EXAMENSARBTET
Utveckling av ett gemensamt system för ÅVC för Sjuhärad
BORÅS ENERGI OCH MILJÖ
Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall
till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Företaget erbjuder energi- och avfallstjänster, sköter
avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås.
Företaget medverkar dessutom i flera internationella projekt och är även ett ackrediterat
kontrollorgan för utförande av energideklarationer. Antalet anställda är cirka 225 och omsättningen
uppgår till ungefär 900 mkr. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås
mest spännande och utvecklande arbetsplatser.
UPPGIFT
Uppdragsgivaren har tillsammans med de andra kommunerna i Regionen Sjuhärad gått tillsammans
och beslutat om regional avfallsplan. Region Sjuhärad består av kommunerna Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Kommunerna har kommit överens om att skapa en samsyn och valfrihet för invånarna i Sjuhärad.
Detta innebär att år 2020 ska man som avfallslämnare kunna känna igen sig på de
återvinningscentraler som finns i region Sjuhärad. Valfrihet innebär att invånarna i region Sjuhärad om
möjligt ska kunna avyttra sitt avfall genom återvinningscentraler oberoende av vilken kommun de är
bosatta i, se Regional avfallsplan 2012 – 2020 – Region Sjuhärad.
Examensarbetet går ut på att undersöka hur kommunerna i Region Sjuhärad kan skapa ett
gemensamt regelsystem kring invånarnas tillgång till återvinningscentraler (ÅVC). Ni kommer att få
undersöka de kommunala likheter och skillnader som finns i dag gällande regler kring invånarnas
tillgång till ÅVC. Hur kan det nya systemet vara uppbyggt och hur kan man fördela de ekonomiska
kostnaderna som uppkommer kring hanteringen av avfallet mellan kommunerna.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som har kunskaper inom systemtänk, ekonomiska beräkningar
eller likande.
Omfattning
Examensarbetet kan skrivas av 2 personer på kandidatnivå eller 1 person på masternivå.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Ort
Borås
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och betyg till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket ex-jobb det
är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Skicka in din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

