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UEAB planerar för flytt av reningsverket till Vist 
I nästa vecka lämnar Ulricehamns energi in en begäran om 
planbesked för ett kommande jätteprojekt. 
En samlad anläggning i Vist ska inrymma reningsverk och två nya 
fjärrvärmeverk. 

Ulricehamns energi planerar stort för framtiden. Marie Ström, VA-chef, Per Ingloff, vd, Leif Dahl, styrelseordförande, och Jerker Larsson, 
fjärrvärmechef, är lyriska över satsningen på nya fjärrvärmeverk och reningsverk i Vist. ”Vi säkrar fjärrvärme och VA-verksamhet för ett århundrade”,
säger UEAB.           Foto: Henrik Erickson

– Det var en ren aha-upplevelse när jag kom på det här. Nästan för bra för att vara sant. 
Jerker Larsson, fjärrvärmechef på Ulricehamns energi, ler brett när han beskriver tankeembryot till 
det som nu bär arbetsnamnet Energi- och miljöcenter. Det handlar om ett av Ulricehamns största 
infrastrukturprojekt genom tiderna. 
– Vi har ett behov av att öka kapaciteten i, och förnya, fjärrvärmeproduktionen i Ulricehamn. 
Samtidigt har det under en längre tid varit en levande fråga med en flytt av reningsverket från 
centrum. Nu ser vi en unik möjlighet att samordna detta och det är de planerna vi kommer att gå 
vidare med nu, säger UEAB:s vd Per Ingloff. 
Placeringen för Energi- och miljöcentret blir i Vist, söder om infarten till industriområdet vid Helge 
Nybergs anläggning och precis öster om Ulricehamns skicenter. Idag är det tallskog och hästhagar 
på platsen. 
– Vi är överens med markägarna om upplägget. Det är en privat markägare och så får vi köpa en 
liten del längst i norr av Vattenfall som har en stor transformatorstation här, säger Per Ingloff. 
Vad gäller fjärrvärmen så startade tankarna med ett nytt värmeverk. Merparten av värmen i 
Ulricehamns fjärrvärmesystem i dag är spillvärme från Agroenergis produktion i Vist. När den 
värmen inte räcker till finns ett värmeverk vid simhallen och i en del fall tvingas UEAB ta till olja 
för att skapa värme till sitt nät. 
– Värmeverket vid simhallen är gammalt och behöver bytas ut. Läget där nära bostäder och skolor 
är inte optimalt och det var tidigt ett mål att flytta detta. Vi har funderat på en placering på 
Rönnåsens industriområde och en vid Järnia men av olika orsaker fastnade vi för tomten i Vist och 
därifrån har idéerna byggts ut, säger Per Ingloff. 
Att flytta reningsverket i Ulricehamn har som sagt varit en fråga som snurrat i politiken under ett 
antal år, utan att riktigt bränna till på allvar. En flytt av reningsverket skulle innebära två 
pluseffekter för Ulricehamns stad. För det första den rena vinsten med att få bort den typen av 
verksamhet från absoluta centrum och för det andra de möjligheter en flytt skapar, med ett centralt 
sjönära område möjligt för nybyggnation och nya verksamheter. 
– Vi har funderat på reningsverk i Marbäck, i Kråkebo och i Timmele. Timmele var det hetaste 
alternativet tills den här möjligheten i Vist dök upp. Sedan Jerker kläckte idén har den bara blivit 
bättre och bättre. Ju mer vi tänker på det desto mer lyriska blir vi, säger Per Ingloff. 
UEAB ser många fördelar med att samordna ett nytt, eller i framtiden två, värmeverk med 
reningsverket. Det går bland annat att utnyttja restvärme från avloppsvattnet till fjärrvärmesystemet,
en förbränningsanläggning för slam kan byggas och värmen från en sådan anläggning kan också 
nyttjas som fjärrvärme. Med i planen finns också en rötanläggning för matavfall med ledning för 
biogas till en kommande mack vid Ubbarp. 
– Vi pratar om ett lokalt kretslopp som känns väldigt attraktivt. Det här kan jämföras med det som 
Borås gör vid Sobacken fast i mycket mindre skala, säger Per Ingloff.
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