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Projektorganisationen är igång

Intensivt skede med framtagning av 
underlag till miljötillståndsansökan
Just nu pågår arbetet med att ta fram underlag till 
miljötillståndsansökan. Vår målsättning är att lämna in 
ansökan i september. I ansökan kommer det ingå bland 
annat: 
•	 Beskrivning av den planerade verksamheten. 
•	 Processbeskrivningar.
•	 Övergripande beskrivning av tekniklösningar. 
•	 Beskrivning av framtida utsläpp till luft, vatten samt  
 vilka eventuella restprodukter från processerna som  
 kommer finnas. 

Själva tillståndet kommer att bestå av dokument på  
ca 1 000 sidor. Tillståndet skickas in till Mark- och Miljö-
domstolen och det kommer vara ett offentligt  
dokument. 

FAQ (Frequently asked questions)
Hur lång tid kan det ta att få svar på  
miljötillståndet?
Det är svårt att svara på, men det finns exempel i bran-
schen på allt från ett år till sex års handläggningstid. Vi 
hoppas på en snabb process. Det är mark- och miljö-
domstolen som utfärdar miljötillstånd. 
 
Vad är nästa steg i projektet efter det att tillståndet 
är inlämnat och att svar väntas?
Vi kommer att påbörja framtagning av anbudsförfrågan 
med dess specifika innehåll. 
 

Projektchefen för  
ENERGI- OCH MILJÖCENTER™
Mats Forsberg är projektchef för det stora EMC-projek-
tet på Sobacken. Mats har studerat maskinteknik på 

Chalmers. Miljöengagemanget har alltid varit stort och 
han tycker det känns mycket bra att ha fått rollen som 
projektchef för EMC. 
- Det känns väldigt spännande eftersom det är ett stort, 
komplext och utmanande projekt, det är också en lösning 
som känns unik i sin uppbyggnad. Det känns verkligen 
som att Borås Energi och Miljö är ett företag som satsar 
på miljösmarta lösningar, säger han. 
Det är Mats som håller i trådarna till EMC-projektet, en 
uppgift som han ser som mycket stimulerande. Det är en 
ny bransch för Mats som tidigare jobbat som fabrikschef 
för SCA i Mâcon i Frankrike, på Benzlers i Helsingborg och 
på Kungsbacka Graphics. 
- Jag hoppas kunna se på det hela med nya ögon, jag kan 
inte komma ifrån att jag har en startsträcka men jag är 
redan igång. 
Mats är ansvarig för ledarskapet för EMC-projektet ute 
på Sobacken, rent konkret innebär det att han ska se till 
att byggnationen av den nya anläggningen håller sig till 
budgeten och de givna tidsramarna. Till sin hjälp har han 
en projektgrupp med 
15 personer.
- Det är en oerhört 
kompetent grupp. 
De är väldigt duktiga 
inom sina ansvars-
områden och besitter 
en stor kompetens 
och tar initiativ, säger 
Mats. 
Projektgruppen 
kommer att ha sin 
placering i händelser-
nas centrum ute på 
Sobacken. 

Organisationen består av egen personal från Borås Energi och Miljö samt 
inhyrda konsulter från företag som vi har avtal med. Under augusti kommer 
projektorganisationen flytta ut till paviljonger på Sobacken.

Energi- och 
MiljöcenterTM

Projektchef  Mats Forsberg
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Kom och besök oss på VA-branschens  
viktigaste mötesplats.
Vi kommer finnas med på VA-mässan under delen VA-
torget. På VA-Torget visar tio kommuner/VA-bolag upp 
intressanta projekt de har genomfört eller som de håller 
på att arbeta med. Dessa projekt berör allt ifrån olika 
typer av hantering av vatten i samhället såsom dricks-
vattenberedning, avloppsvattenrening och ledningsnät 
till VA-strategier.

Rubriken på vår utställning kommer vara: 
Framtidsprojekt i kretsloppsstaden Borås. Vår dröm - 

en fossilbränslefri stad. Energi - och miljöcenter är ett 
viktigt steg för att vi ska uppnå drömmen om en fossil-
bränslefri stad i framtiden. På Sobacken planerar vi för en 
unik anläggning där vi ska samförlägga ett nytt kraftvär-
meverk och ett avloppsreningsverk. Målsättningen är att 
också skapa ett center där forsknings- och utbildnings-
världen möter näringslivet. Anläggningen planeras tas i 
drift 2017.

www.borasem.se/emc

Organisationsschema

Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-

mation om Borås Energi och Miljös Energi- 

och Miljöcenter.  

Nyhetsbrevet kommer att publiceras 

regelbundet på hemsidan: 

www.borasem.se/emc

Ansvarig utgivare:

Gunnar Peters, VD

Tel: 033 35 72 07

Mobil: 0708 52 70 04 

E-post: gunnar.peters@borasem.se

Jonas Holmberg, Kommunikationschef

Tel: 033 35 72 20

Mobil: 0708 52 70 14

E-post: jonas.holmberg@borasem.se

BESÖKSADRESS

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

POSTADRESS

Box 1713
501 17 Borås

VÄXEL 033 35 81 00
KUNDCENTER 020 97 13 00
FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB


