
Miljöbokslut 2017 för koncernen Karlskoga Energi & Miljö 
 
Koncernen bedriver distribution av el, producerar och levererar fjärrvärme och dricksvatten, tar emot och renar 

avloppsvatten, tar om hand och återvinner eller deponerar avfall, levererar bredbandstjänster, producerar och 

försäljer biogas, producerar el från vattenkraft samt säljer el. Koncernen består av moderbolaget Karlskoga 

Energi & Miljö AB med dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-Bolaget i 

Karlskoga AB, Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, AB, Karlskoga Stadsnät AB, Karlskoga Vattenkraft 

AB samt Biogasbolaget i Mellansverige AB. Karlskoga kommun äger hela koncernen och samtliga dotterbolag, 

förutom 50 % av Biogasbolaget i Mellansverige AB som ägs av KumBro Utveckling AB, ett utvecklingsbolag 

som ägs av Örebro kommun och Kumla kommuner, samt Renhållningsbolaget i Mellansverige AB där Storfors 

kommun äger 9 % av bolaget.  

 

Miljöpolicy 

 

Hållbart och värdeskapande. 

 Vår verksamhet syftar till att erbjuda produkter och tjänster som har låg miljöpåverkan. 

 Detta arbete resulterar i betydligt mindre utsläpp av växthusgaser och ett mer hållbart och 

resurseffektivt samhälle. 

 Vi ska bistå kunderna i deras miljöarbete och verka för att minska miljöbelastningen från  

entreprenörer och leverantörer. 

 I vårt arbete följer vi alla gällande miljölagar, tillstånds- och myndighetskrav. 

 

 

Miljöpåverkan 

I koncernen ingår fyra enligt miljöbalken kapitel 9 tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Det är kraft-

värmeverket i Björkborn, reningsverket i Aggerud, Mosseruds avfallsanläggning, samt biogasanläggningen  

vid Mosserud. För samtliga dessa verksamheter avges separat miljörapport för året till tillsynsmyndigheten. 

Kommunen utövar även tillsyn på vattenverket i Gälleråsen. Vattenkraftverken och regleringsdammarna är 

inlemmade under lagstiftningen om vattenverksamheter. För närvarande pågår en översyn av lagstiftningen  

för vattenverksamheter.  

 

Koncernens verksamheter påverkar miljön globalt och lokalt på olika sätt. Den direkta miljöpåverkan ligger 

främst i produktion och distribution av fjärrvärme och ånga, avlopp samt i avfallshanteringen och vattenkrafts-

produktionen. Denna miljöpåverkan utgörs i huvudsak av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från 

kraftvärmeverket, föroreningar till vatten och mark, samt påverkan på ekosystem i vatten och vattenmiljöer. 

Utsläpp av gödningsämnena fosfor och kväve samt syreförbrukande substanser från reningsverket, kan skapa 

syrefattiga bottnar, och ändra de ekologiska systemen. Även bränsleförbrukning från egna och entreprenörers 

transport- arbets- och personfordon är en del av koncernens miljöpåverkan. Vattenkraften skapar vandrings-

hinder för fisk, försämrar livsmiljöerna för strömlevande fisk, och skapar onaturliga flödesregleringar som flora 

och fauna inte är anpassade till. Regleringen är dock inte så omfattande jämfört med andra vattenkraftssystem. 

 

Ett mycket viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan är de betydande miljöförbättringar som sker genom 

försäljning av produkter som har bättre miljöprestanda än kundens egna alternativ. Fjärrvärme är en produkt med 

stark miljöprofil. Vattenkraft är nära nog koldioxidneutral elproduktion. Ökat bredbandsanvändande kan leda till 

minskade transporter. Biogas minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel med 70-100 %. 

 

Målanalys 
Eftersom flertalet av koncernens åtaganden enligt miljöpolicyn inte är direkt mätbara, redovisas måluppfyllelsen 

som exempel på genomförda åtgärder. 

 

Miljöpolicy Konkreta åtgärder 

Vår verksamhet syftar till att erbjuda  Utsläppen av växthusgaser från kraftvärmeverket 

produkter och tjänster som har låg  minskar kontinuerligt.  

miljöpåverkan. 

  

Detta arbete resulterar i betydligt mindre  Biogasanläggningen och vattenkraften producerar energi  

utsläpp av växthusgaser och ett mer som genererar obefintligt med växthusgaser. 

hållbart och resurseffektivt samhälle. 



 

Vi ska bistå kunderna i deras miljöarbete  Kontinuerlig information till kunderna 

och verka för att minska miljöbelastningen  Försäljning av hållabra tjänster 

från entreprenörer och leverantörer. 

 

 

Kvalitet och miljö integrerat i verksamhetsstyrningen 
Som en del i affärsutvecklingen inom Karlskoga Energi & Miljö har koncernen sedan år 2001 miljö- och 

kvalitetsledningssystem, som är baserat på ISO 14001 och ISO 9001. Laboratoriet i Aggerud är ackrediterat 

enligt ISO 70025. 

 

Kvalitets- och miljörevisioner 

Interna revisioner har utförts av Karlskogas Energi & Miljös medarbetare vilka är utbildade internrevisions-

ledare. Under året har samtliga verksamheter och stabsfunktioner blivit reviderade, m a p kvalitet och miljö. 

De synpunkter som framkommit under revisionerna är en viktig hjälp för koncernen i arbetet med att utveckla 

kvalitets- och miljöarbetet med ständiga förbättringar. Samtliga förbättringsförslag och avvikelser utifrån 

internrevisionerna har registrerats i vårt ärendehanteringssystem.   

 

Ärendehanteringssystem 

Karlskogas Energi & Miljö införde i slutet av 2015 ett nytt digitalt ärendehanteringssystem, där förbättringsför-

slag, avvikelser, tillbud och olyckor registreras. Detta har blivit ett viktigt verktyg och det ger oss en god kontroll 

över våra verksamheter med system för att identifiera, rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och risker.  

 

Under året har det rapporterats följande: 

 

Ärende Antal (st) 

Förbättringsförslag 55 

Avvikelser 80 

Tillbud   5 

Olyckor   4 

Totalt 144 

 

Förbättringsförslag och avvikelser kategoriseras enligt följande: 

 

Förbättringsförslag Antal (st) 

Kapacitet/tillgänglighet 13 

Kund 6 

Kvalite 12 

Miljö 1 

Säkerhet/arbetsmiljö/hot 17 

Övrig förbättring 6 

Totalt 55 

 

Avvikelser Antal (st) 

Felfunktion/skada/haveri 11 

Kund/allmänhet 1 

Kvalité 13 

Lagar och andra krav 8 

Miljö 21 

System 1 

Säkerhet/arbetsmiljö/hot 21 

Övrig avvikelse 4 

Totalt 80 

 

Samtliga avvikelser är bedömda som mindre allvarliga. 

 

  



Kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen har under året har varit inriktat på utveckling inom respektive verksamhetsområde. 

Regelbundet sker miljörelaterade utbildningar, som bland annat behandlar ämnesområden som 

förbränningsteknik, underhållsteknik, miljömätning, riskhantering, riskövningar, miljöadministration, 

miljöjuridik, kemikaliehantering, provtagning, vattenföroreningar, vattenrening, energieffektivisering, 

energimätningar, mätstandarder, arbetsmiljö och livsmedelshygien. 

 

Inköp 

En betydande del av miljöpåverkan sker i samband med drift och underhåll av anläggningar. Koncernen har 

genom miljöledningssystemet infört regelmässig miljöhänsyn vid upphandling och inköp, exempelvis i form  

av mallar för utvärdering.  

 

Miljöförbättringar under året inom respektive verksamhetsområde, samt framåtblick 

 

Vattenverket: Rengöring och statusbedömning av stora reservaren.  

Framåtblick: Slammet ska sedimentera i containrar innan det går till sedimenteringsdammarna. UV-ljuset 

kommer att förstärkas. Stora reservoaren kommer att renoveras. Råvattenintaget kommer renoveras. Under det 

kommande året så förväntas Länsstyrelsen ta beslut om vattenskyddsområdet för Timsälven. 

 

Deponin vid Mosserud: Kontinuerligt sluttäcks en bit av den gamla hushållsavfallsdeponin per år.  

Framåtblick: Fortsatt sluttäckning av gamla hushållsavfallsdeponin. 

 

Renhållning: Ett egenkontrollprogram har tagits fram för Storfors återvinningscentral. En C-anmälan enligt 

Miljöbalken kapitel 9 har lämnats in för Storfors återvinningscentral. 

Framåtblick: Kontinuerligt så kommer fler och fler gasbilar att införskaffas under de kommande åren. 

 

Reningsverket: Slamavvattningen byttes ut.  

Framåtblick: Ekeby pumpstation ska totalrenoveras. Rötkamrarnas status ska utredas. 

 

Kraftvärmeverket: Bidrog genom sin verksamhet under året till att undvika utsläpp av drygt 35 tusen ton fossil 

koldioxid.  

Framåtblick: Under 2018 utförs ytterligare konvertering av befintliga elfilter till slangfilter i anläggningens C-

block vilket kommer att sänka C-blockets utsläpp till vatten och luft.  

 

Biogasanläggningen 

Framåtblick: Certifiering enligt SPCR 120 med uppfyllt kvalifikationsår förväntas framöver, då vi kan börja 

använda certifieringsmärket för SPCR 120. 

 

Vattenkraften: En tillståndsprocess har påbörjats för återställning av regleringsdammarna i Skarpen, 

Svartsången, Gåstjärn och Stor Viggen. 

Framåtblick: Framöver kommer det att ske domstolsförhandlingar angående Stora och Lilla Tomsjön och 

Nätsjöns regleringsdammar. Domstolsförhandling kommer också att ske för regleringsdammarna i Skarpen, 

Svartsången, Gåstjärn och Stor Viggen. Under de kommande åren så kommer vattenverksamhetsutredningen och 

EU:s RAM-direktiv för vatten att vidare implementeras i svensk lagstiftning och i praxis för 

myndighetsutövning. 

 

Oförutsedda händelser med negativ miljöpåverkan 

Ingen väsentlig miljöolycka har skett under året. 

 

Verksamheterna och miljön 

Nedan beskrivs verksamheternas miljömål, måluppfyllelse, nyckeltal och händelser som har haft betydelse för 

miljö och hälsa. 

 

Betydande miljöaspekter 

Under det gångna året så har en helt ny metodik för miljöaspektsregister, värdering av miljöaspekter och 

definiering av betydande miljöaspekter tagits fram, vilket har genererat betydligt fler betydande miljöaspekter är 

tidigare år. Bland annat så har miljöaspekter som har bäring på social ohållbarhet lyfts fram. Detta är koncernens 

betydande miljöaspekter: 

 



 

Biogasbolaget  Dagvatten och spill 

Externa transporter 

 

Elnät  Bilar, lastbilar, arbetsmaskiner 

Förluster från nät och transformatorer 

 

Mosseruds avfallsanläggning Utsläpp till mark och grundvatten från deponerade massor 

Bilar, lastbilar, arbetsmaskiner 

Externa transporter 

 

Kraftvärmeverket Panna A1, flygaska exporteras till Norge 

CFB pannorna, flygaska 

Panna A1 bottenaska 

Övriga kemikalier ex målarfärg, smörjoljor, sprayburkar 

Bilar, lastbilar, arbetsmaskiner - diesel 

Externa transporter - diesel 

Egenförbrukning av el 

CO2 (fossil torv, olja och hushållsavfall) 

Dioxin 

Hg 

NOx 

SO2 

Stoft 

Upphandling 

 

Moderbolaget  Bensin 

  Diesel 

  Upphandling 

  Entreprenörer 

 

Renhållningsbolaget Diesel 

 

Stadsnät  Elektronikavfall 

 

Avloppsreningsverket Föroreningar i slammet 

Kemikalier (fällningskemikalier, smörjoljor, sprejburkar) 

Föroreningar i utgående renat vatten 

Bräddningar 

Egenförbrukning av el 

Rörnät  Externa transporter transport av material 

Vattenförluster (renspolning, läckage) 

 

Vattenverket  Egenförbrukning av el 

 

Vattenkraften  Vandringshinder 

Turbiner och rensgaller (Ogynnsamt för  nerströmsvandrande fisk) 

Onaturliga flöden tex. Nolltappning (Stränder och 

erosion/Brunifiering/Eliminerar forsar) 

Utrivning av damm (Sjösänkningar) 

Diesel - Bilar 

Onaturliga vattenstånd (Stränder och erosion/Brunifiering) 

 

 

  



 

Gemensamma nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013 

 

Medelantal anställda i 

hela koncernen 185 185 182 179 170 

 

Liter bensin som har 81230 30110 35436 14223 16194 

ersatts genom biogas (29%) (13 %) (17 %) 

 

Fossil drivmedelsförbrukning 

moderbolaget, liter 2055 1919 1424 2866 5812 

 

Miljörelaterade skatter 2017 2016 2015 2014 2013 

 

Miljöskatter            KVV  

                        Koldioxid 2409 kkr 6872 kkr 2 778 kkr 957 kkr 3215 kkr  

                             Svavel 11 kkr 108 kkr 21 kkr 15 kkr 123 kkr  

                      Kväveoxid 1722 kkr 185 kkr 197 kkr -322 kkr -793 kkr  

                   

Avfallsskatt för  

egen verksamhet   KVV  

                               Aska 2386 kkr 2411 kkr 1 791 kkr 2074 kkr 4198 kkr  

                               

 

Negativt värde på kväveoxidutsläppen beror på att kraftvärmeverkets utsläpp är lägre än genomsnittet i Sverige 

och renderar därför en återbetalning från NOx-avgiftssystemet. Avräkningen sker med ett års eftersläpning. 

 

Elnät 

 

 

Övriga miljönyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013 

 

Medeltal anställda 29 32 29 27 27 

 

Fossil drivmedelsförbrukning  

liter  28525 27464 28731 33751 35668 

 

 

Bränsle förbrukningen är arbetsrelaterad, vid höga antal strömavbrott vilka påverkas av väder och vind, ökar 

transportbehovet. 

 

Miljöförbättringar vid nyanläggningar och underhåll jämfört med gammal teknik 

All nyanlagd kabel är halogenfri. Alla transformatorer som installeras idag är PCB fria. De har även högre 

verkningsgrad/mindre förluster än äldre. Kreosotmängden i alla nya stolpar som sätts upp är avsevärt reducerad, 

vilket leder till mindre mark och luftutsläpp, samt bättre arbetsmiljö. Isolerade BLL-linor används vid nybyggda 

kraftledningar vilket ger bättre driftsäkerhet, och mindre krav på ledningsgator, och därmed bättre landskapsbild. 

Nya ställverk har inte lika kraftiga magnetfält som äldre.  

 

Kraftvärmeverket 

  

Miljömål   Resultat  Kommentarer 

 

Klimatpåverkan från verket: 100 g Resultat 2017: 98 g/kWh   

CO2 ekv/kWh   Måluppfyllelse: 100 %   

  

  



 

Nyckeltal  2017 2016 2015 2014 2013 

  

Medeltal anställda 63 62* 63* 50 51 

 

Fossil drivmedelsförbrukning  

liter  84321* 76112* 44853* 7058 11788 

 

* = Inklusive Mosseruds avfallsanläggning 

 

 

Klimatpåverkan 2017 2016 2015 2014 2013 

Vid förbränning g/CO²ekv/kWh 90 113 105 105 109 

Exkl. förbränning g/CO²ekv/kWh 8 10 9 9 10 

Andel fossilt 4% 11 % 8 % 8 % 9 % 

 

Bränsle (GWh) 2017 2016 2015 2014 2013 

Obehandlat avfall 95 87 105 102 95 

Animaliskt avfall 7 4 9 18 23 

Returflis II 186 177 163 158 171 

Returflis I 11 45 17 31 27 

Torv 50 63 43 49 55 

Fossil olja 17 45 28 30 38 

Bioolja 26     

El 0 0 19 0 0 

Tillfört bränsle och el 394 414 385 388 408 

 

Leveranser (GWh)  2017 2016 2015 2014 2013 

Fjärrvärme 192 200 191 183 210 

Ånga 117 120 107 113 118 

El 24 28 25 27 26 

Totalt 334 348 324 322 354 

 

 
Mosserud 

Ett övergripande mål för avfalls- och deponiverksamheten är att återföra så mycket som möjligt till kretsloppet 

samt hantera avfallet på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.  

 
Återvinning till energi består av utsorterat brännbart avfall, olika flisade fraktioner av trä, papper och plast, samt 

mellanlagrat hushållsavfall. Bottenaskor används till konstruktionsmaterial efter utsortering av skrot. 

Mosserud hanterar även farligt avfall i form av insamling och mellanlager innan det transporteras vidare för 

sluthantering. Exempel på sådant avfall är kemikalier från hushåll, batterier, spillolja etc. Flygaska från 

kraftvärmeverket betraktas också som ett farligt avfall med särskilda krav på deponering. 

 

 

VA-Bolaget 
 

Nyckeltal  2017 2016 2015 

 

Medeltal anställda 24 23 23 

 

Fossil drivmedelsförbrukning  

liter  17667 17680 15852 

 

 

I och med att bräddvattenreningsanläggningen renar det mesta av det vatten som tidigare bräddade ut orenat, så 

har bräddningen varit minimal under året. 

 



Miljöprestanda jämfört med gällande villkor 

  

                                                                Utsläpp                                                     Gränsvärde 

 

Syreförbrukande substans                 3,3     mg/l                                                          8 mg/l  

BOD 

 

Fosfor (Ptot)                                       0,28   mg/l                                                        0,3 mg/l 

 

Kväve (N-tot) 11 mg/l 15 mg/l 

 

 

Utsläppen av syreförbrukande substanser kan medföra syrebrist i sjöar, vilket är skadligt för fiskarna. Fosfor och 

kväve verkar som gödning i sjövattnet och medför oönskad igenväxning, och även syrefattiga bottnar.  

 

 

Renhållningsbolaget 

 

Nyckeltal  2017 2016 2015  

 

Medeltal anställda 17 17 16 

   

Fossil drivmedelsförbrukning  

liter  46566 64135 68402 

  

 

 

Stadsnät 

 

Nyckeltal  2017 2016 2015 2014 2013 

 

Medeltal anställda 7 6 6 6 8 

  

Fossil drivmedelsförbrukning  

liter  1103 1281 1423 2964 8774 

 

 

Att utveckla bredbandsnätet i Karlskoga öppnar upp möjligheterna för hemarbete och videokonferenser, vilket 

har den positiva miljöaspekten att transportbehovet minskar. 
 

Biogas 

 
Biogas minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel med 75 % om man räknar i enlighet 

med Hållbarhetslagen, och med 93 % om man räknar i enlighet med metodiken i rapporten: ”f3 2013:13 – 

Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel - Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri 

Fordonstrafik”, www.f3centre.se. Certifiering enligt SPCR 120 med uppfyllt kvalifikationsår förväntas framöver, 

då vi kan börja använda certifieringsmärket för SPCR 120.  

 

 

Nyckeltal  2017 2016 2015 2014 2013 
 

Medeltal anställda 4 6 7 6 4 

 

Fossil drivmedelsförbrukning  

liter  102 116 267 476 2223 

 

Gasproduktion  3 203 3 029 2 374 1 586 7,2   

(tusentals Nm3) 

  



 

Vattenkraft 
 

Den stora miljövinsten för vattenkraften är produktion av nästan koldioxidneutral el. Vattenkraftens huvudsak-

liga miljöpåverkan är inte lätt att sammanställa i korta mätbara nyckeltal, mer än att antalet vandringshinder för 

fisk är 53 stycken. I nuläget finns det inga större krav på detaljerad rapportering av vattenkraftens miljöpåverkan. 

Detta kommer troligen att förändras framöver. Vattenverksamhetsutredningen undersöker hur vattenkraftens 

miljöpåverkan framöver ska redovisas. Det kan komma omfattande krav på miljörapporter för vattenkraftverken 

och reglerdammarna framöver. Det kan komma omfattande krav på omprövningar av vattenkraftverk och regle-

ringsdammar framöver. Det kan komma omfattande krav på anläggande av fisktrappor/faunapassager vid vatten-

kraftverk och regleringsdammar. 

 

 

Nyckeltal  2017 2016 2015 2014 2013 

 

Medeltal anställda 13 13 12 13 13 

  

Fossil drivmedelsförbrukning  

liter  runt: 20000 ca: 19000 ca: 20000 21017 9484 

 

Elproduktion (GWh) 90,3 GWh 91,7 GWh 130,5 GWh 125,3 GWh 75,5 GWh 

 

 

 


