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VÅRT MILJÖARBETE 2016 

Skara Energi har under 2016 arbetat med 
miljöledningssystemet ISO 14001 med fokus på 
certifiering under första halvåret 2017. Miljömålen i 
företaget är inarbetade i bolagets styrkort för att få en 
större vikt i helheten vid målarbete.  

 

Det långsiktiga miljömålet för Skara Energi är:  

 Vi ska bidra till en hållbar utveckling av 
Skara. 

 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning för Skara 
Energis miljöarbete. Miljöinformationen är av 
övergripande karaktär med nyckeltal som följs upp 
årligen. För fjärrvärmeverken och för reningsverket 
lämnas separata miljö- och årsrapporter in till 
tillsynsmyndigheterna varje år med verksamhetsspecifika 
uppgifter.   
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Sammanfattning 

I all Skara Energis verksamhet pågår miljöanpassning med större eller mindre fokus. Under 2016 har 
ett arbete pågått med certifiering mot ISO 14001 som ett led i miljöarbetet. En stor del har varit en 
fördjupad miljöutredning. Bolaget har flera processer med stor elanvändning där effektivisering gör 
nytta både för miljön och ekonomin. På reningsverket pågår ett kontinuerligt arbete med att installera 
utrustning med lägre energiförbrukning och detta har en stor del i den minskningen med cirka 60 000 
kWh från föregående år. Ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering är en framgångsfaktor 
miljöarbetet på Skara energi.  

Med de fliseldade pannorna som bas i fjärrvärmen är de fossila utsläppen låga, oljeförbrukningen för 
året var under 1 procent. Ett aktivt arbete på anläggningarna har minskat utsläppen av kväveoxider 
samtidigt som utsläppen av kolmonoxid varit låga. Den gasledning som Skara Energi har byggt för att 
Scans verksamhet ska kunna ersätta olja med deponigas togs i drift under 2015 vilket resulterat i 
uppskattningsvis 300 m3 mindre olja förbrukat hos Scan.  

De solceller som sattes upp på förrådstaket 2012 har vid 2016 års utgång producerat över 55 MWh el.  

Arbetet med att byta ut äldre vattenledningar tillsammans med att identifiera och reparera 
vattenläckor är ett pågående arbete för att minska resursförbrukningen. Efter ett år med väldigt låga 
förluster 2015 (<10%) har vattenläckorna stigit något 2016 (17%). Något som visar på vikten av att 
ständigt jobba med förnyelsearbetet.  

Fokus i Skara Energis arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan är att minska användningen 
av fossila bränslen, av energi och av förbrukningsvaror. Naturresurser används på ett sparsamt sätt, 
produkter återanvänds, återvinns och återförs.  

Billinge Energi AB som Skara Energi är delägare i och delar lokaler med har miljöledningssystemet ISO 
14 001.  
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Fjärrvärme 
Skara Energis arbete med fjärrvärmeproduktion har stor betydelse för miljöpåverkan från 
uppvärmningen i många hushåll i Skara. Målet är att använda biobränslen till allt basbehov och endast 
använda olja de kallaste dagarna eller vid haverier. Med de tre biobränsleeldade pannor som finns i 
fjärrvärmesystemet klarar biobränslen hela värmebehovet ner mot -10OC. Oljeanvändningen har legat 
på en låg nivå under året. Totalt användes 115 GWh bränslen för fjärrvärmesystemet 2016, 
fördelningen på energislag syns i diagram 1. Producerad värme i värmeverken var 100 GWh och 90 
GWh levererades till kund under året, detta är en ökning med cirka 5 % jämfört med föregående år.  

Under året har Skara Energi tagit emot cirka 220 MWh spillvärme från Scan och 200 MWh från Por Pac. 

 

 

Diagram 1: Utvecklingen av bränsleanvändning i fjärrvärmeproduktionen i Skara Energis anläggningar. 
Fördelningen för 2016 var 99,1 % flis (inkl RT, bark och ris), 0,3 % deponigas och 0,6 % olja.   

 

Utsläppen av fossil CO2 minskade från 291 ton år 2015 till 190 ton år 2016. All den energi från 
biobränslen som produceras till fjärrvärmenätet 2016 ersätter över 10 000 m3 olja (220 fulla tankbilar) 
som skulle generera utsläpp av närmare 27 000 ton fossilt koldioxid.  

Askan som kommer från förbränningen ska om möjligt återvinnas och i första hand återföras till 
skogsmark. På grund av högt metallinnehåll har den största delen av askan under 2016 istället lagts på 
deponi. Metallinnehållet tros komma från det träavfall som eldas i pannorna och där leverantörerna 
inte klarat av att leverera ett rent träbränsle. Detta är något som Skara Energi jobbar med för att 
förbättra Under 2016 gav eldningen upphov till cirka 1 400 ton aska. Även utsläppet av kondensvatten 
påverkas av metallinnehållet och tros vara en av anledningarna till att slammet på 
avloppsreningsverket innehåller bland annat höga halter av zink.  

Ett aktivt arbete med att minska utsläppen av NOx från flispannorna har pressat ned utsläppen av 
kväveoxider på båda anläggningarna. Det genomsnittliga utsläppet för Harven har varit 69 mg/MJ och 
för Uddetorp 68 mg/MJ, riktvärdet för utsläppen av kväveoxider är 100 mg/MJ.  
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Vatten och avlopp 
Reningsverket har de senaste åren arbetat med ny utrustning för att minska elanvändningen. Under 
slutet av 2015 installerades en ny blåsmaskin och den minskning av el på cirka 60 000 kWh 2016 
jämfört med 2015 kan förmodligen härledas till den utrustningen men även till viss del den minskade 
mängden avloppsvatten. På Bernstorp har värmepumpar satts upp för att komplettera direktelen till 
uppvärmningen av lokalerna.  

Reningen av vattnet har för helåret klarat de gränsvärden som verket har förutom 70% rening av 
kväve. Dålig rening under början av året tillsammans med låga inkommande halter av kväve medförde 
att %-kravet inte nåddes för 2016. Halten på 20 mg/l klarades dock med god marginal. Några enstaka 
månader har fosforutsläppet legat över månadsriktvärdet men gränsvärde för året har hållits.  

Slammet från reningsverket innehåller metaller (framförallt zink) som gör det olämpligt att sprida på 
åkermark. Slammet omhändertas av Suez.  

Arbetet med att byta ut äldre vattenledningar tillsammans med att identifiera och reparera 
vattenläckor har fortsatt. Under början av året var vattenförlusterna höga men har arbetats ner under 
året och slutade på 17 %. En stigande trend fanns även i slutet av året så arbetet med byte av 
ledningar behöver fortsätta.  

Arbetet för att säkra vattenskyddsområdet kring Axevalla hed har fortsatt med bland annat skyltning 
och nya föreskrifter.  
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Elnät 
Förlusterna i elnätet är knappt 3 % vilket är jämförbart med föregående år.  

Energiinfo till Skara Energi AB:s kunder finns tillgänglig via hemsidan. Denna tjänst ger kunderna 
möjligheten att se sin dagliga energiförbrukning och är ett verktyg för att minska elanvändningen hos 
kunderna, tjänsten har under året också byggts ut för att möjliggöra att se också vatten och 
fjärrvärme.   

Under året har en laddstolpe för elbilar satts upp i centrala Skara.   

Under 2012 sattes solceller upp på förrådets tak, totalt sattes 102 m2 solceller upp med en maxeffekt 
på 16 kW. Dessa solceller har vid 2016 års utgång producerat över 55 MWh el, under 2016 var 
produktionen drygt 12 000 kWh.  

 

Biogas 

Skara Energi har byggt ledningar för att möjliggöra att den deponigas som produceras på Rödjorna kan 
levereras till Scan Scan kan med den gasen minska sin oljeförbrukning med cirka 3 000 MWh vilket 
motsvarar 300 m3 olja. Det i sin tur motsvara utsläpp av omkring 750 ton fossilt CO2. Skara Energis 
gaspanna finns nu som reserv vid driftproblem på Scan, när den används av Skara Energi ger den ett 
tillskott till fjärrvärmenätet. Skara Energi ingår också i Skara Biogas AB för att främja 
biogasproduktionen i kommunen. 
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Uppföljning av miljöarbetet och nyckeltal kopplat till de nationella 
miljökvalitetsmålen 

 

Begränsad klimatpåverkan 

Mål och strategier i 2016 års styrkort: 

- Alla resurser ska användas effektivt och ändliga resurser ska användas minimalt   
- Initiera nya möjligheter.  

 

Kommentar 

För värmeproduktionen stod biobränslen för över 99 % under året, olja används enbart som spetslast 
och vid haverier.  

Bolagets bränsleanvändning och fordonens körsträcka statistikförs. För varje nytt fordon som köps in 
övervägs möjligheten till alternativt drivmedel som exempelvis biogas eller el.  

En laddstolpe för elbilar har satts upp i samarbete med Billinge Energi och Service & Teknik. Denna 
möjliggör för elbilar att parkera och ladda bilen i Skara.   

 

Nyckeltal 

Utsläppsrätter i förhållande till fjärrvärmeproduktion: 

2016: Utsläpp av 190 ton CO2 = 1,7 utsläppsrätt/använd bränslemängd i GWh 
2015: Utsläpp av 291 ton CO2 = 2,6 utsläppsrätter/använd bränslemängd i GWh 
 
Varje ton utsläppt fossilt CO2 motsvarar en utsläppsrätt.  

 

Förbrukad mängd bränsle av respektive slag i fjärrvärmeproduktionen: 

Tabell 1: Fördelningen på respektive bränsleslag i procent, år 2015 – 2016 
 

Bränsle 2016 2015 

Flis, inkl. rökgaskondensering 99,1 97,1 

Deponigas 0,3 1,8 

Olja 0,6 1,1 

 

Inköpt drivmedel (till fordon och arbetsmaskiner som ex dieselaggregat):  

2016: 3 383 l bensin 
20 699 l diesel 
2 254 Nm3 fordonsgas  
 

2015:  5 282 l bensin 
22 657 l diesel 
2 524 Nm3 fordonsgas 
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Ton CO2 från bränsleinköp  
2016: 74 ton* 
2015: 86 ton 
 

Antal körda kilometer med fordon: 

2016: 20 500 mil med fordon* 
2015: 23 605 mil med fordon 
 

Andel miljöfordon inom företaget: 

2016: 5 bilar av 19 är miljöbilar, 26 %* 
2015: 5 bilar av 22 är miljöbilar, 23 % 
 

* Tre bilar såldes i oktober i samband med att Götene Elförening tog över drift- och underhåll av 
elnätet. Detta ger en något skev jämförelse av antal bilar, sträcka och använt bränsle mellan 2015 och 
2016 som delvis är beräknade uppgifter.  

 

Miljöpåverkan transporter till och från Skara Energi 

Tabell 2: Utsläpp av CO2 från externa transporter som berör Skara Energi 2015-2016. 

 

Transport (Ton CO2) 2016 2015  

Slam, reningsverket 13 17 

Gallerrens, reningsverket 4 4 

Aska, fjärrvärmen 3 4 

Flis, fjärrvärmen 84 105 

Fyllnadsmaterial 37 26 

Transporter inköp (Ahlsellbilen) 0,6 0,7 
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Frisk luft 

Mål i 2016 års styrkort: 

- Riktvärden i miljötillstånd ska hållas  
 

Kommentar 

Riktvärdena för NOx och CO klaras på båda fjärrvärmeverken. Ett aktivt arbete på anläggningarna har 
minskat utsläppen av kväveoxider samtidigt som utsläppen av kolmonoxid varit låga. Att utsläppen 
hålls på en låg nivå är positivt för både miljön och ekonomin då utsläppen också är avgiftsbelagda.  

Även de provmätningar som gjorts på stoftutsläpp har varit låga och under riktvärden. 

 

Nyckeltal 

Årsmedelvärdet för NOx (riktvärde 100 mg/MJ) 

Tabell 3: Årsmedelvärde samt totalt utsläpp av NOx för Uddetorp och Harven 
 

År mg/MJ kg, totalt 

2016 68,5 24 651 

2015 74,5 23 785 

 

Årsmedelvärdet för CO (riktvärde 170 mg/MJ, endast krav på Harven) 

Tabell 4: Årsmedelvärde samt totalt utsläpp av CO för Uddetorp och Harven 
 

År mg/MJ kg, totalt 

2016 12 4 316 

2015 18 5 228 
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Giftfri miljö 

 

Mål i 2016 års styrkort 

- Godkänd kemikaliehantering på hela Skara Energi 

Kommentar 

Kontrollen av kemikalierna i bolaget är relativt god och det webbaserade programmet iChemistry 
hjälper upp att få en struktur med riskbedömningar av kemikalierna. Alla avdelningar på bolaget har 
påbörjat inventering och riskbedömning av sina kemikalier detta är ett arbete inte slutfördes under 
2016 och som bör priorernas för att slutföras. Det finns vissa kemikalier som har beståndsdelar som 
bör fasas ut, i den mån likvärdiga kemikalier finns byts dessa ut, detta arbete är påbörjat. Via 
intranätet kan alla medarbetare komma åt säkerhetsdatablad för de kemikalier som finns i 
verksamheten.   

 

Nyckeltal för att följa utvecklingen på bolaget 

Antal inventerade kemikalier och andelen farliga kemikalier 

80 kemikalier varav 28 st på REACH annex XVII-lista för kemikalier som bör fasas ut.  
72 kemikalier varav 27 st på REACH annex XVII-lista för 2015.  
 

Tabell 5: De kemikalier som används i störst utsträckning på Skara Energi, 2015- 2016 
 

Kemikalier 2016 (ton) 2015 (ton) Användning 

Aluminiumklorid 185 169 Fällningskemikalie för fosfor, reningsverket 

Metanol 32 96 Kolkälla vid denitrifikation, reningsverket  

Polymer 10 7 Slambehandling, reningsverket 

Lut 35 31 pH-justering, värmeverken 

 

 

Ingen övergödning 

Mål och strategier i 2016 års styrkort: 

• Rikt- och gränsvärden i miljötillstånd uppfylls 

 

Kommentar 

Gränsvärde för fosfor och BOD klaras för reningsverket, riktvärden för kvävehalt och BOD klaras. 
Riktvärde för reduktionsgrad av kväve har varit för låg och månadsmedel för utsläpp av fosfor har 
överskridits vid fyra tillfällen.  
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Nyckeltal 

Redovisa utsläppsvärdena för fosfor i mg/l (gränsvärde 0,4 mg/l) 

Tabell 6: Utsläpp av fosfor från reningsverket 
 

År mg/l 

2016 0,33 

2015 0,26 

 

Redovisa utsläppsvärdena för BOD i mg/l (gränsvärde 10 mg/l) 

Tabell 7: Utsläpp av fosfor från reningsverket 
 

År mg/l 

2016 3,9 

2015 3,3 

 

Redovisa utsläppsvärdena för kväve i mg/l (riktvärde 20 mg/l samt 70%) 

Tabell 8: Utsläpp av kväve från reningsverket 

 

År mg/l % 

2016 15 59 

2015 12 70 
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Grundvatten av god kvalitet 
 

Kommentar  

Ett vattenskyddsområde för reservvattentäkt är nyligen beslutat (2015). fortsättningen av arbetet 
handlar om att skydda vattentäkten men bland annat skyltar och information om 
vattenskyddsområdet.   

 

 

God bebyggd miljö 

Mål och strategier i 2016 års styrkort 

 Alla resurser ska användas effektivt och ändliga resurser ska användas minimalt 

 
 

Kommentar  

På Horshaga reningsverk har ett systematiskt arbete pågått de senaste åren för att minska 
elanvändningen. Ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering är en framgångsfaktor miljöarbetet 
på Skara Energi. 

 

Nyckeltal 

Årlig elförbrukningen för fjärrvärmeproduktionen  

Tabell 9: Använd elenergi i förhållande till producerad mängd energi i Skara Energis fjärrvärmeverk Uddetorp och 
Harven, år 2015- 2016 
 

2016 

 Produktion (MWh) Använd elenergi (kWh) kWh/MWh 

Harven 40 242 715 060 17,77 

Uddetorp 59 643 1 246 173 20,65 

 

2015 

Harven 37 100 605 524 16,23 

Uddetorp 57 300 1 161 939 20,28 
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Årlig elförbrukningen för Horshaga reningsverk 

Tabell 10: Elanvändningen i förhållande till mängden renat avloppsvatten på Horshaga reningsverk, år 2015-2016 
 

2016 

 Renat avloppsvatten (m3) Använd elenergi (kWh) kWh/m3 

Horshaga 2 239 344 1 160 876 0,52 

 

2015 

Horshaga 2 394 395 1 220 098 0,51 

 

 

Årlig elförbrukning för vårt kontor 

2016: 57 MWh el, 1423 m2, kontor. 41 kWh/m2 

2015: 56 MWh el, 1423 m2, kontor. 40 kWh/m2 

 

Årlig fjärrvärmeförbrukning för vårt kontor 

2016: 131 MWh, 1423 m2, kontor. 92 kWh/m2 

2015: 145 MWh, 1423 m2, kontor. 101 kWh/m2 

 

Årlig elförlust i elnätet 

2016: 5 015 MWh, 2,92 % 

2015: 4 963 MWh, 2,94 % 

 

Elförbrukning Skara Energi 

Tabell 11: Den totala elanvändningen för Skara Energi 2015-2016, fördelat på VA och Fjärrvärme, som är de 
största förbrukarna, samt övrigt. Förluster i elnätet ingår ej i statistiken.  

 

  2016 (MWh) 2015 (MWh) 

Total förbrukning   4 000 3 800 

VA  1 690 1 750 

Varav Reningsverket 1 160 1 220 

 Pumpstationer mm 530 540 

Fjärrvärme  1 980 1 800 

Övrigt  330 250 

 


