antagits att en ny kraftvärmeanläggning
kommer att byggas enligt den maximala anläggningsstorlek som omnämns i det inlämnade miljötillståndet.
På grund av att ny värmeproduktion därmed kommer att
tillföras med EMC, så kommer nyttan med föreslagna
investeringar att minska. En eventuell försening av EMC
gör dock att lönsamheten för investeringarna ökar.
Eftersom byggnation av EMC kommer att utgöra en tydlig brytpunkt under kalkylperioden, och även påverkar det
ekonomiska utfallet för investeringarna, så beskrivs perioden under åren 2014-2017 som ”före EMC” och perioden
under åren 2018-2033 som ”efter EMC”. Föreslagna anläggningar förväntas kunna tas i drift till värmesäsongen
2014/2015, dvs vara driftklara efter sommaren 2014. EMC
förväntas kunna tas i drift under säsongen 2017/2018.
Avseende värmebehovet så förutsätts detta i likhet med
nuvarande handlingsplan vara konstant under perioden
fram till EMC, dvs under åren 2014-2017.
Investeringarnas resultatpåverkan för fjärrvärmeaffären
bestäms slutligen av förändringen av fjärrvärmesystemets
värmeproduktionskostnader under respektive period,
anläggningarnas drift- och underhållskostnader samt
kapitalkostnaderna för respektive investering.

1.1 B
 iobränsleeldad hetvattencentral Viared 1
(HVC Viared)

Det centrala fjärrvärmesystemet har under de senaste åren
bl a expanderat västerut, och idag pågår även en fortsatt
etablering i Viared (Viared Västra), vilken på sikt kan bli
omfattande. Redan i dagens system finns begränsningar i
värmedistributionen västerut vid kallare väderlek. Utöver
de ekonomiska och miljömässiga mervärdena finns det
därför ett behov av att förstärka värmeproduktionen på
Viared. En ny biobränsleeldad anläggning på Viared ger
sammantaget en förbättrad bränslemix med minskad
användning av spetsbränslen, en ökad värmeproduktionseffekt i fjärrvärrnesysternet som helhet samt enligt ovan en
förstärkt värmeleverans i området Viared.
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Lämplig pannstorlek för placering i Viared har studerats
ur ett systemperspektiv och analysen visar att befintligt
system möjliggör en pannstorlek på 15 MW vid Viared 1.
En anläggning på Viared kräver dock en delvis ny nätreglering (reglerventil på returledning i Alingsåsvägen), för att
kunna säkerställa full leveranskapacitet från anläggningen.
Förslaget har därefter studerats vidare via en förstudie med
fokus att sammanställa och sammanfatta ett antal olika
anläggningsalternativ (olika teknik och olika bränsleval).
Budgetofferter har inhämtats från ett antal leverantörer
avseende fasta biobränslealternativ; våt flis med eller utan
rökgaskondensering, torkad flis, pellets och förgasning
av flis. Slutsatsen av förstudien är att sett till tekniska
aspekter och förväntade driftförutsättningar så bedöms en
hetvattenpanna eldad på pellets vara det bästa alternativet.

Fördelar med en pelletseldad
hetvattenanläggning

En förutsättning och begränsning är att den befintliga
tomten på Viared 1 är relativt trång, varför det blir svårt
att få plats med en mer avancerad och platskrävande
flisanläggning. Därtill är bränslehanteringen för pellets
både mindre ytkrävande, samt har en enklare och mindre
frekvent logistikbehov (färre transporter). Då anläggningen kommer att fungera som spetslast med flertalet
start och stopp per säsong, så krävs att anläggningen är väl
lämpad för intermittent drift och har korta uppstartstider.
En pelletspanna med ”träpulverteknik” uppfyller dessa
kriterier. Leverantörerna av pannor eldade med flis har ej
heller rekommenderat intermittent drift. När EMC med
ny värmeproduktion tas i drift så kommer även behovet
av intermittent drift att öka p g a en minskad drifttid för
anläggningen, vilket beror på att EMCs pannor kommer
att vara driftekonomiskt prioriterade.
Fördelen med en pelletspanna är dessutom att tillståndsprocesserna blir enklare. Detta på grund av att då bygghöjden är lägre för en pelletsanläggning och därmed inte
kräver någon planändring och miljötillståndet blir enklare
om anläggningen inte har utsläpp till spillvatten vilket är
fallet med en rökgaskondensering från fliseldning. I detta
fall är anläggningen anmälningspliktig, men kräver inget
nytt miljötillstånd.
Ur ekonomisk synvinkel har även pellets visat sig vara ett
attraktivt alternativ. Framförallt eftersom investeringskostnaden enligt inhämtade budgetofferter är betydligt
lägre än för de fliseldade pannalternativen (våt flis med
eller utan rökgaskondensering, torkad flis eller förgasning
av flis). Investeringskostnaden för en pelletspanna har
bedömts till 61,5 mnkr.
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Sammantaget är en pelletspanna alltså en betydligt billigare och enklare anläggning, vilken också ger lägre
löpande drift- och underhållskostnaderna jämfört med en
mer komplex anläggning eldad med flis. Med tanke på
investeringens storlek och kommande stora investeringar
(EMC) för fjärrvärmeaffären, finns även ett mervärde i
att kunna nå en hög ekonomisk nytta men till en lägre
investeringskostnad.

Ekonomisk nytta av föreslagen investering

En pelletseldad hetvattenpanna på 15 MW medför kraftigt minskade bränslekostnader eftersom betydligt dyrare
bränslen trängs undan i bränslemixen. Hur stor den ekonomiska nyttan blir bestäms som ovan nämnt förutom av
bränslepriser för pellets och undanträngda spetsbränslen,
även i stor utsträckning av hur det framtida fjärrvärmebehovet utvecklar sig.
Vid ett konstant värmebehov ger investeringen sammantaget ett förbättrat resultat för fjärrvärmeaffären på ca
7,5 mnkr/år i befintligt system, dvs ”före EMC”. Under
perioden 2018-2033, dvs ”efter EMC” så minskar investeringens resultatförbättring till ca 5,1 mnkr/år, vilket beror
på att ny värmeproduktion med låga rörliga kostnader
tillkommer på Sobacken. Vid ett minskat värmebehov under perioden 2018-2033 så minskar också investeringens
resultatpåverkan till ca 1,5 mnkr/år.

1.2 Rökgaskondensering Avfalls-KVV (Rgk PVA)

Rökgaskondensering är en konventionell teknik för kraftvärme- och värmeanläggningar, vilken tar tillvara värme
i utgående rökgaser. Värmen kan tas tillvara genom att
utvinna den energi som frigörs då vattenångan i rökgaserna återkondenseras till vatten. Genom att installera en
rökgaskondenseringsanläggning vid befintlig avfallsförbränningen på Ryaverket så kan därför en ”gratis” energikälla utnyttjas.
Rökgaskondenseringen innebär således en utökning av
befintlig basproduktion, och kommer att öka pannornas
verkningsgrad med nästan 20 %. En utökad basproduktion medför lägre värmeproduktionskostnader, samt att
fossilbaserade spetsbränslen minskar i bränslemixen. En
långsiktig fördel med rökgaskondensering är att den utnyttjar spillvärme, vilken som ovan beskrivet i sig alltid är
”gratis”. Detta gör att de rörliga kostnaderna för anläggningen kommer att vara låga.
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Genomförd förstudie

För att säkerställa möjligheten att installera rökgaskondensering kopplat mot avfallspannorna så har frågor kring
teknik, process, dimensionering och bygg samt investeringskostnader analyserats i en förstudie. Förstudien har
även studerat de driftnnässiga förutsättningarna i befintlig avfallsanläggning, bl a flöden och temperaturer på
rökgaserna, där processberäkningar ger att en värmeeffekt
på 8-9 MW normalt kan återvinnas via rökgaskondensering. Vilken värmeeffekt som kan utnyttjas påverkas
även av temperaturen på inkommande fjärrvärmevatten
till Ryaverket (dvs returtemperaturen), vilken har tagits
hänsyn till. En sänkt returtemperatur gör att ytterligare
värme kan återvinnas från rökgaserna, varför det långsiktigt finns en stor potential till att öka den nyttiggjorda
värmen. Arbete pågår sedan tidigare aktivt med att sänka
fram- och returtemperaturerna i fjärrvärnnesystemet, med
rökgaskondensering skulle nyttan av detta arbete således
öka ytterligare.
Byggnationen av anläggningen kommer inte att föranleda
någon planändring och bygglov kommer med all säkerhet
att medges. Rökgaskondenseringen genererar ett kondensat som innehåller restämnen från förbränning av avfall.
Enligt preliminärt besked från länsstyrelsen kan detta
inte införlivas i anläggningens befintliga kondensattillstånd. Således kommer förmodligen ett nytt miljötillstånd
krävas. Detta bör med installation av adekvat vattenrening
inte innebära något problem och därtill kan nämnas att
kraven för att få släppa kondensatvattnet på spillvattenledning till Gässlösa sannolikt kommer att vara högre, dvs,
kräva mer vattenrening, än vad nuvarande miljötillstånd
kräver.
Den förändrade driftekonomi som en rökgaskondenseringsanläggning på befintligt avfalls-KVV medför
(primärt minskade bränslekostnader) påverkas dels av hur
det framtida fjärrvärmebehovet utvecklar sig och dels av
en etablering av ny värmeproduktion på Sobacken (EMC).
De ekonomiska kalkyler som tagits fram baseras dels
på ett minskat fjärrvärmebehov men även ett konstant
värmebehov, där alternativet med ett minskar värmebehov
har antagits som grundscenario, detta eftersom ett minskat värmebehov är minst fördelaktigt för investeringens
lönsamhet.

Ekonomisk nytta av föreslagen investering

Vid ett konstant värmebehov ger investeringen sammantaget ett förbättrat resultat för fjärrvärmeaffären på ca
10,5 mnkr/år i befintligt system, dvs ”före EMC”. Under
perioden 2018-2033, dvs ”efter EMC” så minskar investeringens resultatförbättring till ca 3,2 mnkr/år, vilket beror
på att ny värmeproduktion med låga rörliga kostnader till-

kommer på Sobacken. Vid ett minskat värmebehov under
perioden 2018-2033 så blir dock investeringens resultatpåverkan negativ, ca -1,7 mnkr/år.
Avseende rökgaskondenseringens lönsamhet så påverkas
den således i större utsträckning under perioden ”efter
EMC”, där priser på el och elcertifikat utgör en mycket
viktig parameter. Generellt kan sägas att rökgaskondensering utgör en bra ”prisdämpare” vid låga elpriser, eftersom
rökgaskondensering alltid utgör ett ”gratis” alternativ till
kraftvärmen i det fall elintäkterna är låga. I ett scenario
med mycket höga elpriser så sjunker således nyttan med
rökgaskondensering, och vice versa, men viktigt att notera
är att höga elintäkter givetvis sammantaget är av godo för
den totala fjärrvärmeaffären.

2. Projektbeskrivning
2.1 Hetvattencentral Viared 1

I projektet är det planerat att bygga en hetvattencentral för
spetslastproduktion med en kapacitet på totalt 15 MW.
Den förväntade drifttiden påverkas av EMC, med en förväntad drifttid på ca 2 500 h ”före EMC” och ca 1 000 h
”efter EMC”. Anläggningen kommer att placeras på tomten Vindbryggan 1:1, Viared 1. Byggnationen förväntas ta
ca 12-14 månader och beräknas stå klar till driftsäsongen
2014-2015. I samband med byggnationen kommer de befintliga oljepannorna som står på tomten idag att behöva
rivas. Rivningen kommer att ske i början av byggnationen
då oljepannorna blockerar åtkomst av byggarbetsplatsen.
Analys av det fjärrvärmesystemet har visat att systemet
klarar en panneffekt på 15 MW, men att detta kräver en
ny nätreglering för att kunna säkerställa full leveranskapacitet från anläggningen. Utöver nya fjärrvärmepumpar
krävs även en ny reglerventil på returledningen i Alingsås
vägen. I projektet ingår därför erforderliga pumpar och
reglerventiler samt nya anslutningar till anläggningen för
vatten och spillvatten.

2.2 Rökgaskondensering Avfalls-KVV

I projektet är det planerat att bygga en rökgaskondensering
med en kapacitet på ca 8 MW och en förväntad drifttid
på drygt 5 000 h, vilket motsvarar en årlig produktion på
ca 40 GWh. Effekten kan variera mellan 5 och 10 MW
då den är beroende av olika parametrar, främst beroende av returtemperaturen på fjärrvärmen men även på
avfallsbränslets fukthalt, rökgasernas flöde och temperatur
mm. Rökgasflödet som kommer att kondenseras kommer
ifrån förbränningen i avfallspannorna. Rökgaserna ifrån
förbränningen i befintliga biopannor har valts bort då
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dessa pannor kommer att avvecklas efter byggnationen av
nya EMC.
Anläggningen kommer att placeras på Ryaverket och förväntat ytbehov är ca 400 m2 och en bygghöjd på ca 22 m.
Föreslagen inkoppling plockar rökgaserna i avfallspannornas rökgaskanal, där rökgaserna efter värmeåtervinningen
släpps ut i en ny separat skorsten. Byggnationen förväntas
ta totalt ca 12 månader och under inkopplingen av rökgaskondenseringen kan det komma att krävas att hela KVV
står still under en tid, uppskattningsvis upp till två veckor.
Den ”totalstopps vecka” som föreligger varje år kan därför
eventuellt behöva utökas. Under den tiden kan hetvattencentralen på Viared 1, om den har färdigställs, köras
som ersättning istället för nuvarande spetsanläggningar.
Rökgaskondenseringen planeras kunna stå klar till hösten
2014.

3. Miljö
Att ersätta en del av befintlig spetslastproduktion med
spillvärme och biobränslealternativ kommer att minska
utsläppen av fossil koldioxid. Föreslagna investeringar kan
i nuvarande bränslemix ersätta ca 45 GWh spetsbränslen,
varav ca 16 GWh gasol och ca 6 GWh olja, vilket innebär
att drygt 5 300 ton mindre fossil koldioxid släpps ut till
atmosfär. Totalt sett innebär detta mer än en halvering av
nuvarande koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktionen.
Minskade koldioxidutsläpp har även ett ekonomiskt värde
p g a att behovet av att inneha/köpa utsläppsrätter minskar. Den ekonomiska nyttan avseende utsläppsrätterna har
dock inte inkluderats i kalkylerna eftersom dess värde idag
är osäkert, och relativt lågt. Minskade utsläpp enligt ovan
motsvarar dock ca 0,4 mnkr/är enligt nuvarande utsläppsrättspriser.

3.1 Miljö - Hetvattencentral Viared 1

En pelletseldad hetvattencentral på Viared 1 kommer att
ha en viss påverkan på sin närmiljö. Pellets har en mindre
energidensitet än motsvarande olja vilket ger upphov till
fler och tätare transporter till och från anläggningen.
Antalet transporter uppskattas till 2 st per dygn vid full
belastning. Transporterna kommer att ge upphov till ökat
buller men placeringen inne i ett industriområde gör att
påverkan på människor och natur är liten.
På tomten Viared 1 finns idag oljepannor med tillhörande
oljetank som installerades år 1979. Risken föreligger att
olja under åren har läckt ut i marken och att marken kan
komma att behöva saneras. En sådan sanering kommer
förr eller senare att behöva genomföras oavsett om projek-
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tet blir av eller inte. Kostnaden uppgår till uppskattningsvis 2 mnkr.

3.2 Miljö – Rökgaskondensering Avfalls-KVV

Rökgaskondenseringen är en prestandahöjning av produktionen i befintliga avfallspannor och för miljön ett mer
resurseffektivt utnyttjande av befintligt avfallsbränsle.
Rökgaskondenseringen innebär i realiteten inga minskade
utsläpp från befintliga rökgaser. Istället för att alla rökgaser släpps till atmosfär kommer en andel av rökgaserna
istället fällas ut i kondensatsvatten och ledas vidare till
reningsverket. I relativa termer sker dock en minskning av
utsläppen då den ökade verkningsgraden gör att utsläpp
per producerad mängd värme minskar (det bränsle som
tillförs pannorna ökar inte). Den ökade värmeeffekten från
anläggningen kan som nämnt tidigare fasa ut motsvarande
mängd fossil energi, vilket dock direkt minskar klimatpåverkan och utgör ett stort steg närmare en fossilfri stad.
I övrigt ger anläggningen ingen nämnvärd påverkan på
miljön. Det kondensat som bildas renas till erforderlig
kvalitet innan det släpps vidare till spillvattennätet. Rökgaskondenseringen kommer mycket sannolikt att bidra till
ett minskat behov av kalk i rökgasreningen, vilket ger färre
kalktransporetet till anläggningen. I det fall mängden
kalk minskar, finns också ett ekonomiskt mervärde. P g a
osäkerheter kring hur mycket kalkförbrukningen eventuellt kan tänkas minska, så har detta ekonomiska mervärde
ej heller inkluderats i de ekonomiska kalkylerna.

4. Lönsamhet
Investeringskalkyler

Uppskattade investeringskostnader för de två föreslagna
värmeproduktionsanläggningarna ses nedan. Vid en kombinerad investering uppgår den totala investeringskostnaden till sammanlagt 133 mnkr.
Hetvattencentral Viared 1, 15 MW (pellets)
Pannanläggning inkl markarbeten

kr
46 000 000

Infrastruktur samt ombyggnad EV-nät

4 000 000

Projektkostnader: tillstånd, projektledning,
oförutsett m m

8 000 000

Byggränta

1 500 000

Summa:
Saneringskostnad
Summa investeringskostnad:

59 500 000
2 000 000
61 500 000
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Rökgaskondensering Avfalls-KVV
Processutrustning

kr
44 800 000

Byggnad

8 500 000

Anslutningar: El, FV m m

4 800 000

Projektkostnader: tillstånd, projektledning,
oförutsett m m
Byggränta
Summa investeringskostnad:

11 900 000
1 500 000
71 500 000

Lönsarnbetskalkyler

I bilaga A redovisas en ekonomisk sammanställning
av investeringarnas resultatpåverkan samt lönsamhet.
Samtliga alternativ tar hänsyn till perioderna ”före” och
”efter” EMC, samt scenarier med konstant eller sjunkande
värmebehov. Konstant värmebehov baseras på 626 GWh
enligt nuvarande handlingsplan och ett minskat värmebehov från 2018 med 1 %/år. Noterbart avseende kalkylerna
är att en kombination av investeringarna inte fullt ut ger
en ”dubblerad” nytta eftersom de till viss del konkurrerar
om att ersätter samma spetsproduktion, vilket givetvis har
tagits hänsyn till i beräkningarna. Det ekonomiska utfallet av en kombinerad investering är således inte summan
av de två enskilda investeringarna.

Bilaga A	Sammanställning av ekonomiska kalkyler för en
hetvattencentral Viared 1, rökgaskondensering
vid avfalls-KVV respektive en kombinerad investering.

5. Beslutsförslag
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås
Energi och Miljö AB besluta
att	under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner
en utökad investeringsplan
att	ge VD i uppdrag att genomföra projektet Biobränsleeldad hetvattencentral på Viared 1 för en total kostnad
av 61,5 MSEK.
att	ge VD i uppdrag att genomföra projektet Rökgaskondensering till Avfalls KVV för en total kostnad av 71,5
MSEK.
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
Gunnar Peters
Verkställande Direktör

De tre lönsamhetskalkyler som presenteras är:
a) Lönsamhet vid investering av HVC Viared 1
b) Lönsamhet vid investering av rökgaskondensering
avfalls-KVV
c) Lönsamhet för en kombination av HVC Viared och
rökgaskondensering
Ekonomiska kalkyler enligt tidigare beskrivna förutsättningar ger att samtliga investeringar är lönsamma, både
i fallet med ett konstant och med ett sjunkande fjärrvärmebehov. Den ekonomiska nyttan avseende utsläppsrätter och minskad kalkförbrukning är inte inkluderade
i kalkylerna, rimligt antagande är att dessa nyttor ger
förbättrat resultat på minst 1,0 mnkr/år. Borås Energi och
Miljö AB:s rekommendation är därför att genomföra en
kombinerad investering enligt alternativ c).
Nettonuvärdet vid en kombinerad investering på 133
mnkr är 61,5 mnkr vid ett konstant värmebehov och 14,3
mnkr vid ett sjunkande värmebehov. Återbetalningstiden
(rak pay-off) uppgår till knappt 7 år respektive 9 år beroende på scenario. Resultatpåverkan uppgår ”före EMC”
till ca 12,4 mnkr/år och ”efter EMC” till ca 5,8 mnkr/år
resp svagt negativ, -1,5 mnkr/år beroende på scenario.
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Bilaga A – sammanställning ekonomisk kalkyler
Pelletseldad hetvattencentral på Viared 1 på 15 MW (FIVC Viared 1)
Ekonomisk kalkyl för biobränsleeldad HVC Viared 1
Konstant
värmebehov

Sjunkande
värmebehov

60 000 000 kr

60 000 000 kr

1 500 000 kr

1 500 000 kr

61 500 000 kr

61 500 000 kr

Ekonomisk livslängd, avskrivningstid

20 år

20 år

Kalkylränta

6,5%

6,5%

Minskade värmeproduktionskostnader

16 100 000 kr

16 100 000 kr

Summa intäkter

16 100 000 kr

16 100 000 kr

Drift- och underhållskostnader

-1 900 000 ki

-1 900 000 kr

Summa kostnader

-1 900 000 kr

-1 900 000 kr

Inbetalningsöverskott

14 200 000 kr

14 200 000 kr

Kapitalkostnader (avskrivning+ränta)

-6 700 000 kr

-6 700 000 kr

7 500 000 kr

7 500 000 kr

Minskade varmeproduktionskostnader

12 200 000 kr

8 300 000 kr

Summa intäkter

12 200 000 kr

8 300 000 kr

Drift- och underhållskostnader

-2 300 000 kr

-2 000 000 kr

Summa kostnader

-2 300 000 kr

-2 000 000 kr

Uppgifter om grundinvesteringen
Investeringskostnad för HVC Viared 1
Byggränta
Investeringskostnad inkl byggränta

Årliga in- och utbetalningar
OBS! Angivna in- och utbetalningar avser helårsmedelvärden för respektive perioden.
Före EMC, sep 2014-dec 2017

Årlig resultatpåverkan
Efter EMC, år 2018-2033

Inbetalningsöverskott

9 900 000 kr

6 300 000 kr

-4 800 000 kr

-4 800 000 kr

5 100 000 kr

1 500 000 kr

112 600 000 kr

89 400 000 kr

Investeringskostnad (enigt ovan)

61 500 000 kr

61 500 000 kr

Nettonuvärde

51 100 000 kr

27 900 000 kr

1,83

1,45

4 637 652 kr

2 532 103 kr

5,4 år

6,3 år

Kapitalkostnader (avskrivning+ränta)
Årlig resultatpåverkan

Lönsamhetskalkyl
Nuvärde
Nuvärde av årliga inbetalningsöverskott

Nuvärdeskvot
Annuitet
Annuitet
PAY-OFF
Återbetalningstid, ”rak” pay-off
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Rökgaskändensering på Avfalls-KVV på Ryaverket, ca 8 MW (Rgk Avfalls-KVV)
Ekonomisk kalkyl för Rökgaskondensering Avfalls-KVV
Uppgifter om grundinvesteringen
Investeringskostnad för rökgaskondensering Avfalls-KVV
Byggränta

Konstant
värmebehov

Sjunkande
värmebehov

70 000 000 kr

70 000 000 kr

1 500 000 kr

1 500 000 kr

71 500 000 kr

71 500 000 kr

Ekonomisk livslängd, avskrivningstid

20 år

20 år

Kalkylränta

6,5%

6,5%

Minskade värmeproduktionskostnader

22 100 000 kr

22 100 000 kr

Summa intäkter

22 100 000 kr

22 100 000 kr

Drift- och underhållskostnader

-3 800 000 kr

-3 800 000 kr

Summa kostnader

-3 800 000 kr

-3 800 000 kr

Inbetalningsöverskott

18 300 000 kr

18 300 000 kr

Kapitalkostnader (avskrivning+ränta)

-7 800 000 kr

-7 800 000 kr

Årlig resultatpåverkan

10 500 000 kr

10 500 000 kr

Minskade värmeproduktionskostnader

12 800 000 kr

7 800 000 kr

Summa intäkter

12 800 000 kr

7 800 000 kr

Drift- och underhållskostnader

-4 000 000 kr

-3 900 000 kr

Summa kostnader

-4 000 000 kr

-3 900 000 kr

Investeringskostnad inkl byggränta

Årliga in- och utbetalningar
OBS! Angivna in- och utbetalningar avser helårsmedelvärden för respektive perioden
Före EMC, sep 2014-dec 2017

Efter EMC, år 2018-2033

Inbetalningsöverskott

8 800 000 kr

3 900 000 kr

-5 600 000 kr

-5 600 000 kr

3 200 000 kr

-1 700 000 kr

116 300 000 kr

84 800 000 kr

Investeringskostnad (enligt ovan)

71 500 000 kr

71 500 000 kr

Nettonuvärde

44 800 000 kr

13 300 000 kr

1,63

1,19

4 065 887 kr

1 207 060 kr

5,2 år

6,6 år

Kapitalkostnader (avskrivning+ränta)
Årlig resultatpåverkan

Lönsamhetskalkyl
Nuvärde
Nuvärde av årliga inbetalningsöverskott

Nuvärdeskvot
Annuitet
Annuitet
PAY-OFF
Återbetalningstid, ”rak” pay-off
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Kombinerad investering av Rgk Avfalls-KVV och HVC Viared 1
Ekonomisk kalkyl för Rgk Avfalls-KVV och HVC Viared 1
Uppgifter om grundinvesteringen
Investeringskostnad för Rgk Avfalls-KVV + HVC Viared 1

Konstant
värmebehov

Sjunkande
värmebehov

130 000 000 kr

130 000 000 kr

3 000 000 kr

3 000 000 kr

133 000 000 kr

133 000 000 kr

Ekonomisk livslängd, avskrivningstid

20 är

20 år

Kalkylränta

6,5%

6,5%

Minskade värmeproduktions kostnader

32 600 000 kr

32 600 000 kr

Summa intäkter

32 600 000 kr

32 600 000 kr

Drift- och underhållskostnader

-5 700 000 kr

-5 700 000 kr

Summa kostnader

-5 700 000 kr

-5 700 000 kr

Inbetalningsöverskott

26 900 000 kr

26 900 000 kr

Kapitalkostnader (avskrivning+ränta)

-14 500 000 kr

-14 500 000 kr

Årlig resultatpåverkan

12 400 000 kr

12 400 000 kr

Minskade värmeproduktionskostnader

22 500 000 kr

14 800 000 kr

Summa intäkter

22 500 000 kr

14 800 000 kr

Drift- och underhållskostnader

-6 300 000 kr

-5 900 000 kr

Summa kostnader

-6 300 000 kr

-5 900 000 kr

Inbetalningsöverskott

16 200 000 kr

8 900 000 kr

Kapitalkostnader (avskrivning + ränta)

-10 400 000’

-10 400 000 kr

Årlig resultatpåverkan

5 800 000 kr

-1 500 000 kr

Nuvärde av årliga inbetalningsöverskott

194 500 000 kr

147 300 000 kr

Investeringskostnad (enligt ovan)

133 000 000 kr

133 000 000 kr

61 500 000 kr

14 300 000 kr

1,46

1,11

5 581 518 kr

1 297 816 kr

6,7 år

8,9 är

Byggränta
Investeringskostnad inkl byggränta

Årliga in- och utbetalningar
OBS! Angivna in- och utbetalningar avser helårsmedelvärden för respektive perioden.
Före EMC, sep 2014-dec 2017

Efter EMC, år 2018-2033

Lönsamhetskalkyl
Nuvärde

Nettonuvärde
Nuvärdeskvot
Annuitet
Annuitet
PAY-OFF
Återbetalningstid, ”rak” pay-off
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§ 113 Biobränsleeldad hetvattencentral
Vjared 1 Rökgaskondensering
Avfalls-KVV

Tilläggsförslag från Jan-Olof Dahlin.

Gunnar Peters och Anders Broden presenterade rubricerade investeringsförslag avseende ny fjärrvärmeproduktion
i det centrala fjärrvärmenätet.
Investeringarna innebär byggnation av två nya anläggningar, dels en rökgaskondenseringsanläggning på
Ryaverket, vilken kompletterar värmeproduktionen från
befintliga avfallspannor och dels en ny biobränsleeldad
hetvattenpanna på Viared (Viared 1).
Investeringarna har kostnadsbedömts till 71,5 mnkr
(rökgaskondensering) respektive 61,5 mnkr (pellets eldad
hetvattenpanna) vilket sammantaget ger en investeringskostnad på 133 mnkr.
Grundläggande för de nya anläggningarna är att de
tillsammans kommer att tränga undan och ersätta en
betydande del av befintlig spetslastproduktion, vilken idag
baseras på dyra och till stor del fossilbaserade bränslen.

Ordföranden yrkar bifall till grundförslaget.

Utöver de miljömässiga och ekonomiska mervärden som
investeringarna beräknats medföra presenterades också
övergripande aspekter avseende bl a system- och processförutsättningar, teknikval/bränsleval, tillståndsfrågor avseende miljö och bygg samt en tidplan för ett genomförande.
En viktig del i den ekonomiska utvärdering som gjorts,
är att studera hur utvecklingen av det framtida fjärrvärmebehovet och planerad kraftvärmeanläggning på
Sobacken (EMC) påverkar utfallet av föreslagna investeringar. Vid en investering i båda föreslagna anläggningar
så uppnås med presenterade förutsättningar initialt en
resultatförbättring på ca 12 mnkr/år, samt att utsläppen
av fossil koldioxid från dagens fjärrvärmeproduktion i
princip halveras. Förslagna investeringar visar på en god
ekonomisk lönsamhet även oaktat de eventuellt ytterligare positiva effekter som kan uppnås, såsom minskade
kostnader för utsläppsrätter, minskade kostnader för
befintlig rökgasrening och en ökad effektivitet i föreslagen
rökgaskondenseringsanläggningen vid sänkta fjärrvärme/
returtemperaturer.

Förslag till beslut

att	V D skall återkomma till styrelsen innan slutgiltig
upphandling enligt LOU göres

Jan-Olof Dahlin yrkar bifall till grundförslaget med hans
tilläggsförslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens
förslag.

§ 114 Upphandling – Material och Anläggningsresurs 2012-2013
Borås Energi och Miljö AB ansluter kontinuerligt nya
fjärrvärme och fjärrkylakunder till befintligt fjärrvärmeoch fjärrkylanät. För denna verksamhet krävs en Materialoch Anläggningsresurs. Upphandlingen har genomförts
genom så kallad Förenklad upphandling enligt lagen om
offentlig upphandling (LUF), med gällande förändringar
och tillägg.

Beslut Styrelsen beslöt
att	ge VD i uppdrag att teckna ramavtal med
HJ-Inredningstjänst AB.

Övrigt
§ 115 Styrelsemöten 2013
Underlaget utsänt med kallelsen.
Beslut
Styrelsen beslöt
att notera till protokollet att styrelsen fått information.

§ 116 Extra styrelsemöte 15 november
2012

att	under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner
en utökad investeringsplan.

Ett extra styrelsemöte är bokat den 15 november k1 17:00.

att	ge VD i uppdrag att genomföra projektet Biobränsleeldad hetvattencentral på Viared 1 för en total kostnad
av 61,5 MSEK.

Styrelsen beslöt
att notera till protokollet att styrelsen fått information.

Beslut

att	ge VD i uppdrag att genomföra projektet Rökgaskondensering till Avfallspannorna för en total kostnad av
71,5 MSEK.
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2012-11-30
Från Profu, projektinriktad forskning och utveckling

Kommenterer till beslutsunderlaget
för utökad investering 2012
Borås Energi & Miljö (BEM) önskar uppföra en ny
hetvattenpanna samt komplettera befintlig avfallspanna
med en rökgaskondensor. I detta PM presenteras Profus
kommentarer på det beslutsunderlag som vi har tagit del
av. Profu anser att underlaget är väl genomarbetat och
med tanke på den relativt stora användningen av dyr topplast bedöms investeringen i en pelletspanna eller rökgaskondensor som rimlig och robust. Det i beslutsunderlaget
presenterade utfallet för samtidig investering i pellets och
rökgaskondensor är i beslutsunderlaget inte lika robust,
och vid minskande fjärrvärmeunderlag är nettonuvärdet
för samtidig investering lägre än nettonuvärdet för endast
pelletspanna. Här anser Profu att det finns anledning att
se över viktiga parameterar i investeringskalkylen för att
bättre kunna avgöra den totala lönsamheten för samtidig
investering.

Bakgrund
Borås Energi & Miljö (BEM) levererar fjärrvärme till
Borås Stad. I sin produktionspark har man, något förenklat beskrivet, ett avfallseldat kraftvärmeverk som baslast,
biobränsleeldade kraftvärmeverk (bio-KVV) och värmepump för mellanlast, samt olja och gas för topplast och
backup. Då värmeleveranserna gradvis har ökat används
nu dyr topplast i relativt stor omfattning. På längre sikt
vill man ersätta befintlig bio-KVV med ny storleksanpass
ad KVV (kallat EMC). EMC är en större investering som
man utreder just nu. För att på kortare sikt minska på dyr,
och huvudsakligen fossil, topproduktion önskar BEM
att så snart som möjligt investera i en pelletseldad hetvattenpanna (Pellets) samt komplettera befintlig avfallspanna
med en rökgaskondensor (RGK). BEM har utrett dessa
alternativ och i bolagsstyrelsen har man fattat beslut om
att investera i båda Pellets och RGK, varför man lagt fram
investeringsförslaget även för Kommunstyrelsen.
Borås Stad, Stadskansliet, har gett Profu i uppdrag att
granska och kommentera beslutsunderlaget. Profu har
tagit del av det skriftliga beslutsunderlag som föreligger.
Liksom för styrelsen har Anders Brodén från BEM presenterat det mer fullständiga OH-materialet även för Profu.
Därtill har Profu fått ta del av antagna energipriser för att
kunna bedöma om kalkylen vilar på rimliga antaganden.
Som förtydligande kan nämnas att vi inte mer än i undantagsfall genomfört några egna beräkningar, utan våra
kommentarer avser endast olika antaganden och resultat
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i utredningen. Vidare utvärderar vi endast ekonomin för
investeringarna och då i form av nettonuvärde. Det finns
även andra sätt att värdera ekonomin för dessa investeringar, såsom återbetalningstid och rörelseresultat, men
dessa alternativ beaktar vi inte i detta PM. Därtill kan det
finnas andra nyttor, t ex miljöaspekter och nättekniska
frågor, som vi inte heller beaktar.
Nedan presenteras Profus kommentarer på beslutsunderlaget. I sammanhanget bör påpekas att EMC påverkas av
föreslagna investeringar men Profu har inte beaktat detta
i granskandet eftersom EMC ligger långt fram i tiden
(tidigast 2018) och inte är beslutat.
Inledningsvis ges mer generella kommentarer på underlaget och övergripande antaganden. Därefter ges kommentarer på respektive investering (pellets och RGK), samt på
alternativet samtidig investering i både Pellets och RGK.

Generellt
Profu har tagit del av det skriftliga och muntliga underlaget och bedömer generellt underlaget som heltäckande och
gediget, och på en generell nivå har vi bara två synpunkter.
Som en mindre allvarlig punkt noterar vi att man väljer att
inte ta med den ekonomiska effekten av minskat behov av
utsläppsrätter. Även om priset är osäkert bör detta tas med,
vilket skulle bidra positivt till den ekonomiska kalkylen,
dvs utfallet av investeringen blir något bättre än redovisat.
En faktor som dock eventuellt kan påverka utfallet negativt är leveransvolymen. Då denna parameter är viktig kan
det finnas anledning att fördjupa analysen av leveransvoly
men ytterligare. Mer om leveransvolymen diskuteras i
Samtidig investering nedan.

Pellets
Beslutsunderlaget visar att en pelletspanna på Viared är en
investering med god lönsamhet. Med tanke på den relativt
stora användingen av dyr topplast talar allt för att beslutsunderlaget är korrekt. Profu har även gjort en överslagberäkning för den aktuella investeringen och anser att både
antagna förutsättningar och resultat är rimliga.
I underlaget presenteras ingen separat känslighetsanalys
för pelletspannan, utan endast för fallet samtidig investering. En enkel scenarioanalys där de viktigaste paramet
rarna (såsom pelletspris, topplastpris och investeringskostnad) varieras på lämpligt sätt (t ex ±10 % eller på mer
sofistikerat sätt) skulle kunna undanröja allt tvivel. Dylik
scenarioanalys kan vara intressant ifall man inriktar sig
på att investera endast i pelletspannan (och inte tar med
RGK). Profus bedömning är dock att pelletspanna är lönsam även i mer ogynnsamma fall, t ex med högre pelletspris och lägre oljepris. Vidare är osäkerheterna för en dylik
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pelletspanna ganska små; både prestanda och kostnad är
relativt välkända.
I den muntliga presentationen visades även flis som ett
alternativ till ny hetvattenpanna på Viared. Enligt den
presentationen visade flispanna något bättre nuvärde. Som
också nämns i presentationen har dock pellets andra fördelar som enkelhet och bättre egenskaper för intermittent
drift, vilket i slutändan har ekonomiskt värde även om det
kan vara svårt att värdera i direkta ekonomiska termer.
Vidare kan egenskaperna för intermittent drift bli än mer
viktigt efter en investering i EMC, vilket sammantaget
indikerar att pelletspannan kan vara det bättre alternativet
trots något lägre nettonuvärde.

RGK
Pelletspannan visar alltså ett positivt och robust utfall
med begränsade osäkerheter. Även investering i RGK
presenteras som en god investering med robusta positiva
nettonuvärden, vilket Profu ser som en rimlig bild. I
jämförelse med pellets är dock spannet för möjligt resultat
större för RGK. Exempelvis beror prestanda på vilken
returtemperatur man har, investeringskostnaden är mer
svårbedömd då det rör sig om komplettering av befintlig
anläggning och inverkan på kalkförbrukning och därmed
driftkostnad för befintlig avfallspanna är inte säkerställd.
Dessa osäkerheters inverkan på den ekonomiska kalkylen
diskuteras i avsnitt Samtidig investering nedan. Vidare ser
Profu två andra osäkerheter: livslängd och miljötillstånd.
Livslängden för RGK är satt till 20 år trots att befintlig
avfallspanna kommer att vara ca 10 år vid driftstart av
RGK. I sammanhanget är det alltså viktigt att ha en
tydlig långsiktig plan för avfallspannan. Vidare nämns
det att nytt miljötillstånd kanske kommer att behövas för
RGK, vilket kan försena starten för RGK och därigenom
försämra ekonomin.
Ovanstående osäkerheter gäller främst fram till att RKG
är tagen i drift. Därefter är osäkerheterna mindre för RGK
än Pellets, eftersom man i RGK tar vara på spillvärme
istället för använda något bränsle. För Pellets kommer
däremot framtida rörelsevinst att bero bland annat på pelletspriset.
Liksom för pellets skulle man kunna göra en känslighetsanalys för detta alternativ för att säkerställa investeringens
robusthet om inriktningen blir att enbart investera i RGK.
Om det blir frågan om val mellan Pellets och RGK ska
man välja det mest lönsamma alternativet. Som framgår
ur bildpresentationen är det inte självklart vilket som är
det mest lönsamma alternativet, då det exempelvis beror
på kalkbehovet till befintlig avfallspanna efter installation
av RGK (mer om denna och andra parametrar i avsnittet Samtidig investering nedan). Vid behov får man alltså

reda ut vilket alternativ som är mest lönsamt. Förslaget
från BEM är dock samtidig investering i Pellets och RGK,
varför detta diskuteras nedan.

Samtidig investering
BEM föreslår samtidig investering i Pellets och RKG.
Som framgår ur beslutsunderlaget är dock inte vinsterna
för respektive investering additiva; den ena investeringen
minskar nyttan med den andra. I fallet med konstant
fjärrvärmeunderlag ökar dock nettonuvärdet av samtidig
investering i jämförelse med att bara investera i en av
enheterna, vilket indikerar att det är korrekt att investera i
både pellets och RGK samtidigt. I scenariot med minskande fjärrvärmeunderlag minskar dock nettonuvärdet i
jämförelse med att endast investera i pellets, vilket indikerar att det inte är korrekt att investera i båda alternativen
samtidigt i ett sådant fall.
En slutsats av ovanstående resonemang är att det är
angeläget att ha en så bra bild som möjligt av det framtida
fjärrvärmeunderlaget. Således anser Profu att det kan finnas anledning att ta den frågan ett steg vidare och bland
annat bedöma vilken framtidsbild som är mest representativ och trolig. I sammanhanget bör nämnas att Profu
utifrån tillhandahållet underlag inte kan bedöma vilken
utveckling som är troligast, utan anser att detta görs bäst
av BEM.
Då samtidig investering inte ger positivt bidrag i nettonuvärde vid sjunkande fjärrvärmeunderlag kan det även vara
lämpligt att noggrannare titta på de osäkerheter som råder
för investeringarna. Som Profu ser det råder det huvudsakligen osäkerheter runt investeringen av RGK, och exempelvis följande punkter skulle kunna utredas ytterligare:
• Investeringskostnaden för RGK. Utifrån Profus tidigare
erfarenheter verkar investeringskostnaden hög. Flera
anläggningar i samma storleksordning som byggts på
senare tid har betydligt lägre specifik investeringskostnad. De fall vi känner till har byggnationen skett samtidigt som pannan, vilket normalt gör det billigare, men
om det inte är särskilt besvärliga förutsättningar i Borås
så kan antagen investeringskostnad vara hög.
• Kalkbehov. Om kalkbehovet kan minskas ändras kalkylen påtagligt.
• Storlek på RGK. Eventuellt är det lönsamt att investera i
en större RGK för att även utnyttja (viss del av) rökgaserna från befintliga bio-KVV. Marginalkostnaden för
en större RGK bör vara ganska låg.
• Startår för EMC. Om EMC startar ett eller två år
senare ökar lönsamheten för RGK avsevärt, särskilt i
kombination med ovanstående punkt.
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• Prestanda för RGK. Eventuellt kan prestanda för RGK
vara högre, t ex om man ytterligare kan sänka returtemperaturen.
• DoU för RGK är satt till 3,8 mnkr/år, vilket eventuellt
är högt. Enligt Profus erfarenheter brukar DoU för
RGK vara lägre.
För samtliga ovanstående osäkerheter ligger nuvarande
antaganden åt det försiktiga/negativa hållet, dvs. nettonuvärdet för RGK kan mycket väl öka efter att osäker
heterna har minskats. Om osäkerhet fortfarande råder
efter genomgång kan detta markeras t ex med ett osäkerhetsintervall. Efter en genomgång och eventuell justering
av ovanstående parameterar är det möjligt att nettonuvärdet för samtidig investering är högre än investering i det
enskilda alternativ som har högst nettonuvärde (observera
att nettonuvärde för enbart RGK också ökar) även med
sjunkande fjärrvärmeunderlag. I sammanhanget kan även
kommentarerna angående utsläppsrätter i avsittet Generellt beaktas, samt livslängd och miljötillstånd i avsnittet
RGK
PROFU
Erik Axelsson

kombinerad investering, och har givetvis fullt förtroende
för det beslut vår styrelse har tagit. Viktigt att poängtera
är att presenterat beslutsunderlag är ett kondensat av alla
de aspekter som inryms i detta investeringsärende, detta
för att på ett så lättbegripligt och ett så korrekt sätt som
möjligt sammanfatta föreslagna investeringar och dess
miljömässiga och ekonomiska påverkan. Mycket viktigt
att direkt lyfta fram är också att samtliga investeringsalternativ visar på (väldigt) god lönsamhet, varför BEM ser det
som en mycket stor möjlighet att genomföra en samtidig
investering eftersom det med eftertryck skulle stödja vår
och stadens vision om en fossilbränslefri stad samt medföra en avsevärd resultatförbättring för fjärrvärmeaffären!
Fjärrvärmeaffären har idag också en mycket låg lönsamhet, varför BEM givetvis på alla sätt söker efter robusta
och lönsamma investeringsalternativ.
För att underlätta vidare kommentarer används nedanstående benämningar:
Alt A: Investering i HVC Viared 1
Alt B: Investering i rökgaskondensering avfalls-KVV
Alt C: Kombinerad investering Alt A + Alt B
NNV: Nettonuvärde för respektive ekonomisk kalkyl

John Johnson
Kommentarer

2012-11-27
Från Borås Energi och Miljö AB

Kommentarer till Profus
second-opinion/PM avseende
beslutsunderlag för utökad
investeringsplan 2012
Allmänt
BEN anser att Profu som helhet har fångat presenterat
underlag på ett adekvat sätt, samt givet relevanta kommentarer avseende beslutsärendet, även om BEM inte fullt
ut stödjer hur några viktiga frågor tolkats och presenteras.
BEM ser det sammantaget givetvis som glädjande att
Profu bedömer det underlag som presenterats för BEM:s
styrelse samt Profu som ”gediget och heltäckande”, även
om vi önskar ge följande förtydliganden och kommentarer. BEM konstaterar på förekommen fråga att beslutsunderlaget i vissa avseenden med facit i hand kunde kompletterats och förtydligats ytterligare, speciellt avseende motiv
till en kombinerad investering, vilket således stödjer Profus
kommentarer. BEM tror naturligtvis trots framställda
kommentarer benhårt på beslutat förslag om en samtidig/

B 42

• I inledningen beskrivs utfallet i beslutsunderlaget för
en samtidig investering (Alt C) som ”inte lika robust,
och till och med negativt”, vilket riskerar att ge läsaren
helt fel bild av föreslaget investeringsalternativ. Alt C
visar sammantaget, vid såväl med konstant som med
sjunkande värmebehov, på betydande lönsamhet (NNV
14,3 mnkr för Alt C vid sjunkande värmebehov), vilket
bör tydliggöras. Att Alt C även i ett mer ogynnsamt
scenario visar på lönsamhet anser BEM istället vara
mycket robust,
• BEM skulle därmed önska att inledningen i PM:et
kompletteras/skrivs om, så att den ger en tydligare bild
av de kommentarer som presenteras. Det beslut som
kommer fattas kommer sannolikt baseras på de synpunkter alternativt rekommendationer som beskrivs i
inledningen, därav ser vi det som angeläget. Det konstateras bl a i underlaget att med nuvarande leveransförutsättningar, vilket vi anser vara det troliga alternativet, så
”indikerar att det är korrekt att investera i både pellets
och RGK”.
• Det känns i likhet med ovan också mycket viktigt att
notera att de osäkerheter som presenteras snarare utgör
möjligheter än osäkerheter för investeringarna (specifikt
för Alt B/C), eftersom samtliga osäkerheter/möjligheter
som påvisat grundar sig på mer eller mindre konservativa antaganden. Som läsare kan ”för en rökgaskondensor är dock osäkerheterna större” misstolkas som något
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klart negativt, trots att det i presentationsunderlag har
beskrivits som framtida potentialer i ”mångmiljonklassen”, och vilket får stöd i Profus kommenterar kring
osäkerheter. Det konstateras att osäkerheterna mellan
alternativ A och B skulle behöva göras mer transparenta för att utröna vilket alternativ som de facto är
mest lönsamt, där BEM givetvis ser det som olyckligt
om de sammantagna antagandena som gjorts gör att
ett missvisande underlag framställts. Dock är det av
stor vikt för BEM att efter ett eventuellt genomförande
slutligen kunna visa på nyttan för det investeringsalternativ som rekommenderats, där de facto rökgaskondensering är en mer komplex anläggning (om än en mycket
konventionell teknik och vanligt förekommande i
kraftvärmeverk!) vilket därför har medfört mer konservativa antaganden där vissa antaganden inte varit helt
säkerställda och därmed inte beaktats i den ekonomiska
kalkylen. I och med att uppskattad investeringskostnad
för Alt B indikeras vara för hög, så bör i sammanhanget
tilläggas att vi även studerar möjligheten till att inhysa
rökgaskondenseringsanläggningen i befintlig byggnad
på kraftvärmeverket, vilket skulle reducera investeringskostnaden. Avseende Alt B och C kan slutligen sägas att
vid beaktande av samtliga nämna osäkerheter (däribland
hänsyn taget till minskat behov av utsläppsrätter) skulle
lönsamheten för alternativen förbättras avsevärt.
• Profu konstaterar helt korrekt att värmebehovets
utveckling har stor betydelse av för investeringarnas
lönsamhet, och kan göra att en investering i enbart Alt
A eller Alt B mer fördelaktigt. Framtaget beslutsunderlag visar dock väldigt tydligt på detta faktum, eftersom
värmebehovet som sagt har en stor påverkan på investeringarnas lönsamhet och varför det är av stor vikt för ett
beslut att detta faktum åskådliggörs. Ett sjunkande värmebehov har dock i mångt och mycket presenterat som
ett ”worst-case”-scenario, eftersom de senaste årens kraftiga försäljningsökning rimligen visar på att åtminstone
ett konstant värmebehov på medellång sikt bör vara det
mest troliga. Scenariot med ett sjunkande värmebehov
är således viktigt att belysa ur ett riskperspektiv och
som en känslighetsanalys, vilket som sagt redovisats.
Noterbart är också att den förändring för värmebehovet
på -1 % per år givetvis inkluderar den merförsäljning
och förtätning som kan förväntas, varför den faktiska
förändringen av värmebehovet hos befintliga kunder
snarare är minst -2 % per år (nyanslutningen under den
senaste 10-årsperioden har varit i snitt >10 GWh/år, dvs
>1,5 % per år), vilket förmodligen bör anses som fullt
rimligt även för ett scenario med (kraftigt) sjunkande
värmebehov. Att slutligen grunda ett beslut utifrån ett
scenario med sjunkande värmebehov, vilket i dagsläget
inte kan påvisas i vårt system, bör således vara felaktigt.
Föreslaget investeringsalternativ (Alt C) visar på högst

NNV vid det scenario som i dagsläget bör anses vara
det mest rimliga, och Profu konstaterar också att ”i
fallet med konstant fjärrvärmeunderiag ökar dock nettonuvärdet av en samtidig investering, vilket indikerar
att det är korrekt att investera i både pellets och RGK
samtidigt”. BEM har i beslutsunderlaget inte heller visat
på hur lönsamheten ser ut vid ett ökande värmebehov,
vilket de facto bör kunna anses vara lika troligt som ett
sjunkande värmebehov, detta eftersom lönsamheten i
ett sådant scenario enbart vore än bättre (skulle visa på
mycket god lönsamhet!). Avseende Alt A kan sägas att
investeringen får ses som en viktig del för att på bästa
sätt kunna möta den expansion som nu sker i Viaredsområdet, vilket med stor sannolikhet redan på kort sikt
kan ge en betydande ökning av värmeleveransen.
• Relaterat till ovanstående så skulle i det fall en investering i en ny anläggning på Viared inte genomförs riskera
att användningen av olja kommer att öka i systemet, eftersom Viaredsområdet redan idag utgör en trång sektor
i fjärrvärmesystemet vilket gör att befintliga oljeanläggningar kommer att behöva utnyttjas i högre grad.
• Avseende hur investeringarna både påverkar och
påverkas av planerat EMC, så kan det konstateras att
lönsamheten för föreslagna investeringar inte kommer
att påverkas negativt vid en förändring av slutlig dimensionering av EMC, utan tvärt om kunna förbättras,
eftersom det i investeringsbedömningarna har antagits
att EMC byggs med ”maximal” storlek (enligt maximalt ansökt storlek i inlämnad miljötillståndsansökan),
vilket ger ”minimal” nytta för föreslagna investeringar.
Antagandet har gjorts för att i likhet med värmeunderlaget på ett översiktligt och korrekt sätt lyfta fram
hur de framtida, men ej beslutade, planerna för EMC
påverkar utfallet av investeringarna. Hurvida detta varit
ett konservativt antagande eller ej får pågående studier
inom EMC visa på, där det viktiga i slutändan är att nå
en så optimal produktionsmix som möjligt.
• Den tekniska livslängden för befintliga avfallspannor
är uppskattat till ca 35 år (dvs pannorna kommer vara i
drift till minst år 2035), där det givetvis också finns ett
långsiktigt underhållsprogram, vilket sammantaget gör
att ett antagande om 20 års ekonomisk livslängd för en
rökgaskondenseringsanläggning bör vara fullt rimligt
(samt följer den avskrivningstid som vi normalt också
använder för fjärrvärmeanläggningar).
• Avseende miljötillstånd för en rökgaskondenseringsanläggning så är tanken att släppa det renade kondensatet till spillvattennätet, varför enbart en ändring av
befintligt miljötillstånd kommer att krävas. Viktigt att
poängtera är att utsläppskraven till spillvatten i de flesta
avseenden är högre än vid utsläpp till recipient, varför
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reningskraven för anläggningen de facto kommer vara
högre. Tidplanen för Alt B bör således inte påverkas.
• BEM skulle önska att Profu på ett övergripande men
mer tydligt sätt även belyser de miljömässiga fördelarna
med föreslagen investering, eftersom dessa förutom de
ekonomiska aspekterna utgör en mycket viktig del, samt
för att det bör ligga i såväl Borås som Profus intresse att
verka för att miljöriktiga investeringar genomförs.

Övriga kommentarer
Eftersom fjärrvärmeaffären idag är mycket komplex, och
påverkas av en rad olika omvärldsfaktorer, så är det av stor
betydelse att se helheten och den robusthet som föreslagna
investering kommer att medföra, dels avseende en avsevärd
resultatförbättring, men också avseende att minska den
totala riskspridningen i affären genom att på ett bättre
sätt kunna möta de variationer i bränsle- och elpriser som
framtiden med största sannolikhet bär med sig. Föreslagna
investeringar har också som vi ser det, oaktat redovisade
ekonomiska utfall, ett starkt stöd i det energieffektiviseringsdirektiv som nyligen beslutats om inom EU. Att avseende möjligheten till investering i rökgaskondensering inte
tillvarata den stora mängd spillvärme som finns tillgänglig
i vårt eget system vore ur denna synvinkel och en vidare
betraktelse i princip helt oacceptabelt eftersom investeringarna som påvisat i beslutsunderlaget sammantaget
visar på lönsamhet även i ett ogynnsamt scenario. Det kan
tilläggas att en av de allra viktigaste frågorna som diskuterats såväl på nationell nivå såsom i fjärrvärmebranschen
under de senaste åren också har varit just utnyttjandet av
spillvärme och hur fjärrvärmen som helhet kan fortsätta
att utvecklas för att vara så miljöriktig, resurseffektiv och
kostnadseffektiv som möjligt, vilket som sagt givetvis bör
ligga i stadens intresse.
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
Anders Brodén
Energistrateg
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Nr 13
Ny förskola vid Milstensgatan
2013-02-04

2012/KS0785 290

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har den 18 december hos
Kommunstyrelsen hemställt om ett projekteringsuppdrag
för en ny förskola vid Milstensgatan. I den investeringsplan för 2013-2015, som Kommunfullmäktige fastställt
i budgeten för 2013, finns 27 mnkr avsatt för denna
förskola. Den skulle omfatta sex avdelningar.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår nu ett något större
projekt än det som ingår i budgeten då det tillkommer
en ”nattisavdelning”. Detta medför att den beräknade
utgiften ökar till 31 mnkr. Med anledning av att projektet
nu överstiger det som avsatts i budgeten överlämnar Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige att ta beslut om
projekteringsuppdraget.
Stadsdelsnämnden Öster har den 22 januari 2013 godkänt
förslaget.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera en
ny förskola vid Milstensgatan inklusive en ”nattisavdelning” för en beräknad utgift på 31 000 000 kr i enlighet
med nämndens förslag den 18 december 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Presidiebeslut
2013-01-22
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Godkännande av förslag från
Lokalförsörjningsnämnden
angående projekteringsuppdrag
för nybyggnad av förskola vid
Milstensgatan, Borås Stad
Beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens framställan om projekteringsuppdrag
avseende nybyggnad av förskola vid Milstensgatan med sju
avdelningar innefattande nattisverksamhet.

Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har i skrivelse daterad
2012-04-17 till Lokalförsörjningsnämnden begärt en
nyproduktion av en permanent förskola med 120 platser
(6 avdelningar) vid Milstensgatan. I skrivelse daterad
2011-11-12 kompletteras framställan med en begäran om
att förskolan utökas med ytterligare en avdelning för att
inrymma nattisförskola.
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget för år
2013 där 27 miljoner kronor avsatts för projektet avseende
sex avdelningar. Lokalförsörjningsnämnden bedömer att
utökningen med en nattisavdelning ökar projektets kostnad med cirka 4 miljoner kronor.
Nyproduktionen av ovan rubricerade förskola är välmotiverad utifrån stadsdelsnämndens strategi att avveckla
paviljonglösningar och icke ändamålsenliga lokaler. Förskolans lokalisering i nära anslutning till Bodaskolan ser
stadsdelsnämnden som en fördel då lokalerna i ett längre
perspektiv också ska kunna användas vid förändringar i
barn- eller elevantal.
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Projektet innebär inget nytillskott av förskoleavdelningar
men verksamheten bedömer att fler barn kan placeras i en
samlad förskolebyggnad jämfört med nuvarande lokallösningar inom området.
Totalkostnaden för projektet är beräknad till 31 000 tkr
vilket innebär en lokalhyra motsvarande 2 254 tkr år 1.

Hyreskostnadskalkyl
Ny hyra år 1 förskola inkl nattis

2 254 900

Hyresminskning paviljonger Milstensgatan

-513 000

Hyresminskning lägenhetsförskola, Silviagården

-471 000

Hyresminskning lägenhetsförskola samt nattis

-272 000

Hyreskostnad ny förskola år 1

998 900

Hyreskostnadsökningen för en nybyggd förskola på
Milstensgatan motsvarar cirka 0,6 % av nuvarande totala
budget för förskoleverksamheten i stadsdelen.

Nattisverksamheten
Den föreslagna integreringen med en nybyggd nattisavdelning innebär att platspriset kommer att öka med motsvarande hyreskostnadsökning för de lokalytor som nattisverksamheten tar i anspråk.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Petter Löberg
ordförande		
1:e vice ordförande
Patric Cerny
2:e vice ordförande

2012-12-18
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Nybyggnation av förskola vid
Milstensgatan, Boda Borås, framställan om projekteringsuppdrag
Stadsdel Öster har i skrivelse daterad 2012-04-17 till
Lokalförsörjningsnämnden begärt en nyproduktion av en
permanent förskola för 6 avdelningar och 120 barn, vid
Milstensgatan. I en skrivelse daterad 2012-11-12 begär
Stadsdelen att förskolan utökas till 7 avdelningar för att
kunna inrymma även nattverksamhet för barnomsorgen.
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Den föreslagna tomten är belägen mellan vårdcentralen på
Boda och Bodaskolan. Området har tidigare använts för
kolonilotter men har avvecklats under senare år.
Avsikten med projektet är en nybyggd fullt modern förskola som kommer att p-märkas. Lokalförsörjningsförvaltningen har under förstudiearbetet jämfört förutsättningarna och markförhållandena med förskolan på Hestra som
kommer att inrymma 7 avdelningar.
Det finns många likheter och därför föreslår Lokal försörjningsförvaltningen att använda samma typ av byggnad
och därmed en förenklad projekteringsprocess med undantag för ändringar i samband med nattisverksamheten.
Detta förfaringssätt ger lägre projekteringsutgifter och en
tidseffektivisering.
Lokalförsörjningsförvaltningen bedömer att en utökning
med en avdelning i den aktuella nybyggnaden på Boda
är möjlig. Tomtens beskaffenhet medför dock en högre
utgift totalt på grund av höjdskillnader mer än en normal
enplansbyggnad.
Under förstudiearbetet har trafiksituationen studerats i
samråd med tekniska förvaltningen och bedömningen är
att inga intilliggande bostäder finns i direkt anslutning
till Milstensgatan. Därför bedöms situationen som god.
Snöröjningsinsatsen bör dock prioriteras upp på grund
av Milstensgatans lutning och för att möta den ökande
trafikintensiteten.
Lokal försörjningsförvaltningen föreslår fjärrvärme som
uppvärmningsalternativ. Projektets area föreslås bli 1 583
m2 BTA.
I Borås Stads budget för år 2013 finns avsatt 27 000 000
kronor för projektet som avser 6 avdelningar.
Lokalförsörjningsförvaltningen bedömer utgiften för en
förskola med 7 avdelningar, varav en avdelning innehåller
nattisverksamhet, till 31 000 000 kr.
Investeringen föreslås att avskrivas på 20 respektive 33 år.
Hyreskostnaden för objektet år 1 är 2 254 900 kronor.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår, under förutsättning
att Stadsdelsnämnden Öster godkänner projektet, att
Kommunfullmäktige beslutar
att	ge projekteringsuppdrag för nybyggnad av förskola på
Boda med 7 avdelningar innefattande nattisverksamhet.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nr 14
Reviderad förbundsordning
för Sjuhärads kommunalförbund
2013-02-04

2012/KS0740 106

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2012-11-09

Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
antogs 1998 och har därefter reviderats senast 2011-01-01.
Den förändring som nu föranleder en revidering är att
avtal ingåtts med Falkenberg kommun om samarbete från
den 1 januari, 2012.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att g odkänna Sjuhärads kommunalförbunds ändring av
förbundsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Från Sjuhärads kommunalförbund

Christer Johansson
Ekonomichef

§ 92 Revidering av förbundsordning
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund
antogs 1998 och har därefter reviderats senast 2011-01-01.
Den förändring som nu föranleder en revidering är att avtal ingåtts med Falkenbergs kommun om samarbete från
den 1 januari 2012.
Beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige
skall vara Sjuhärads Kommunalförbund tillhanda senast
2013-02-28.
Direktionen beslutar
att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Vårgårda att i enlighet med gällande förbundsordning § 18 om Ändring av förbundsordningen, fastställa
Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund enligt
Direktionens förslag
Vid protokollet
Nina Bark, Förbundssekreterare
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Avtal om samverkan mellan
Falkenbergs kommun och
Sjuhärads kommunalförbund
Parter

§ 3 Ekonomiska förutsättningar
Kommunen bidrar avseende de områden avtalet omfattar
årligen med 11 kr/invånare till förbundet. Avgiften baseras
på invånarantalet vid halvårsskiftet året före aktuellt
verksamhetsår.

1. Sjuhärads kommunalförbund (förbundet)
2. Falkenbergs kommun (kommunen)

§ 4 Avtalstid

Bakgrund

Detta avtal gäller från 2012-01-01 tills vidare med en
ömsesidig uppsägningstid på sex (6) månader. Uppsägning
ska ske skriftligt.

Parterna har kommit överens om gränsöverskridande samverkan i ett antal gemensamma frågor. Exempel på sådana
frågor är infrastruktur, kollektivtrafik och andra kommunikationer. Vidare kan nämnas utbildning, forskning,
näringsliv, turism, EU och miljö samt övriga omvärldsfrågor. Samverkan mellan parterna ska bedrivas på de villkor
som anges i detta avtal.

§ 1 Kallelse till sammanträde
Förbundet är ett kommunalförbund enligt kommunallagen med direktion. Kommunen ska i samma ordning som
ledamot tillställas kallelse och handlingar till direktionens
sammanträden såvida det inte är uppenbart att det är utan
intresse för kommunen eller föreligger jävsförhållanden
eller ligger utanför avtalets ram.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav
parterna tagit var sitt.
Falkenberg den 17/1 2012		
Borås den 26/1 2012
För Falkenbergs kommun		För Sjuhärads
kommunalförbund
Mari-Louise Wernersson		
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande
Rolf Landholm			
Lena Brännmar
Kommundirektör			tf förbundsdirektör

§ 2 Närvarorätt vid sammanträde
Vid direktionens sammanträde äger kommunen rätt att
närvara med högst två av kommunen utsedda representanter. Dessa får delta i överläggningar men inte i besluten.
Rätten till deltagande gäller såvida det inte är uppenbart
att det är utan intresse för kommunen eller föreligger jävsförhållanden eller ligger utanför avtalets ram.
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Nr 15
Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i
Borgstena, Hulu, Sundholmen, Seglora, Tämta och
Tärby/Komlösa/Finnekumla
2013-02-04

2013/KS0131 045

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-20 § 328 att ”Stadskansliet ges i uppdrag att ta fram en ny IT-infrastrukturplan, ansöka om tillgängliga bidrag samt upphandla
bredband för att täcka befintliga bredbandsbrister”. Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-18 att bifalla motionen
”Bredband till alla” (Nr 84) och att därmed ansöka om
tillgängliga bidrag samt att upphandla bredband för att
täcka befintliga bredbandsbrister.

Bidragsförutsättningar
De tillgängliga medel som kommunen för närvarande kan
ansöka om är Västra Götalandsregionens Stamnätsbidrag.
Det är villkorat med att kommunen betalar lika mycket
som regionen ger i bidrag. De åtta bredbandsbristområden i Borås kommun som är berörda av stamnätsbidraget
är telestationsområdena: Tämta, Avelstomten, Komlösa,
Tärby, Björkhult, Seglora, Hulu och Ljushult. Det totala
bidraget för dessa beräknas till 12 mnkr, varav Västra
Götalandsregionen (VGR) betalar 50 % och Borås Stad
50 %. Stamnätsbidraget ges till telestationsområden där
telestationen är ansluten via koppar eller radiolänk.
Fiberföreningar kan också söka pengar från Länsstyrelsen, som har ett så kallat projektstöd för bredband inom
ramarna för Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen gör en
beräkning av den stödberättigade kostnaden för föreningen baserad på fiberföreningens preliminära ansökan och
antalet hushåll i området. Föreningen får sedan 50 % av
den verkliga kostnaden i bidrag för grävning, kanalisation,
brunnar, noder, dokumentation etc.
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Fiberföreningar
De fiberföreningar i Borås kommun som kommit så långt
att de är registrerade, och har en beräknad total stödberättigad kostnad är:
• Borgstena fiberförening, ca 4 mnkr
• Hulu Fiberförening, ca 6 mnkr
• Sundholmen Fiberförening, ca 3,75 mnkr
• Seglora Fiberförening, ca 6 mnkr
• Tämta fiberförening, ca 4 mnkr
• TKF (Tärby, Komlösa, Finnekumla) fiberförening, ca
4,5 mnkr
Därtill finns fiberföreningar i Kinnarumma och Kråkered
som ännu inte kommit in med sin preliminära ansökan till
Länsstyrelsen. Fler föreningar lär tillkomma de närmaste
åren.

Kommunal borgen
Eftersom fiberföreningarna är ekonomiska föreningar
och inte har någon säkerhet, så får dom heller inga lån
från banken. Fiberföreningarna har därför ett behov av
att få kommunal borgen, för att kunna ta upp lån och
genomföra sin investering. Lånen behövs för att finansiera föreningen under investeringsperioden fram till att
projekten är slutförda. Borgensåtagandet för kommunen
torde i normalfallet sträcka sig mellan 2-3 år. Först efter
slutredovisning från föreningen slutbetalas bidragen (från
VGR, Borås Stad samt Länsstyrelsen) och lånen kan
amorteras och borgen upphöra. Föreningarna behöver
därför kommunal borgen på belopp uppgående till halva
det från Länsstyrelsen stödberättigade beloppet, samt för
det kostnader föreningen har vid eventuellt byggande av
stamnätet och som sedan erhålls i bidrag från VGR och
Borås Stad.
För Borås Stads del kan det totala borgensåtagandet för
de 8 aktuella fiberföreningarna uppskattas till maximalt
cirka 26 mnkr, varav 14 mnkr avser det bidrag fiberföre
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ningarna får från Länsstyrelsen, och övriga 12 mnkr avser
bidrag för stamnätet.
I enlighet med av Kommunfullmäktige beslutade riktlinjer
för finansverksamheten får extern borgen endast ske enligt
Kommunfullmäktiges beslut. Borgen till externa bolag
och organisationer får ske endast om det kan anses vara av
allmänt intresse. Vid extern borgen ska en marknadsmässig prissättning eftersträvas.

Kommunstyrelsens förslag
I fullmäktiges beslut framgår uttryckligen att det är viktigt att det finns bredband tillgängligt för alla inom Borås
Stad oavsett var man bor. Kommunstyrelsen bedömer att
de lokala fiberföreningar som nu bildas utgör en viktig
del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att
föreningarna ska klara av sina investeringar är det viktigt
att de kan ta upp de lån som behövs innan alla bidragsmedel utbetalats.
Avsikten med borgensåtagandet är att underlätta likviditeten för föreningarna under själva investeringsfasen.
När investeringen väl är genomförd ska föreningen själva
kunna finansiera sin verksamhet utan kommunal borgen.
Genom att borgensåtagandet begränsas i tiden begränsas
också risken som kommunen utsätter sig för. Borås Stad
bör också innan borgensåtagandet säkerställa att föreningarna uppfyller formella krav och har en hållbar ekonomisk
kalkyl. Varje förening ska därför som villkor för kommunal borgen inkomma med för föreningen gällande
registreringsbevis, stadgar, kopia på godkänd ansökan från
Länsstyrelsen samt en ekonomisk kalkyl över fiberinvesteringen.

En fiberförening får normalt inte lån utan borgen. Därför
är det svårt att sätta ett korrekt marknadsmässigt pris på
borgen. Eftersom fiberföreningarna inte heller kan anses
verka i konkurrens är en marknadsmässig prissättning av
borgen inte nödvändig ur konkurrensaspekten.
Utifrån det ovan anförda föreslår Kommunstyrelsen att
Borås Stad går i borgen för fiberföreningarna för belopp
som högst motsvarar de bidrag som varje förening fått
preliminärt beviljat från Länsstyrelsen, samt från VGR
och Borås Stad avseende stamnätet.
Kommunstyrelsen föreslår att borgen tidsbestäms och
gäller från investeringens start fram till 3 månader efter
att föreningarna fått de slutliga bidragen utbetalade från
Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår även att det inte tas ut någon
borgensavgift i dessa borgensåtaganden, samt att ovan
angivna villkor ska vara uppfyllda innan borgensåtagandet
träder i kraft.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgstena, Hulu, Sundholmen, Seglora, Tämta samt
Tärby/Komlösa/Finnekumla fiberföreningar beviljas
i enlighet med angivna villkor kommunal borgen med
maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen,
VGR och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats
till föreningarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Att gå i borgen för fiberföreningar kan ses som ett allmänt
intresse, i syfte att uppnå målet med bredband till alla.
Därmed bedöms inga lagliga hinder för borgen föreligga.
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Nr 16
Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
Införa möjligheten till dator och internetuppkoppling
i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
i Borås Stad
2013-01-07

2012/KS0333 754

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 april 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder förutsättningarna för att införa en möjlighet till ersättning för dator och
internetuppkoppling i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden,
Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet och samtliga stadsdelsnämnder. Utbildningsnämnden avstår från yttrande.
Av remissinstanserna tillstyrker samtliga övriga nämnder,
inklusive Ungdomsrådet, utom stadsdelsnämnd Öster som
avstyrker motionen. Reservationer har gjorts i flertalet
nämnder.
Sammanställning av inkomna remissvar redovisas i bilaga.
Kommunstyrelsen anser att frågan är viktig. Det är betydelsefullt för den enskilde att ha tillgång till dator och
internetuppkoppling.
En ny riksnorm för försörjningsstöd gäller från 2012.
Riksnormen anger numera totalsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek. Varje kommun bestäm-
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mer vilken fördelning man vill ha på behovsposterna.
Konsumentverkets beräkningar av hushållskostnader kan
ge vägledning. Månadskostnaden för medier (bredband,
tv-licens, fast telefoni m m) för ett hushåll med 4 personer
är beräknad till 1 170 kr. Arbetslivsnämnden har, liksom
ett antal andra kommuner, utgått från Socialstyrelsens
meddelandeblad från 2011 och räknat upp till 2012 års
rambelopp, vilket gör 1 210 kr per månad för aktuell
behovspost.
Inom riksnormen för försörjningsstöd finns ett visst
utrymme som kan användas för dator och internetuppkoppling.
I dag finns möjlighet för den enskilde att till en låg kostnad köpa dator från Återbruk, Arbetslivsförvaltningen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2012-04-12

Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

”Motion om att införa möjligheten
till dator och internetuppkoppling
i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Borås Stad
Många familjer är, under en kortare eller längre period,
beroende av kommunens försörjningsstöd. De kan bero
på en mängd olika orsaker, men gemensamt för dem alla
är att de utestängs från stora delar av samhällets utbud på
grund av fattigdom. Det kan gälla deltagande i föreningslivet likväl som det omfattande kulturella utbud som finns
i dagens samhälle.
För barn och ungdomar som lever i en familj som är
beroende av kommunens försörjningsstöd innebär det ofta
att de saknar tillgång till det som är en självklarhet för
de flesta av deras klasskamrater – en internetuppkopplad
dator i hemmet. Det innebär dels att de ges sämre möjligheter att uppnå skolans mål, dels att de utestängs från
det enorma informationsflöde och det omfattande sociala
nätverk internet ger dem tillträde till.
Även för de vuxna är avsaknaden av en internetuppkopplad dator i hemmet ett socialt ”handikapp”. Det minskar
förutsättningarna att följa barnens skolgång och ta del av
det informationsutbyte som sker på skolans och kommunens hemsidor. En internetuppkopplad dator skulle
underlätta kommunikationen mellan skolan och föräldrarna, liksom mellan de internetbaserade föräldranätverk
som finns i dagens moderna samhälle.

En dator skulle göra stor skillnad i kampen för ett nytt
arbete. Oavsett vilket arbete man söker idag är en viss
datavana en merit. Med en dator i hemmet ges även en
datanovis en chans till en viss ”arbetsmarknadsutbildning”
på egen hand.
Det skulle ha stor betydelse för barn och ungdomar i
fattiga familjer om det i det ekonomiska biståndet ingick
kostnader för en dator med internetuppkoppling. Barnen
skulle ges mer likvärdiga förutsättningar att klara skolans
mål och kontakten mellan skolan och föräldrarna skulle
underlättas. Även de vuxna i familjen skulle ges större
möjligheter att förkovra sig genom att ta del av internets
enorma utbud. Rent mänskligt är en internetuppkopplad
dator till fattiga familjer betydelsefull på många sätt, men
jag är dessutom övertygad om att förslaget i grunden är
samhällsekonomiskt lönsamt, även om alla vinster inte
kan specificeras eller plockas hem på kort sikt.
Det finns idag ett stort utbud av billiga internetuppkopplingar och datorerna kan med fördel inhandlas hos vårt
eget Återbruk. Där samlar de in överblivna och utfasade
datorer från bl a kommunen. Datorerna renoveras och
uppgraderas därefter till väl fungerande datorer för privat
bruk. Kostnaden för en renoverad dator är ytterst blygsam
i förhållande till den nytta den skulle göra för att förbättra
villkoren för fattiga familjer.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
Att Borås Stad utreder förutsättningarna för att införa en
möjlighet till ersättning för dator och internetuppkoppling
i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Borås den 10 april 2012
Lennart Andreasson ( V )

Arbetslösheten är för många den huvudsakliga orsaken
till att de är beroende av samhällets försörjningsstöd. För
att underlätta för dem i jakten på ett arbete är en internetuppkopplad dator i hemmet en stor tillgång. Det ger
dem tillträde till en mängd olika jobbsökarsidor på nätet
och ger även tillgång till en smidig mejlfunktion. Att ta
cykeln till biblioteket för att skicka en jobbansökan, och
sedan cykla tillbaka till biblioteket med jämna mellanrum
för att se om det kommit något besked i inkorgen, är både
tidsödande och föga effektivt.
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Från Stadskansliet
2012-09-17

Remissammanställning

Motion av Lennart Andreasson
(V) om att införa möjligheten till
dator och internetuppkoppling i
de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Borås Stad
Remissinstansernas yttrande i sammanfattning och eventuella reservationer

Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker motionen.
Nämnden anser att det är viktigt att utredningen beaktar
frågeställningen utifrån begreppet skälig levnadsnivå samt
att utredningen även omfattar de som inte har ekonomiskt
bistånd men inte har råd med datorinköp.
Stadsdelsnämnden har gjort en barnkonsekvensanalys
och konstaterar att beslutet kommer att beröra barn och
ungdomar i familjer i behov av ekonomiskt bistånd om det
blir en förändring av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet har inte fått uttrycka sin mening.

Stadsdelsnämnd Väster

Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker motionen.
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.
Nämnden tillstyrker att utreda möjligheten att rymma dator och internetuppkoppling i riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd i Borås Stad, men vill också påpeka utredningen
att ta hänsyn till vissa synpunkter som nämnden har.
Utredningen bör ta fasta på att försörjningsstödet redan
idag går ca 5,5 mnkr back i förhållande till budgeterade
medel, normen för barntillägg har för 2012 fastställt av
regeringen att räknas upp med 17 % mot föregående år i
syfte att minska barnfattigdomen. Redan i dagens norm
finns ett visst utrymme som kan användas för dator och
internetuppkoppling om klienten prioriterar detta.
Utredningen bör även ur ett rättviseperspektiv ta hänsyn till att vi har grupper med låginkomsttagare, främst
ensamstående med barn, som idag inte har ekonomiskt
bistånd, men som ändå inte har råd med dator och internetuppkoppling.
Allianspartierna avstyrker motionen.
Allianspartierna anser att idag ligger försörjningsstödet ca
5,5 mnkr back i förhållande till budgeterade medel, normen för barntillägg har för 2012 fastställt av regeringen att
räknas upp med 17 % mot föregående år i syfte att minska
barnfattigdomen, kostnader som i sin helhet landar på
kommunerna. Allianspartierna ser i nuläget inga förutsättningar att räkna upp försörjningsstödsnormen med
ytterligare kostnader för datorer och Internetanslutning.
Man bedömer heller inte att detta skulle ge några positiva
effekter om att fler går till jobb. All forskning visar att
skolan har större betydelse för elevens resultat än vad den
socioekonomiska bakgrunden har. Skolans kompensatoriska uppdrag betonas också i nationella styrdokument.
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Nämnden anger i sin sammanfattning att utifrån samhällsutvecklingen och internets omfattande betydelse har i
stort sett alla människor, oberoende av ålder och sysselsättning, behov av internet i hemmet. Det är ett viktigt redskap för vardagsadministration samt för möjligheten att ta
del av kommunikation och verka socialt. Det borde därför
kunna anses ligga inom begreppet skälig levnadsnivå. Kan
biståndet inte ges som försörjningsstöd så kan det ligga
inom begreppet ”livsföring i övrigt”. Det är positivt att en
utredning görs om att införa möjlighet till ersättning för
dator och internetuppkoppling i de lokala riktlinjerna för
ekonomiskt bistånd.
Allianspartierna reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Allianspartierna avslår motionen och anser att det är viktigt att i varje beslut gällande ekonomiskt bistånd se till de
individuella förutsättningarna som gäller i varje specifikt
ärende. Därför anser Allianspartierna att man inte kan införa dator och internetuppkoppling i de lokala riktlinjerna
för ekonomiskt bistånd som norm. Alliansens viljeinriktning är att individuella bedömningar är att föredra. Vilket
också sker i dagsläget.

Stadsdelsnämnd Öster

Stadsdelsnämnd Öster avstyrker motionen.
Nämnden delar inte motionärens uppfattning utan vill
lyfta fram den ökade tillgången på datorer i våra skolor
samt möjligheten att uppmuntra användandet av datorer
vid stadens befintliga mötesplatser, till exempel biblioteken. Nämnden bedömer inte heller att det skulle leda till
att fler får arbete och egen försörjning. Arbetsförmedlingen och Borås Stad erbjuder omfattande resurser för
att stödja målgruppen försörjningsstödtagare med olika
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insatser där tillgång till jobbsökaraktiviteter är en del av
insatserna. Detta minskar det egna behovet av dator och
tillgång till internetuppkoppling.
Stadsdelsnämnden har gjort en barnkonsekvensanalys och
konstaterar att barn och ungdomar i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd berörs om det blir en förändring
av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde finns möjligheter att arbeta
kompensatoriskt genom god tillgång på datorer inom
skolverksamheten. Barn och ungdomar som kan komma
att beröras av beslutet har inte fått uttrycka sin mening.
Mot beslutet reserverar sig (S), (V) och (MP) till förmån
för sitt eget förslag – att motionen tillstyrkes i sin helhet.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstår från yttrande.
Majoritetsgruppen yrkar att nämnden avstår från yttrande
med anledning av att riktlinjer för ekonomiskt bistånd inte
faller under Utbildningsnämndens ansvarsområde.
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig
mot beslutet och yrkar att nämnden tillstyrker motionen
med hänvisning till att det är viktigt att samtliga elever
har tillgång till dator och internetuppkoppling i hemmet.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet tillstyrker motionen.
Ungdomsrådet är medvetna om att det finns familjer som
under en kortare eller längre period är beroende av kommunens försörjningsstöd och att dessa familjer sällan har
råd med en dator och internetuppkoppling i hemmet. Rådet ser både för- och nackdelar med förslaget, och påpekar
att det kan leda både till en kostnad och en investering för
kommunen.
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