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Syfte och mål 
Vi genomför ett klimatbokslut för att på ett 

systematiskt och transparent sätt kunna mäta, 

följa upp och kommunicera vilken klimatpåverkan 

vår verksamhet ger upphov till. Att ge kunder 

och övriga intressenter kunskap om företagets 

övergripande klimatpåverkan är betydelsefullt, 

speciellt när Mark Kraftvärmes produkter och 

tjänster jämförs mot andra möjliga alternativ. 

2012 satt vi upp målet att minska utsläppen från 

egna fordon med minst 35 % till 2020 jämfört 

med 2009. Bolaget har 2020 lyckats sänka   

 utsläppen med 57 % per anställd jämfört  

med 2009. 

Mark Kraftvärme AB arbetar hela tiden med att 

förbättra bolagets klimat- och energiarbete  

så att detta leder till en bättre totalmiljö i  

 Marks kommun.

Mark Kraftvärme AB 

Mark Kraftvärme AB är ett kommunalt 

bolag som ägs av Marks kommun genom 

Spinnerksan i Mark AB. Vi är 22 anställda 

och omsätter ca 100 miljoner kronor. 

Företaget tillhandahåller fjärrvärme, 

ånga, el och bredband. Sedan 2010 

 säljer bolaget all producerad värme, 

ånga och el som Bra Miljöval. Läs gärna 

mer om oss på www.markkraftvarme.se

Åtgärder 2020

Mark Kraftvärme AB har under året lyckats 

sänka framledningstemperaturen i fjärr-

värmenätet samt fortsatt optimera driften 

av  distributionspumpar i fjärrvärmenätet. I 

ett antal punkter i fjärrvärmenätet finns nu 

 möjlighet att mäta differenstrycket. Detta ger 

oss dels fördelen att se vad en ändring i en 

distributions-

pump gör ute 

i fjärrvärme-

nätet, dels 

behöver inte 

 pumparna 

gå mera än 

nödvändigt. I förlängningen kommer detta 

minska energiförbrukningen och därmed 

bolagets klimatpåverkan.

Analys och  
kommentar

Totalt släppte Mark Kraftvärme ut 

1756 ton koldioxid enligt årets Klimat-

bokslut, vilket är 136 ton mer än 2019. 

Under 2019 installerades en ny roster till 

Assbergsverks kraftvärmepanna. Den 

nya rostern har under 2020 haft en del 

driftstörningar vilket tvingat bolaget att 

köra Assbergsverkets oljepannor mer 

än vanligt. Detta förklarar varför bola-

gets klimatpåverkan har ökat jämfört 

med både 2018 och 2019.

På den positiva sidan ser vi att då 

 Assbergsverkets kraftvärmepanna 

körts så har utsläppen minskat per 

producerad MWh jämfört med innan 

ombyggnationen. Vår förhoppning är 

nu att kraftvärmepanna under 2021 

kan komma upp i normal drifttid och 

därmed kommer andelen fossilt bränsle 

att minska. 

“I förlängningen  

kommer detta minska 

energiförbrukningen”

TOTALA UTSLÄPP CO
2
e (TON) 2018 2019 2020

Scope 1 811 1046 1192

Transport 26 18 13

Diesel 16 9 6

Bensin 10 9 7

Stationär förbränning 785 1029 1179

Lätt eldningsolja panna 213 493 671

Biobränsle (flis, grot, bark  

och briketter) 572 536 508

Scope 2 0 0 0

Elektricitet 0 0 0

Elektricitet Bra Miljöval 0 0 0

Scope 3 565 573 564

Godstransporter biobränsle 150 145 136

Flisning av flis och grot 349 325 318

Produktion/tillverkning briketter 66 103 110

TOTALA UTSLÄPP 1376 1619 1756

Indirekt undviken klimatpåverkan -27037 -25210 -15304

Undviken alternativ ångproduktion -1925 -1776 -1546

Undviken alternativ uppvärmning av 

bostäder och lokaler -17037 -16495 -10140

Undviken alternativ elproduktion -8075 -6939 -3618

SUMMA KLIMATPÅVERKAN -25661 -23591 -13548

varav scope 1-3 1376 1619 1756

Varav undvikna emissioner -27037 -25210 -15304

1756 ton CO
2
e släppte Mark Kraftvärme 

ut under 2020. Om Mark Kraftvärmes 

kunder hade värmt sina fastigheter med 

eldrivna värmepumpar så hade klimat-

påverkan motsvarat ca 12 000 ton CO
2
e. 

En jämförelse är att kommuninvånarnas 

bilkörning i Marks kommun orsakar ca 

28 000 ton CO
2
e per år.

1756 TON


