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Miljöåret 2015
SEVABs uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor. Stort fokus ligger på den yttre miljön och vår roll är att verka för 
en minskad miljöbelastning. Ett aktivt miljöarbete finns därför inom samtliga verksamheter i bolaget.

Återvinning 

SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag är 
ISO 14001-certifierade

ISO 14001 är ett 
verktyg för vårt miljö-
arbete och fokus ligger 
på att arbeta med 
ständiga förbättringar. 
SEVAB fokuserar på 

bättre anläggningar, bättre teknik, mindre utsläpp och 
effektivare kontroll. Vi har kommit en bra bit på väg i 
och med vår certifiering, men nu ska vi bli ännu bättre 
och sätter miljön högt upp på agendan.

Vi har mål och nyckeltal för miljö som följs upp regel-
bundet. De nyckeltal vi följer är vår egen elförbrukning, 
andelen fossilfri energiomvandling samt koldioxidutsläpp 
från våra egna transporter. Vi lägger fokus på att stän-
digt förbättra bolagets miljöarbete. 

Nyckeltal 
 Återvinning

2012 2013 2014 2015

Kärl- och säckavfall 
(kg/person)

227 226 234 243

Separat insamlat  
matavfall (ton)

356 342 338 438

Antal besökare  
ÅVC Kvitten

66 280 75 122 64 547 90 518

Antal besökare  
ÅVC Läggesta 

38 312 37 431 35 359 40 183

FNI* (ton) 929 739 713 700

*Fastighetsnära hämtning 

Mijlödiplomering

SEVAB miljödiplomerar från och med 2015 både företag 
och event. Rent praktiskt innebär det att verksamheten 
inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk 
Miljöbas. Miljödiplomering är en smart investering som 
ökar de diplomerade verksamheternas och eventens 
bidrag till ett hållbart samhälle och samtidigt lyfter det 
egna varumärket.

Återvinning

Hösten 2015 infördes Färgsortering 
i Strängnäs som en del i arbetet med att 
uppnå de nationella miljömålen för insamling av material, 
förpackningsmaterial och tidningar. Färgsortering inne-
bär insamling av matavfall, pappers-, plast- och metallför-
packningar, returpapper samt övriga/brännbara kärlso-
por från villor. Startpaketen till 9 200 kunder delades ut 
av 13 föreningar i kommunen. Efter insamling av avfallet 
sker omlastning på Kvitten. Avfallet transport-eras sedan 
vidare i container till Lilla Nyby i Eskilstuna där påsarna 
sorteras efter respektive färg och materialet återvinns. 
För att undvika att bilarna går tomma tillbaka från Eskils-
tuna transporterar vi flis till Kraftvärmeverket i Sträng-
näs. I snitt transporteras 60 ton avfall från Strängnäs till 
Eskilstuna varje vecka. Ett av målen med färsortering i 
Strängnäs är att år 2018 ska 65 % av det totala hushålls-
avfallet återvinnas. Etappmålen är att öka med 5 % varje 
år. Insamling av matavfall kommer att erbjudas samtliga 
verksamheter och flerfamiljshus under 2016. 



VA-produktion

Vi driver två tillståndspliktiga reningsanläggningar 
som behandlar avloppsvatten från hushåll och företag. 
Totalt tog båda verken emot 3 336 582 m3 spillvatten 
under 2015.

Samtliga avloppsreningsverk klarar kraven vad gäller 
utsläppsvärden av fosfor, kväve och BOD (biokemisk 
syreförbrukning). Det renade spillvattnet passerar en 
anlagd våtmark innan det rinner tillbaks till Mälaren.

Både reningsverk och ledningsnät är dimensionerade 
för att avleda och omhänderta tillrinning av avlopps-
vatten från Mariefred och Strängnäs tätort. Tillfälliga 
utsläpp av avloppsvatten, så kallade bräddningar, från 
ledningsnät och pumpstationer är en del av VA-
systemets tekniska funktion och är nödvändig för att 
undvika överbelastning. Om ledningsnätet inte har 
möjlighet att brädda vid hög tillrinning finns risk för 
att fastigheter med källarplan översvämmas alternativt 
att avloppsvatten rinner ut på gatumark. 

Orsaker till bräddningar kan vara många, exempelvis:
• Mekaniska fel i pumpar pga att fett eller trasor 
    tillförts avloppsledningsnätet

• Hög tillrinning under snösmältningsperioden och vid 
perioder med långvarigt regn

• Strömavbrott 

Diagrammet visar hur många kubikmeter av den totala 
mängden spillvatten som bräddat ut på ledningsnätet 
vid pumpstationerna i Strängnäs och Mariefred. Av det 
totala flödet som de båda reningsverken tar emot är  
0,1 % som bräddar.

Fjärrvärme

För fjärrvärmeproduktionen i Strängnäs drivs två till-
ståndspliktiga och två anmälningspliktiga anläggningar. 
Huvuddelen av värmeproduktionen sker med retur-
bränslen i Kraftvärmeverket. Miljön påverkas av verk-
samheten främst genom utsläpp till luft av koldioxid och 
kväveoxider.

Utsläpp till luft 2012 2013 2014 2015

NOx (kg/GWh) 351 336 332 317

Svavel, SO2 (kg/GWh) 39 35 36 30

Stoft (kg/GWh) 1 1,1 1,7 2,1

Koldioxid, CO2 (ton/GWh) 11 6 29 19
 

Under 2015 var det huvudsakliga (94 %) fossilfritt 
bränsle, vilket vid elproduktion berättigar till Gröna 
Elcertifikat. Diagrammet nedan visar bränslesamman-
sättningen för fjärrvärmeproduktionen på energibasis.

Tabell bränslesammansättning

Elhandel

Ursprunget på SEVABs samlade elförsäljning är fördelad 
på förnybar el (70%) respektive kärnkraftsel (30%). Vår 
försäljning är helt fossilfri. Försäljningen av förnybar el 
har minskat med 1% jämfört med föregående år. Såld el 
från vind har fördubblats. Våra kunder fortsätter att välja 
avtalsprodukter från förnybara produktionskällor. Ett 
exempel på det är Strängnäs-el, ett avtal vars ursprungs-
garantier kommer från förnybar lokalproducerad el, 
bland annat från vårt Kraftvärmeverk i Strängnäs.  

All vår försäljning av el har sitt ursprung i Sverige. För-
säljningen är till 100% baserad på ursprungsgarantier 
och är på så sätt spårbar till svenska produktionsanlägg-
ningar. 

All el från vind-, vatten-, kärnkraft vi levererar är dekla-
rerad enligt EDP systemet (Environment Product 
Declaration) och är granskad av en oberoende tredje 
part. Det betyder att vi har kontroll på vår miljöpåverkan. 
EPD innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om bland annat 
resursfördelning, utsläpp, avfall och återvinning under 
en produkts hela livscykel. 
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Tabell bränslesammansättning

Returflis, bark

Bränslekross  bio

Bränslekross fossilt

Pellets

Eldningsolja

Under 2015 har ett 30-tal nya anläggningar anslutits 
som tidigare var enskilda avlopp. Vilket innebär en 
minskad miljöbelastning på utsläpp i våra vattendrag.
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Fem fördelar med  
Miljödiplomering

1. Lätt att komma igång med ett 
strukturerat miljöarbete 

2. Minskar verksamhetens  
miljöbelastning

3. Bra miljöutbildning av  
medarbetarna

4. Perfekt för små- och  
medelstora företag

5. Stärker ditt varumärke


