
Nytt starkt klimatbokslut 
för Lidköping Energi
När Lidköping Energi producerar fjärrvärme, hetvatten, ånga och el till den lokala marknaden 
gör bolaget, tillsammans med alla sina kunder, samtidigt en insats för miljön. Modellen  
att återvinna energi ur restavfall innebar att utsläppen av växthusgaser bara under 2016  
reducerades med 47 600 ton, jämfört med om energin skulle framställts på andra sätt.  
Det visar företagets senaste klimatbokslut.

Kommunägda Lidköping Energi producerar varje år cirka 
410 GWh fjärrvärme och el. Det täcker bland annat 
värmebehovet för 90 procent av Lidköpings centralt 
belägna bostäder och över 60 procent av vad den lokala 
 industrin förbrukar. 99,6 procent av fjärrvärmen pro du
ceras av återvunna eller förnybara  bränslen.

Minskar utsläppen av växthusgaser
Modellen att genom högeffektiv förbränning återvinna 
energin ur restavfall från både företag och hushåll är i 
praktiken också en miljöinsats. Lidköping Energis andra 
klimatbokslut, som tagits fram av det oberoende miljö
utredningsföretaget Profu, visar att avfallsförbränningen 
i Lidköping under 2016 bidrog till att minska utsläppen 
av så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) med 47 600 
ton. Om Lidköping Energis produktion ersatts med andra 
alternativ, så hade utsläppen av växthusgaser som 
bidrar till den globala uppvärmningen med andra ord varit 
betydligt större. 

– När allt avfall har källsorterats ser vi till att utnyttja 
det som blir kvar maximalt i vår produktion av både  värme 
och el. I samband med förbränningen renar vi dessutom 
avfallet från gifter och metaller, säger  Lidköping Energis 
Miljösamordnare Johan Ekblad. 

Bolagets första klimatbokslut gjordes 2015 och det 
gav samma entydiga svar som för 2016: Fjärrvärme
systemet är inte bara tryggt och smidigt för kunderna, 
utan alla som ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet 
gör också ett bra miljöval jämfört med att satsa på andra 
befintliga energilösningar.

Reducering motsvarande nio månaders biltrafik
I klimatbokslutet beräknas hur mycket Lidköping 
Energis verksamhet påverkar klimatet genom sina 
egna utsläpp av växthusgaser. Det kan vara i form av 

exempelvis transporter och energiförbrukning, så kallad 
tillförd klimatpåverkan. Samtidigt beräknas hur mycket 
klimatpåverkan som undvikits tack vare att lidköpings
borna kunnat använda 
fjärrvärme istället för andra 
vanliga alternativ. För 2016 
konstateras att den undvikna 
klimat påverkan blev 47 600 
ton större än den tillförda. 
De reducerade utsläppen 
motsvarar vad all biltrafik i 
Lidköping släpper ut under nio 
månader.

En miljöguide
VD Peter Johansson ser 
klimatbokslutet som en 
viktig miljöguide för Lidköping 
Energi.

– Vi kommer att fortsätta 
investera i vår verksamhet för 
att ytterligare minska vår egen klimatpåverkan och här 
ser vi redan en ytterligare förbättring mellan åren 2016 
och 2017. Samtidigt ska vi bli ännu bättre på att inspirera 
lidköpingsborna att tänka hållbart i sin egen vardag, 
säger Peter Johansson.

För mer information, kontakta: 
Peter Johansson, VD Lidköping Energi  
Tel 051077 02 90

Johan Ekblad, Miljösamordnare, Lidköping Energi 
Tel 051077 00 17

Hela klimatbokslutet finns på lidkopingenergi.se

47 600 TON CO2E 
MOTSVARAR: 
5 560 varv runt jorden 
i bil eller all biltrafik i 
Lidköping under  
9 månader. 

Två tur- och returresor 
till Mallorca för  
kommunens alla 
invånare. 
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Lidköping Energi har drygt 50 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker och klimat - 
smart fjärrvärme, som framställs genom förbränning av återvunnet restavfall eller förnybart bränsle. Ur samma process framställs hetvatten och process- 
ånga för industrin, samt el. Genom kostnadseffektiva och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.


