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Tillståndsansökans kompletteringar 
är inlämnade.

Kompletteringarna
Den 8 februari lämnades kompletteringarna till vår till-
ståndsansökan in. Kompletteringarna  ger svar på alla de 
frågor och kommentarer som berörda myndigheter har 
haft på vår ansökan. I kompletteringarna lyfts vitt skiljda 
frågeställningar kring allt från gränsvärden för specifika 
ämnen i samband med fjärrvärmeproduktion och av-
loppsrening till alternativa lokaliseringar av EMC.

En av kompletteringarna
Här kan vi ta upp en specifik komplettering och diskutera 
denna, hur vi har besvarat den. något kring lummern och 
idegranen kansek, ganska oskyldigt, men visar på vad vi 
gör och att vi tar det på allvar.

I början av februari skickades kompletteringarna till vår tillståndsansökan in 
till mark- och miljödomstolen (?). Kompletteringarna är i huvudsak svar på 
kommentarer från Borås Stad, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 

Energi- och 
MiljöcenterTM

Vy över Borås Stad med Ryaverket och ackumulatortanken i bakgrunden.
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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

Informationsmöte på Gässlösa
Den 7 mars bjuder vi in allmänheten till ett informations-
möte kring EMC. På mötet besvarar vi frågor och fundera-
ringar från allmänheten. Vi kommer ockå ge en översiktlig 
presentation av projektet och mer specifikt vad vi arbetr 
med i dagsläget.

FAQ 
Hur många arbetar med EMC projektet? 
Just nu är det 35 personer som arbetar med projektet. 
Nästan alla är inhyrda konsulter för att täcka det speci-
fika kunskapsbehovet som finns. 
 
Vilken temperatur är det på fjärrvärmevattnet på 
vintern?

Vattnet är mellan 90 och 110 grader beroende på ute-
temperaturen. 

Ordlista  
Kraftvärmeverk

Den del av kraftvärmeanläggningen som består av både 
värmeproducerande och kraftproducerande (elproduce-
rande) enheter. 
BAT
Best available techniques  eller bästa tillgängliga teknik. 

7 mars bjuder vi in intresserade till ett informations-
möte om EMC på vårt nuvarande avloppsreningsverk 
Gässlösa


