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Nu är tillståndsansökan inlämnad

Aktuellt i EMC projektet
Inlämnandet av tillståndsanskökan innebär att ett delmål 
är uppnått. Men arbetet i projektet rullar på för fullt. Den 
närmaste framtiden är olika typer av upphandlingar och 
framtagande av rutiner i stort fokus.

Upphandlingar som ligger framöver är bland annat ram-
avtal med konsultfirmor och specifika konsulttjänster.  

Under de senaste veckorna har projektgruppen varit 
på ett par studiebesök på olika anläggningar runt om i 
landet.

De har varit på avloppseringsverket GRYAAB i Göteborg 
och Riskullaverket i Mölndal som är ett kraftvärmeverk. 
Riskullaverket levererar Bra Miljöval märkt fjärrvärme till 
Mölndal stads invånare. 

Även kraftvärmeverket Torsvik i Jönköping, Mälarenergi 
och Lunds Energi har fått besök. Torsviksverket byggdes 
2006 och omvandlar avfall till fjärrvärme. Mälarenergi 
bygger en samförbränningsanläggning som ska stå klar 
2014. 

Lunds Energi ska bygga ett likadant kraftvärmeverk som 
planeras på Sobacken. Deras verk ska stå klart 2014. Det 
innebär att de hela tiden ligger före oss i sitt projekt. Det 
är värdefullt med branchkollegor, och att utbyta erfaren-
heter med dessa kan i många fall underlätta arbetet.

Tillståndsansökan är inlämnad och det stora arbetet framöver ligger hos 
miljödomstolen i Vänsersborg som ska bedömma ansökan utifrån reglerna i 
miljöbalken.
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Projektkontoret är klart
Sedan mitten av september sitter projektgruppen 
samlad på Sobacken i anslutning till den kommande EMC 
anläggningen. Totalt rymmer paviljongerna tio kontors-
platser och ett konferensrum. Innan konsulterna fick sina 
kontorsrum var de stationerade på Elektra.

Att samla arbetsgruppen på en plats förenklar det lö-
pande arbetet. Att de sitter på Sobacken är ingen slump. 
Här sitter de mitt i händelsernas centrum där de kommer 
få en bra överblick över de kommande byggarbetsplat-

serna.

Vilka är det som arbetar med EMC?
Från Borås Energi och Miljö AB är det Anders Fransson 
(biträdande projektchef och projektledare för avloppsre-
ningsverket) och Martin Dahl (projektledare för proces-
soptimering).

Anders Fransson har tidigare arbetat som driftchef på 
Gässlösa avloppsreningsverk och för biogasanläggning-
arna. Anders har en driftingenjörsexamen från Chalmers 
tekniska högskola och har arbetat som VVS-konsult, som 
konsult inom VA process och på vattenverket. 

Han har varit på Borås Energi och Miljö AB sedan 2011 
då VA-avdelningen flyttades från Gatukontoret till Borås 
Energi och Miljö. Han är brandskyddssamordnare och fö-
reståndare för brandfarlig vara och strålskyddsansvarig.  
I EMC-projektet jobbar Anders med projektledning och 
projektsamordning. Främst med  det nya avloppsrenings-
verket och slam- och rötningsanläggningen.

Martin Dahl är affärsutvecklare och jobbar i huvudsak 
med energifrågor rörande energiproduktion och energi-
distribution. Tidigare har Martin varit ansvarig för enhe-
ten energitjänster på Borås Energi och Miljö.
Martin är civilingenjör med en utbildning i väg och vatten-
byggnadskonst på Kungliga tekniska högskolan i Stock-
holm. I EMC projektet är huvuduppdragen processoptime-
ring och identifiering och utvärdering av synergieffekter.
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Martin Dahl och Anders Fransson arbetar med EMC-projektet



FAQ

Hur kommer byggnaderna se ut?

Utseendet på byggnaderna är inte fastställt ännu. De 
skisser och visionsbilder som presenterats är enbart 
förslag. Byggnadernas exakta utformning och utseende 
kommer bestämmas senare.

Hur kommer EMC att påverka Viskan?
Vattnet från avloppsreningsverket som planeras inom 
EMC kommer att ledas ut i Viskan. I miljökonsekvensbe-
skrivningen finns det en utredning om hur Viskan kommer 
att påverkas. Slutsatsen i den utredningen är att EMC 
inte kommer att ha någon negativ påverkan på Viskan 
utifrån ett antal kriterier.

Ordlista 
Kraftvärmeverk
Den del av kraftvärmeanläggningen som består av både 
värmeproducerande och kraftproducerande (elproduce-
rande) enheter.
Synergieffekter
Synergi kommer från grekiskans synergos, som betyder 
samarbete. De effekter som uppkommer utöver de en-
skilda verksamheternas effekter på grund av samarbete 
mellan dem.
Miljöbalken
Ett samlingsnamn på de lagar som berör miljöfrågor. Den 
kom till för att ge en samlad bild av tidigare utspridda 
miljölagar.
Tillståndsansökan
Tillståndsansökan enligt 9 kapitlet i miljöbalken är det 
underlag som miljödomstolen ska basera sitt tillstånds-
beslut för EMC på.
Samförbränningsanläggning
Är en benämning på en avfallsförbränningsanläggning där 
energin tas tillvara.
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Ryaverket

Gässlösa avloppsreningsverk
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Detta nyhetsbrev ger övergripande infor-
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