
Lidköping Energi utan anmärkning
i miljörevision
Kommunägda Lidköping Energi får med beröm godkänt i årets miljörevision och certifieras 
återigen helt utan avvikelser, enligt nya ISO 14001:2015.
 - Det här är ett kvitto på att vi arbetar långsiktigt och strukturerat på rätt sätt med 
miljöfrågorna i alla led. Det känns väldigt bra, säger bolagets miljösamordnare Johan Ekblad. 

RISE (Research Institutes of Sweden) konstaterar efter 
vårens utvärderingsarbete att Lidköping Energi uppfyller 
alla krav. Man konstaterar också att Lidköping Energi de 
senaste åren gjort målmedvetna investeringar för att 
förbättra verksamhetens miljöprestanda. 
   - Vi har länge haft en ambition att både bli tydligare och 
arbeta mer målmedvetet med de här frågorna. Det är ro-
ligt att det också uppmärksammas i revisionsrapporten, 
säger bolagets tekniske chef, Christoffer Widén.

Minskad fossilanvändning och bättre vattenrening 
I revisionsrapporten konstaterar RISE att det finns en 
hög kompetens inom alla nivåer i företaget när det gäller 
miljöarbete, och att bolaget fått stora positiva effekter 
utifrån sina beslut om förbättringar.
   - Vi har bland annat byggt en ackumulatortank för 
lagring av uppvärmt vatten, som gjort att vi under hela 
2017 i stort sett inte eldade med fossila bränslen över 
huvud taget. Dessutom har vi förbättrat vattenrening-
en så mycket att samtliga metallemissioner minst har 
halverats under de tre senaste åren, påpekar Christoffer 
Widén. 

Små justeringar ger långsiktigt resultat 
Chefen för bränslehantering, Lars Gustavsson, pekar 
också på en rad åtgärder som tillsammans ger stora 
effekter på lång sikt.
   - Vi har bland annat kompletterat med utökad städning 
på området. Dessutom har vi sett över och effektivi-
serat logistikflödet kring mottagning och hantering av 
avfallet. Alla enskilda insatser bidrar till att skapa en 
kultur inom bolaget. Vi uppmuntrar förslag och idéer som 
kan leda till ytterligare förbättringar som stärker vår roll 
som både en hållbar leverantör av energi och en pålitlig 
partner för våra avfallskunder, betonar Lars Gustavsson.

Förbättringsarbetet fortsätter
Även om ISO-revisionen gör stora tummen upp, så finns 
det alltid förbättringsmöjligheter, betonar Lidköping 
Energis miljösamordnare Johan Ekblad. 
   - Tillsammans med RISE har vi identifierat ett antal 
mindre åtgärder som kan göra oss ännu bättre. Det 
inspirerar oss i det fortsatta miljöarbetet, säger han.

För mer information, kontakta: 
Peter Johansson, VD Lidköping Energi  
Tel: 0510-77 02 90

Lidköping Energi har omkring 60 anställda och ägs av Lidköpings kommun. Dygnet runt förser bolaget 4 200 kunder i Lidköping med driftsäker 
och klimatsmart fjärrvärme, som framställs genom förbränning av restavfall eller förnybart bränsle. Ur samma process framställs hetvatten och 
processånga för industrin, samt el. Genom kostnadseffektiva och moderna energisystem är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart 
samhälle.


