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Bakgrund
WSP Sverige AB har på uppdrag av Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS)
genom Länsstyrelsen Dalarna tagit fram energibalanser för samtliga 49 kommuner i länet och för
länet som helhet. En energibalans är en sammanställning av energistatistik som syftar till att ge en
samlad redovisning av tillförsel, omvandling och användning av energi. Energibalansen
sammanställs i en excelfil. Energibalansen för länet redovisas grafiskt i form av ett Sankeydiagram som visar energiflöden som en energiflödeskarta. Underliggande data i Excel-filer för
länet och alla kommuner, bifogas den här rapporten. Huvudsaklig uppgiftskälla för
energibalanserna är SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik (KRE), tagen från
SCB:s hemsida i juni 2019. Energibalanserna som redovisas gäller år 2017, vilket var det senaste
år då uppgifter hos SCB fanns tillgängligt. Den metodik som använts följer alla ska-krav i
upphandlingens metodikbeskrivning1. Rapporten följer en mall som är framtagen för
upphandlingen för att underlätta jämförelser mellan län. I rapporten redovisas följande:
• Övergripande metodbeskrivning
• Beskrivning av samråd med länsstyrelsen
• Sammanställning av vilka källor som använts
• Metodval som gjorts inom ramen för ska-kraven i upphandlingen
• Undersökningens resultat avseende energianvändning per kommun och per
samhällssektor.
• Korrigeringar av statistiken på kommunnivå
• Bilagor med energibalanser, Sankeydiagram och den metodikbeskrivning som skulle följas
enligt upphandlingen
Bakgrund till sekretess
I SCB:s statistik är många värden sekretessmarkerade varför uppskattningar och kompletteringar
med andra källor/metoder är nödvändiga (se rubrik ”Övergripande metodbeskrivning”). SCB
skriver själva följande i sin användarhandledning: ”I den kommunala och regionala
energistatistiken är det relativt vanligt att celler behöver sekretessmarkeras eftersom statistiken
redovisas på så pass fint nedbruten nivå. Reglerna är att en cell måste innehålla minst tre objekt
(exempelvis tre svarande företag) för att man ska kunna redovisa uppgifterna. Det ska inte heller
gå att uppskatta ett enskilt företags redovisades värde med närmare än en viss vald procent från
det sanna värdet. Uppfylls inte dessa regler måste cellen sekretessmarkeras.” De värden som via
bearbetning ersatt SCB sekretessmarkerade värden, har andra källor (såsom företags
miljörapporter) och omfattas inte av SCB:s sekretess.

Övergripande metodbeskrivning
Inledningsvis har en genomgång av SCB:s energibalanser (KRE) för alla kommuner gjorts för att
identifiera luckor och tveksamheter i statistiken. Kompletteringar av statistiken har gjorts genom
att i första hand använda annan officiell statistik och i andra hand andra källor, till exempel
genom att inhämta miljörapporter från aktuella industrier eller ta direkta kontakter med
energibolag i kommuner. I vissa fall har uppskattningar gjorts baserade på t.ex. statistik från
tidigare år.
De korrigeringar och kompletteringar som har gjorts av KRE finns markerade i Excel-filerna på
följande sätt: kursiv text om miljörapporter använts, understruken text om uppgifter inhämtats
från företag, branschorganisation, myndighet eller liknande, kursiv och understruken text om
1

Bilaga 1 till rapporten Energistatistik - För 18 län med tillhörande kommuner för år 2017,
Länsstyrelsen Skånes rapportnr: 2019:37
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blandning av ovanstående (direkta) metoder och röd text om indirekt metod använts, t.ex.
beräkning av genomsnittet av en viss uppgift mellan tidigare års statistik; den röda texten har
gjorts kursiv/understruken om blandning av direkt och indirekt metod används.
Efter korrigering av statistiken på kommunnivå har energibalansen för länet beräknats som
summan av kommunernas energibalanser.
Fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk, elpannor och värmepumpar redovisas separat i
Energibalansen men slås ihop i Sankeydiagram.
I KRE redovisas inte el till värmepumpar och elpannor. Enligt KRE motsvarar elpannornas
elanvändning ungefär 1,015 x producerad mängd värme (räknat i MWh). Värmepumparnas
elanvändning motsvarar ungefär 0,33 x producerad mängd värme (räknat i MWh).
Elanvändningen har kompletterats enligt ovan beräkning i de kommuner där värmepumpar och
elpannor finns för fjärrvärmeproduktion.

Samråd med Länsstyrelsen
Samråd har skett med Länsstyrelsen om de metodval som skulle göras inom ramen för
upphandlingens metodbeskrivning. Resultatet av samrådet framgår av kommande avsnitt.
Länsstyrelsen har angett att energibalansen och Sankey-diagrammet ska vara samma som för år
2015. Vidare har Länsstyrelsen bidragit med miljörapporter för att beräkna bränsle- och
elanvändning vid fjärrvärmeproduktion, samt miljörapporter för industrier i länet.
Kontaktpersoner på Länsstyrelsen har i första hand varit Jesper Andersson och i andra hand
Svante Sjöstedt.2

Uppgiftskällor
Förutom SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik (KRE) har följande
uppgiftskällor använts för att komplettera och verifiera statistiken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Statistik om vindkraftsproduktion på Energimyndighetens web
Statistik om Installerade solcellsanläggningar från SCB för året 2017
Energimyndighetens uppgifter om godkända anläggningar inom elcertifikatsystemet
Fjärrvärmekollen på Energimarknadsinspektionens web
Energiföretagen Sverige statistik om normalårskorrigerade leveranser av fjärrvärme per
ort och bränsleslag år 2017
Energimyndighetens årliga publikationer från KomOlj
Energimyndighets rapport Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017
SCB:s web: Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2017
Direktkontakt med representanter för berörda företag
Miljörapporter från energibolag och industrier
Värmevärden för att omvandla bränslemängder till energimängd: ”Värmevärden från
Energimyndighetens datalager (DW)”, 2017

E-postadress: jesper.andersson@lansstyrelsen.se & svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
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Indelning i kategorier
Bränslekategorier
Förutom de namnkategorier som anges i högra kolumnen i nedanstående tabell (vilka är samma
namn som rekommenderas i metodbeskrivningen3) förekommer i denna redovisning solvärme,
ånga, avlutar, bränngas, övrig gas samt uppdelningen av fasta biobränslen i RT-flis och övriga
fasta biobränslen (redovisas som ”biobränslen” i energibalansen), vilket har kommit fram i
samråd med Länsstyrelsen.
Tabell 1 Kategoriindelning för bränslen och namn på kategorier

Nuvarande namn i KRE
(från 2009)
Icke förnybar (fast)

Föregående
namnkategorier i KRE
Kol, koks, torv, fossil del av
sopor och andra fasta fossila
bränslen

Icke förnybar (flytande)

Bensin, diesel och andra
fossila oljeprodukter
Fossil gas, t.ex. gasol och
naturgas

Icke förnybar (gas)
Förnybar (fast)

Träbränsle, förnybar del av
sopor och andra fasta
biobränslen

Förnybar (flytande)

Etanol, biodiesel, avlutar
och andra flytande
biodrivmedel
Biogas, deponigas och
rötgas

Förnybar (gas)

Namn och indelning som
använts
Kol
Torv
Avfall (fossila delen) läggs i
den egna kategorin för avfall
nedan
Oljeprodukter
Gasol/Naturgas
Bränngas + övrig gas
Fasta biobränslen
Avfall (förnybara delen av
sopor) läggs i den egna
kategorin för avfall nedan
RT-Flis
Biodrivmedel
Avlutar
Biogas

Avfall (inkluderar både den
förnybara och den fossila
delen av avfallet)
Den exakta omfattningen av varje kategori finns att hämta i SCB:s användarhandelning 4.
För att kunna utreda vad i KRE som avses med fast (förnybara), fast (icke förnybara) och
flytande (förnybara) bränslen har i första hand information ur miljörapporter används,
information från Fjärrvärmekollen och kontakt med specifika företag. Nedan följer en förklaring
om de antaganden som har gjorts när information om vad som avses med de ovan nämna
bränslen kunnat hittas. I miljörapporter har exempelvis information inhämtats om fasta förnybara
bränslen endast är biobränslen, eller också avfall. Avfall används oftast enbart i kraftvärmeverk,
fristående värmeverk men även i sällsynta fall i industrin. Om ingen information hittades om
avfall i andra källor antogs all redovisad mängd bränsle under fast (förnybara) bestå av biobränsle.
3

Bilaga 1 till rapporten Energistatistik - För 18 län med tillhörande kommuner för år 2017,
Länsstyrelsen Skånes rapportnr: 2019:37
4
https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandlednin
g-2017----version-1.0.pdf
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Antagandet gjordes även att så var fallet för övriga produktionssätt och förbrukarkategorier om
ingen annan information hittades. Vid utredning av de två övriga kategorierna som fast (icke
förnybara) består av, kol och koks respektive torv, gjordes antagandet i de sällsynta fall där ingen
information kunde hittas i andra källor att den redovisade mängden i KRE består av kol och
koks.
För de produktionssätt och användarkategorier där inga miljörapporter fanns tillgängliga eller
annan information om fördelning av bränslen fanns att tillgå för att utreda vad som avses med
flytande (förnybara) bränslen antogs all redovisad mängd bestå av bioolja/biodrivmedel.
Användarkategorier
Den indelning i användarkategorier som finns i KRE har använts. I presentation av data i
Sankeydiagram har kategorierna småhus, flerbostadshus och fritidshus summeras och redovisas
som kategorin hushåll. I de bifogade Excelfilerna redovisas kategorierna småhus, flerbostadshus
och fritidshus både för sig och summerade som kategorin hushåll.
Elproduktion
För elproduktion har bränslen till kraftvärmeverk redovisats aggregerat, dvs ej uppdelat på
bränsle till elproduktion respektive fjärrvärmeproduktion. Bränsle som redovisas till elproduktion
i kraftvärmeverk i KRE har således slagits ihop med bränsle till fjärrvärmeproduktion i
excelfilerna. Motivet är att produktionen inte är fysiskt uppdelad och att redovisningen i tabeller
och sankeydiagram istället har delats upp på kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk (se Redovisning
av kraftvärme och fjärrvärme nedan).
För elproduktion har, utöver samma kategorier använts som i KRE, lagts till en egen kategori för
solelproduktion.
Elproduktion genom industriellt mottryck och industrins slutanvändning
Inom industrin används ofta egna värmekraftanläggningar som förutom el även producerar
processånga. Dessa typer av anläggningar kallas för mottrycksanläggningar. Inom vissa industrier
används ångan i tillverkningsprocessen och den producerade elen används för egen konsumtion
inom industriföretaget eller säljs till den öppna marknaden.
SCB redovisar elproduktion genom industriellt mottryck och bränslen för denna elproduktion
under ”elproduktion från kraftvärmeverk + industriellt mottryck”, dvs. inte under industrins
slutanvändning. I Energibalansen har elproduktion genom industriellt mottryck och elproduktion
från kraftvärmeverk separerats och redovisas på separata rader. Bränslen till elproduktion från
kraftvärmeverk har flyttats enligt beskrivet ovan. Bränslen till elproduktion genom industriellt
mottryck redovisas under elproduktion från industriellt mottryck i kommunerna Mark och Lilla
Edet. Vilken metod som använts noteras också under ”korrigeringar på kommunnivå”.
Detta är viktigt att ha i beaktande vid jämförelse mellan år där bränslen för elproduktion genom
industriellt mottryck kan hanterats annorlunda på grund av sekretess eller inte. 2015 flyttades
bränslen från industriellt mottryck till slutanvändning för industrin samt att den producerade elen
drogs av från den totala förbrukningen av el inom industrin.
Fjärrvärmeproduktion
För Fjärrvärmeproduktion har samma benämningar på bränslen som för slutanvändning använts,
dvs. en så detaljerad redovisning som möjligt har eftersträvats. Det innebär t.ex. att avfall, kol och
biobränsle redovisas som separata bränslen.
8

Fjärrvärme producerad med rökgaskondensering har nollställts och istället förts över till
fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk och fristående värmeverk. När information saknas om vid
vilket produktionssätt rökgaskondensering används, och i de fall som kommunen har både
kraftvärmeverk och fristående värmeverk, har fördelningen gjorts med samma inbördes
fördelning som fjärrvärmeproduktionen för dessa produktionssätt.
Redovisning av kraftvärme och fjärrvärme
Kraftvärmeverk producerar både el och värme för fjärrvärme. Det är därför inte självklart hur
man ska redovisa den energiomvandling som sker i kraftvärmeverk och värmeverk. I KRE
fokuseras på energislaget så att elproduktionen och fjärrvärmeproduktionen redovisas för sig. I
det här arbetet är fokus istället på vilken slags anläggning som omvandlar energin och därför
redovisas kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk för sig. Bränslen till elproduktion respektive
värmeproduktion i kraftvärmeverk har därför lagts samman genom att de bränslen som i KRE
redovisas för elproduktion har lagts till bränslen för fjärrvärmeproduktion, samtidigt som
bränslen till elproduktion har tagits bort. Allt bränsle till kraftvärmeverk redovisas således på
samma rad i energibalanserna (raden för fjärrvärmeproduktion). Uppgiften om producerad el i
kraftvärmeverk har inte flyttats jämfört med de ursprungliga uppgifterna i KRE.

Biogas och naturgas
Produktion av biogas
Uppgifterna i KRE om länets produktion av biogas har jämförts med uppgifter från
Energimyndighetens rapport Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017 5 samt
uppgifter om biogasproduktion på kommunal nivå från Energigas Sverige6. Dessa uppgifter
överensstämmer väl och har inte föranlett någon korrigering av statistiken. Resultatet redovisas i
tabell 2 nedan.
Leverans och användning av fordonsgas
Fordonsgas ingår i inte KRE. Leveransen av fordonsgas i länet (biogas och naturgas) har därför
hämtats per län från SCB:s webb, leveranser av fordonsgas. Resultatet redovisas i tabell 2 och har
lagts till i energibalansen och Sankeydiagram på länsnivå.

5
6

https://www.energigas.se/library/2327/produktion-och-anvaendning-av-biogas-och-roetrester-aar-2017.pdf
Klackenberg, Linus. Ansvarig Fokusområde Produktion
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Tabell 2 Produktion av biogas i Västra Götalands län 2017 [GWh].

Producerad biogas enligt Energimyndigheten

320

Producerad biogas enligt Energigas Sverige

319,90

Ale
Alingsås

0,00
2,04

Bengtsfors

0,00

Bollebygd

0,00

Borås

28,40

Dals-Ed

0,00

Essunga

0,00

Falköping

7,13

Färeglanda

0,00

Grästorp

0,00

Gullspång
Göteborg

0,00
82,20

Götene

7,30

Herrljunga

0,00

Hjo

1,30

Härryda
Karlsborg

0,00
0,00

Kungälv

0,00

Lerum

0,00

Lidköping

66,13

Lilla Edet

0,67

Lysekil

1,11

Mariestad

16,62

Mark

0,00

Mellerud

12,54

Munkedal

0,00

Mölndal

0,00

Orust

0,00

Partille

0,00

Skara

6,90

Skövde

34,64

Sotenäs

0,56

Stenungsund

0,00

Strömstad

0,00
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Svenljunga

0,00

Tanum

0,00

Tibro
Tidaholm

1,04
0,72

Tjörn

0,00

Tranemo

0,00

Trollhättan

12,01

Töreboda
Uddevalla

0,29
3,97

Ulricehamn

0,88

Vara

2,09

Vårgårda

18,83

Vänersborg

11,24

Åmål

1,28

Öckerö

0,00

Använd fordonsgas enligt SCB
Biogas 186,29
Naturgas 35,44
Totalt 221,72
Leverans av stadsgas/naturgas till fastigheter
Information gällande leverans av stadsgas/naturgas till fastigheter har inhämtats från Marianne
Fredborg, Göteborg Energi. Fredborg hade hushållskategorierna småhus och flerbostadshus,
men ej fritidshus. Vidare hade Fredborg ingen kommunal uppdelning men påpekade att den
absoluta majoriteten av gasen förbrukades inom Göteborgs kommun. Därav har det antagits att
all gas förbrukas inom Göteborgs kommun. Vidare berättade Fredborg att alla kunder i
flerbostadshus använde naturgas och att 16% av den totala energianvändningen hos
villakunderna var biogas. Denna gas har lagt in i energibalansen för den aktuella kommunen som
summeras till en total användning i länet.

Osäkerheter
Osäkerheter i SCB/KRE generellt finns beskrivet i SCB:s användarhandledning som finns på
SCB:s hemsida7. I detta arbete har en kontroll av verkningsgrader i fjärrvärmesektorn
genomförts, från tillförsel av bränsle till slutlig användning av fjärrvärme. Då verkningsgrader
avviker från det normala, vilket är vanligt förekommande i statistiken, så har uppgifter från
andra källor inhämtats. Det gör att de uppgifter om fjärrvärme som redovisas i denna rapport
håller en högre kvalité än i SCB:s ursprungliga statistik.
För den slutliga energianvändningen har arbetet till stor del gått ut på att fördela
sekretessbelagda energimängder mellan olika energislag och mellan användare. De totala
energimängderna som redovisas av SCB har i regel inte ändrats, om det inte gått att styrka med
källa att det finns rimlig anledning att tro att energimängderna i SCB/KRE är en avvikelse som
7

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-ochregional-energistatistik/#_Dokumentation
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bör korrigeras. Det gör att osäkerheterna inom slutanvändning som finns i ursprunglig statistik
till stor del finns kvar i den bearbetade statistiken. Därutöver tillkommer osäkerheterna gällande
de sekretessmarkerade energimängderna. För att uppskatta eller beräkna de sekretessmarkerade
energimängderna så har i första hand miljörapporter använts och i andra hand jämförelser med
statistik för andra år. I de flesta fall har detta gjort att sekretessmarkerade värden i KRE har
kunnat uppskattas med relativt god noggrannhet och endast i undantagsfall har kompletterande
information saknats helt.
I kommuner med industrier som dominerar eller är enda användare av vissa energislag, så
har statistiken inom slutanvändning i vissa fall kunnat korrigeras. I dessa fall är uppgifterna i
den bearbetade statistiken av högre noggrannhet än den ursprungliga statistiken.
Osäkerheter beskrivs även mer specifikt under respektive kommun under rubriken
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.

Resultat
Sankeydiagram och energibalanser redovisas i bilagor till denna rapport. Nedan visas tabeller med
energitillförsel, energianvändning och användning av elektricitet per kommun och per
samhällssektor
Tabell 3 Energianvändning i kommunerna i Västra Götalands län år 2017.

Kommun
Ale
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Herrljunga
Hjo
Härryda
Karlsborg
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil

Total
energianvändning
GWh

Varav elektricitet
GWh

Varav fjärrvärme
GWh

803
904
1 035
229
2 698
130
178
966
160
161
284
16 928
874
269
222
754
174
1 001
464
1 321
622
7 277

264
371
291
72
905
52
97
378
75
47
74
4 520
298
132
92
342
79
366
129
477
267
851

60
121
25
6
634
7
7
118
0
11
3
2 996
122
22
34
61
16
121
52
300
12
44
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Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Skara
Skövde
Sotenäs
Stenungsund
Strömstad
Svenljunga
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tranemo
Trollhättan
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Öckerö

Totalt länet

963
731
285
645
1 431
440
590
628
2 323
316
6 990
490
260
500
241
324
464
650
1 296
300
1 633
698
579
362
1 187
327
273
62 380

302
273
157
222
564
196
222
222
827
153
1 959
197
103
181
102
130
163
221
527
152
500
277
196
90
648
130
106
18 996

115
106
0
7
274
10
152
90
362
0
76
0
25
8
17
52
0
37
340
26
291
51
49
17
134
41
0
7 047

Tabell 4 Energianvändning i Västra Götalands län år 2017 fördelade på samhällssektorer.

Sektor
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Industri, byggverksamhet
Offentlig verksamhet
Transporter
Övriga tjänster
Hushåll
Totalt

Varav elanvändning

Total
energianvändning
GWh

GWh

907
25 435
2 558
15 617
6 593
11 504
62 615

443
6 477
1 495
409
4 640
5 531
18 996
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Andel el
inom
sektorn
49%
25%
58%
3%
70%
48%
30%

Andel
av total
elanv.
2%
34%
8%
2%
24%
29%

Länsspecifika korrigeringar
Efter komplettering av el inom industrin för samtliga kommuner fanns fortfarande nästan 500
GWh kvar att fördela från den kända totala förbrukningen av el inom industrin i länet. Efter
analys av tidigare års statistik syns att de kommuner som saknar elanvändning är Stenungsund
och Munkedal. Genom att fördela resterande elanvändning mellan dessa två kommuner för att nå
upp till tidigare års statistik kunde den kommunala förbrukningen av el inom industrin bli
densamma som den totala elförbrukningen inom industrin på länsnivå.
För solceller var Munkedal, Ale, Grästorp och Tidaholm sekretessmarkerad i energimyndighetens
statistik, dock var länets installerade solcellseffekt känd. Genom att fördela resterande effekt, 0,9
MW, jämt mellan dessa kommuner uppnås den totala installerade effekten i länet.
Genom att använda miljörapporter har den totala gasol/naturgasförbrukningen justerats ned i
länet. Detta då värmevärden har använts för beräkningar för bränngasen i länet. I miljörapporter
kan ses att värmevärden mellan 24,9 och 60 MJ/kg har använts och då användningen är
sekretessmarkerad kan vi inte med säkerhet säga hur KRE har räknat ut förbrukningen. Troligen
har mängden bränsle rapporterats i ton till KRE och har inte respektive värmevärde använts kan
siffrorna skilja sig åt och miljörapporterna har valts då det ger en mer verklig bild av
användandet.
Länsförbrukningen av kol och koks har korrigerats ned på grund av att förbrukningen i
Vänersborg har korrigerats. Mer detaljer finns under Vänersborg under rubriken ”Korrigeringar
av statistiken på kommunnivå”.

Korrigeringar av statistiken på kommunnivå
Nedan redovisas kommunvis de korrigeringar och kompletteringar som har gjorts av KRE.
Inledningsvis ges några generella beskrivningar om antaganden som gjorts, men under respektive
kommun upprepas oftast denna information.
Sekretessmarkerad vindkraftsproduktion har beräknats med hjälp av officiell statistik på
Energimyndighetens webb8 där den totala redovisningen av vindkraftsproduktionen (samt
installerad effekt och antal vindkraftverk) finns att hämta per län. Denna statistik omfattas inte av
sekretessreglerna och kan helt och hållet ersätta vindkraftsstatistiken i KRE. För kommunerna
beräknas produktionen som andel av länets produktion utifrån installerad effekt och schablonen
att vindförhållanden och andra förhållanden är lika i länet.
Då vattenkraft varit sekretessmarkerad har denna oftast kunnat räknas fram ur energibalansen
efter det att vindkraften har beräknats. I annat fall har källan vattenkraft.info använts alternativt
har uppskattningar gjorts baserat på tidigare års produktion eller information hämtats från
Energimyndighetens statistik över normalårsproduktion från elcertifikatberättigad vattenkraft.
El producerad av solceller har lagts till baserat på statistik från SCB ”Installerade
solcellsanläggningar” t.o.m. år 2017, som omfattar installerad effekt och räknats om till
producerad el utifrån schablonen att 1 kW installerad effekt ger 950 kWh el per år.
Kompletteringar av industrins slutanvändning har, i de fall det gått att komplettera, nästan
uteslutande gjorts genom inhämtande av miljörapporter tillhandahållna från länsstyrelsen, och i
enstaka fall genom direktkontakt med industrier. Då miljörapporter saknats har
8

http://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/alla-statistikprodukter/
Data för 2017 finns i länkad statistikdatabas.
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energianvändningen uppskattats med hjälp av jämförelser med tidigare år. De största
osäkerheterna finns då miljörapporter saknas (t.ex. för energianvändare som inte är
tillståndspliktiga eller då dessa inta har kunnat identifieras) och då energianvändningen är
sekretessmarkerad för samtliga år. Det är dock endast i undantagsfall som detta rör några större
energimängder.
Sekretessmarkeringar för fjärrvärmeanvändningen haft oftast kompletterats med hjälp av
Fjärrvärmekollen eller miljörapporter, alternativt med antaganden baserat på information från
tidigare år. För fjärrvärmesektorn har även verkningsgrader kontrollerats och då tveksamheter
funnits har uppgifter i första hand inhämtats från allmänt tillgängliga statistikkällor (främst
Fjärrvärmekollen (FVK) samt enskilda företags hemsidor och årsredovisningar/miljörapporter
etc.). Då oklarheter fortfarande funnits (främst i form av divergerande uppgifter) så har uppgifter
inhämtats direkt från fjärrvärmeföretagen. I många fall har kontroller mot andra källor gjorts
även då verkningsgrader ser rimliga ut, för att i möjligaste mån undvika bortfall etc. (t.ex. lokala
fjärrvärmenät som ibland inte finns med i KRE).
En kontroll av statistiken över tid har också gjorts, för att upptäcka eventuella statistikfel eller
andra onormala avvikelser. I förekommande fall redovisas dessa under respektive kommun.
För varje kommun har underrubriker lagts till endast för de kategorier där korrigeringar har gjorts
(elproduktion, fjärrvärmeproduktion och slutanvändning).
Ale
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk, elpannor, värmepumpar, spillvärme och
rökgaskondens var sekretess i KRE för året 2017. Enligt fjärrvärmekollen sker ingen produktion
av fjärrvärme i Ale, varför sekretess för fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk, elpannor,
värmepumpar och rökgaskondens har kompletterats med dessa uppgifter från Fjärrvärmekollen
och antagits vara noll. Detta ligger även i linje med tidigare känd statistik i KRE. Ale fjärrvärme
redovisar i sin årsrapport, som finns tillgänglig på fjärrvärmekollen, en levererad mängd värme
externt om 60,5 GWh vilket antas vara spillvärme i enlighet med tidigare års statistik.
Fjärrvärmekollen anger dock mängden spillvärme vara noll. Ales fjärrvärmenät är
sammankopplat med näten i Göteborg och Partille. Det kan över året
vara ett utbyte mellan kommunerna och uppskattningar på dessa siffror har tillhandahållits av
Göteborg Energi.9
Slutanvändning
Slutanvändningen av el till samtliga förbrukarkategorier var sekretessmarkerad i KRE för året
2017. Komplettering gjordes, förutom för flerbostadshus, genom att beräkna medelvärdet för de
senast kända åren (2011–2015, 2011–2013 för industri) vilket anses var ett rimligt antagande då
samtliga poster har varit stabila över åren. Flerbostadshus beräknades genom resterande
elförbrukning inom länet för denna kategori när resterande kommuner kompletterats.
Slutanvändningen av fjärrvärme var noll i KRE för samtliga kategorier. Enligt fjärrvärmekollen
levererades 59,9 GWh fjärrvärme inom Ale kommun. Den totala slutanvändningen i KRE ansågs
vara en avvikelse som kompletterades med information från Fjärrvärmekollen. Slutanvändningen
av fjärrvärme i småhus var 6,2 GWh, i flerbostadshus 32,7 GWh, i lokaler 18,9 GWh och övrigt
2,1 GWh. Statistiken i KRE för småhus (6,2 GWh) och flerbostadshus (32,7 GWh)
kompletterades med uppgifter från Fjärrvärmekollen. Övriga tjänster i KRE antogs vara övrigt i
Fjärrvärmekollen (2,1 GWh) och offentlig verksamhet i KRE antogs vara lokaler i
9

Jonas Lodén tel. 031 - 62 81 70.
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Fjärrvärmekollen (18,9 GWh). Dessa poster kompletterades därefter med information från
Fjärrvärmekollen.
Gasol/naturgas var sekretess men inhämtades via kontakt med Nouryon AB10. Denna
förbrukning antas vara den enda i kommunen och stämmer väl överens med tidigare år. Från
detta kunde totalförbrukningen inom industrin beräknas.
Alingsås
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Den totala elproduktionen i kommunen var också sekretessbelagd i KRE för året 2017, men
kunde beräknas när sekretess för vindkraft kompletterats enligt ovan.
Fjärrvärmeproduktion
Förbrukningen av oljeprodukter och. biogas till fristående värmeverk var sekretessbelagt i KRE
för året 2017. Enligt Fjärrvärmekollen och Energiföretagen är 0,6 GWh oljeprodukter vilket
användes för att komplettera sekretess. Därefter kunde den sekretessbelagda biogasen
kompletteras genom beräkning, då totala förbrukningen av bränslen i KRE för fristående
värmeverk var känd.
Fasta förnybara bränslen kunde brytas ut som endast biobränsle efter kontroll i Fjärrvärmekollen
och flytande förnybara bränslen kunde brytas ut som endast bioolja.
Även fjärrvärmeproduktion från spillvärme och värmepumpar var sekretessbelagd i KRE för året
2017. Då den totala fjärrvärmeproduktionen var känd kunde dessa båda produktionssätten
beräknas.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen vilken stämde väl
överens med rapporterat i KRE. Ingen komplettering krävdes.
Slutanvändningen av gasol/naturgas i länet antogs vara noll då den tidigare förbrukningen 2013–
2016 var noll. Vidare beräknades el för transporter samt summa bränsletyp el med medelvärde
från 2011–2013 respektive 2011–2015. Genom dessa beräkningar kunde slutanvändning av el
inom industri kompletteras och sattes till drygt 26 GWh.
Genom att komplettera elanvändningen för transporter kunde även sekretess för oljeprodukter
inom transporter beräknas och sattes till drygt 247 GWh.
Sekretess för oljeprodukter inom industrin kunde kompletteras med antaganden för
gasol/naturgas och beräkningen för elanvändning inom industrin. Genom detta kunde summan
för slutanvändning av oljeprodukter räknas ut.

10

Evalotta Stolt
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Bengtsfors
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk och bränslena oljeprodukter och fasta förnybara
bränslen till fristående fjärrvärmeverk var sekretessbelagd i KRE för året 2017. Dessa
sekretessluckor kunde kompletteras med information från Fjärrvärmekollen. Uppgifterna i
Fjärrvärmekollen bedöms som rimliga om man jämför med tidigare års kända statistik i KRE.
Även fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk, elpannor, värmepumpar, spillvärme,
rökgaskondens var sekretess i KRE för året 2017. Enligt fjärrvärmekollen sker ingen
fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och rökgaskondens varför dessa
kompletterades enligt Fjärrvärmekollen till noll. Enligt Fjärrvärmekollen uppgick spillvärmen till
5,6 GWh och fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk uppgift till 25,1 GWh.
Slutanvändning
Fjärrvärmeanvändningen för industri, offentlig verksamhet, övriga tjänster, småhus och
flerbostadshus var sekretess i KRE för året 2017. Den totala mängden använd fjärrvärme, samt
fördelad användning på olika förbrukarkategorier stämdes av med Fjärrvärmekollen. Den totala
mängden levererad fjärrvärme i KRE låg nära den redovisade mängden fjärrvärme i
Fjärrvärmekollen, men Fjärrvärmekollens värden användes för totala fjärrvärmeförbrukningen i
kommunen och för att fördela mängder på respektive förbrukarkategori. Lokaler som är en
förbrukarkategori i Fjärrvärmekollen fördelades på kategorierna industri och offentlig verksamhet
som finns i KRE med samma procentuella fördelning som för året 2015. Värdena för respektive
förbrukarkategori stämde väl överens med tidigare år i KRE.
Slutanvändning av el och oljeprodukter var sekretess i KRE för året 2017. Slutanvändningen av el
kunde kompletteras med beräkning av medelvärde från de senaste kända åren (2011-2015) då
posten varit liten och stabil över åren. Därefter kunde mängden oljeprodukter till transporter
kompletteras med beräkning från den totala bränsleanvändningen inom transporter.
Slutanvändningen av el till övriga tjänster, flerbostadshus och offentlig verksamhet var
sekretessbelagd men kunde kompletteras med beräkning från en känd summa för bränsle inom
dessa förbrukarkategorier efter att fjärrvärme desamma kompletterats enligt ovan. Även
slutanvändningen av el till småhus kunde kompletteras med beräkning från den kända summan
för övrig användning för småhus
Även el, oljeprodukter, gasol/naturgas, flytande (förnybara) och fasta förnybara bränslen till
industrin var sekretessbelagd och kompletterades med miljörapporter från Munksjö Paper AB
och Skåpaverken som antas stå för förbrukningen i kommunen. Genom dessa miljörapporter
kunde sekretess kompletteras. En stor mängd avlutar i pappersbruket fanns ej med i KREstatistiken och har lagts till vilket lett till att industrins slutanvändning har justerats upp med ca
112 GWh vilket motsvarar avlutar.
Bollebygd
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk, elpannor, värmepumpar, spillvärme och
rökgaskondens var sekretess i KRE för året 2017. På Fjärrvärmekollen och Energiföretagen finns
ingen information om fjärrvärmeproduktion i Bollebygd. Då inga uppgifter har kunnat inhämtas
så har uppskattningar genomförts för produktion och bränsleanvändning. Detta har skett genom
medelvärde för åren 2011–2013 samt 2015.
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Slutanvändning
Slutanvändningen av el till transporter var sekretessbelagd i KRE för året 2017. Sekretessluckan
kompletterades med en beräkning av medelvärdet för de senast kända åren (2011-2015). Därefter
kunde den totala bränsleanvändningen till transporter beräknas. Samma förfarande användes för
att komplettera sekretess för el till övriga tjänster. Därefter kunde den sekretessbelagda elen till
industrin beräknas från den kända totala förbrukningen av el i kommunen. Slutligen kunde den
sekretessbelagda summan för bränsleanvändning i industrin kompletteras med beräkning.
Borås
Elproduktion
Oljeprodukter var sekretessbelagd i KRE för året 2017. Fast biobränsle och förnybara delen av
avfall kunde brytas ut som fasta förnybara bränslen, den icke förnybara delen av avfallet kunde
brytas ut som det enda icke förnybara bränslet.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från spillvärme var sekretess i KRE för året 2017 men kunde kompletteras
genom beräkning från den totala fjärrvärmeproduktionen som var känd.
Fasta förnybara bränslen till fristående värmeverk kunde enkelt brytas ut som endast biobränsle
då inga fasta icke förnybara bränslen används.
Biobränsle och förnybara delen av avfall kunde brytas ut som fasta förnybara bränslen till
kraftvärmeverk, den icke förnybara delen av avfallet kunde brytas ut som det enda icke förnybara
bränslet till kraftvärmeverk.
Då data från KRE i detta fall var ofullständig (endast ett av två nät var inkluderat) uppdaterades
och kompletterades värden för samtliga kategorier under kraftvärme samt under fristående
värmeverk.
Slutanvändning
Fjärrvärmeanvändningen för industri, offentlig verksamhet, övriga tjänster, småhus och
flerbostadshus var sekretess i KRE för året 2017. Den totala mängden använd fjärrvärme, samt
fördelad användning på olika förbrukarkategorier stämdes av med Fjärrvärmekollen. Den totala
mängden levererad fjärrvärme i KRE låg väldigt nära den redovisade mängden fjärrvärme i
Fjärrvärmekollen, men Fjärrvärmekollens värden användes för totalen och för att fördela
mängder på respektive förbrukarkategori. Lokaler som är en förbrukarkategori i Fjärrvärmekollen
fördelades på kategorierna industri och offentlig verksamhet som finns i KRE med samma
procentuella fördelning som för året 2015. Värdena för respektive förbrukarkategori stämde väl
överens med tidigare år i KRE.
Sekretessbelagd el till fritidshus kompletterades med beräkning av medelvärde de senast kända
åren då posten varit relativt stabil
Sekretessbelagd el till offentlig verksamhet kompletterades med beräkning av medelvärdet de
senast kända åren, istället för att beräknas utifrån den kända summan för den totala
bränsleanvändningen i offentlig verksamhet. Detta då summan för bränsleanvändningen i
offentlig verksamhet för året 2017 låg mer än 100 GWh lägre än tidigare år, vilket är orimligt.
Istället räknades summan upp med resterande elförbrukning inom offentlig verksamhet i länet.
Sekretess för el till transporter kompletterades med beräkning av medelvärdet de senast kända
åren (2013–2015). Sekretess för elanvändning i småhus kompletterades med beräkning från den
kända summan för bränsleanvändningen till småhus.
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Elen till flerbostadshus kompletteras med beräkning av medelvärde från de senast kända åren
(2013–2015) istället för från den kända summan, då den kända summan låg nästan dubbelt så
högt för flerbostadshus, dvs. 300 GWh högre, än tidigare år. Vidare beräknades övriga tjänster
som resterande elförbrukning i länet då även denna inte gick att beräkna på annat vis då totalen
var missvisande. Därefter kunde den sekretessbelagda elen till industrin kompletteras som
resterande elanvändning i kommunen.
När ovan kompletterats återstod bara industrins biobränsleanvändning, vilket inte kunnat
identifieras till en specifik industri. Industrins totala bränsleanvändning har varit relativt konstant
med en liten konstant minskning över åren. Med antagande om samma procentuella minskning
även till året 2017 har den sekretessbelagda bränsleanvändningen i industrin kompletterats,
varefter industrins sekretessbelagda biobränsleanvändning kunnat kompletterats och därmed
uppskattats till 106 GWh.
Dals-Ed
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Efter detta beräknades vattenkraftsproduktionen som resterande produktion i kommunen då den
totala produktionen var känd.
Fjärrvärmeproduktion
Fasta förnybara bränslen till fristående värmeverk kunde enkelt brytas ut som endast biobränsle
då det enligt källa Energiföretagen endast används biobränslen för fjärrvärmeproduktion.
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var
sekretessbelagd i KRE för året 2017. Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde
denna produktion kompletteras genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Slutanvändning
Fjärrvärmekollen hade ingen uppgift om levererad fjärrvärme, men statistiken i KRE stämde väl
överens med tidigare år.
Elanvändningen till övriga tjänster misstänks vara en avvikelse i KRE då den är nästan 10 gånger
så hög som åren 2011–2015. Avvikelsen kompletterades genom att beräkna medelvärdet för åren
2011–2015 där elanvändningen legat stabilt runt 9 GWh. Även elanvändningen i industrin var
sekretessbelagd och kompletterades genom att beräkna medelvärdet för åren 2011–2013 då
posten legat stabilt strax över 8 GWh. När en avstämning gjordes för den totala elanvändningen
till industrin saknades nästan 0,6 GWh el till industrin varför en korrigering gjordes av det
beräknade värdet i Dals-Ed med samma mängd. Därefter kunde den totala elanvändningen
beräknas.
Oljeprodukter inom industrin har kompletterats med ett medelvärde för den totala
slutanvändningen för oljeprodukter mellan åren 2013–2016 använts. Detta leder till att
oljeanvändningen inom industrin blir drygt 3 GWh. Detta genomförs då miljörapporter ej
erhållits för industrierna i kommunen.
Ett medelvärde 2014–2016 för totala slutanvändningen i kommunen användes och blev drygt 130
GWh. Genom detta medelvärde kunde summan för biobränsle beräknas och blev drygt 44 GWh.
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Vidare kompletterade även detta de sista förbrukarna i kommunen som var inom industrin:
biobränslen och industrins totala användning.
Essunga
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var
sekretessbelagd i KRE för året 2017. Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde
denna sekretess kompletteras genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Enligt Fjärrvärmekollen används endast biobränsle för fjärrvärmeproduktion i fristående
värmeverk vilket då enkelt kunde brytas ut som det enda fasta förnybara bränslet till fristående
värmeverk.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen vilken stämde väl
överens med rapporterat i KRE. Ingen komplettering krävdes.
För att komplettera övrig sekretess antogs elanvändningen inom industrin. Ett medelvärde för
åren 2011–2013 användes och blev nästan 53 GWh. Genom detta antagande kunde
gasol/naturgasförbrukningen beräknas och totalförbrukningen för gasol/naturgas och el kunde i
sin tur beräknas.
Falköping
Elproduktion
Eftersom endast fasta (förnybara) bränslen uteslutande används för elproduktion i
kraftvärmeverk kunde detta brytas ut som biobränslen.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från värmepumpar och spillvärme var sekretessbelagd i KRE för året
2017. Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde denna sekretess kompletteras
genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk och fristående värmeverk är biobränslen och
bioolja enligt Fjärrvärmekollen och Energiföretagen så dessa bränslen kunde enkelt brytas ut som
enda fasta förnybara och flytande förnybara bränslena.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen vilken stämde väl
överens med rapporterat i KRE. Ingen komplettering krävdes.
Slutanvändningen av el till fritidshus och transporter var sekretess. El inom fritidshus beräknades
som resterande elförbrukning inom fritidshus i länet. Elförbrukningen inom transporter
beräknades med ett medelvärde för åren 2011-2015 då denna kategori legat stabilt över åren.
Sekretessmarkerad användning av oljeprodukter till transporter kompletterades som sista
förbrukare inom transporter i kommunen.
Färgelanda
Elproduktion
Elproduktion från vattenkraft var sekretessbelagd i KRE för året 2017. Vattenkraften löstes ut
med hjälp av vattenkraft.info och normalårsproduktion som blev nästan 5 GWh.
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Slutanvändning
Fjärrvärmekollen hade ingen uppgift om levererad fjärrvärme, men statistiken i KRE stämde väl
överens med tidigare år.
El till industrin har varit en stabil post över de kända åren (2011–2013) varför kategorin
kompletterades med beräkning av medelvärde för dessa år.
Slutanvändningen för industrin beräknades även den med medelvärde och detta gav att
oljeprodukter kunde beräknas.
Genom ovan beräkningar kunde sedan oljeförbrukningen inom transport beräknas som
resterande inom oljeprodukter i länet.
Grästorp
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Efter detta beräknades vattenkraftsproduktionen som resterande produktion i kommunen då den
totala produktionen var känd.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var
sekretessbelagd i KRE för året 2017. Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde
denna produktion kompletteras genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen i Fjärrvärmekollen och
Energiföretagen så detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen vilken stämde väl
överens med rapporterat i KRE. Ingen komplettering krävdes.
Elanvändningen till jordbruk/skogsbruk/fiske och transporter är två poster som varit stabila
över åren (2011-2016) varför dessa kompletterades genom att beräkna medelvärdet över åren.
Därefter kunde total bränsleanvändningen till jordbruk/skogsbruk/fiske beräknas. Detsamma
gäller för el till offentlig verksamhet varför den kompletterats med beräkning av medelvärde över
åren (förutom året 2014 som misstänkts vara en avvikelse då den är dubbelt så hög). Därefter
kunde total bränsleanvändningen till offentlig verksamhet beräknas.
Kvar återstår transportsektorns och industrins sekretessbelagda användning av oljeprodukter.
Den totala mängden oljeprodukter är känd och med antagande om att oljeanvändningen till
industrin ligger i nivå med de beräknade värdena som tagits fram 2015 då fler kategorier var
kända i KRE så erhålls en oljeanvändning till transportsektorn i samma nivå som de senast kända
åren.
Gullspång
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
21

Därefter kunde den totala elproduktionen som också var sekretess kompletteras genom
beräkning.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var
sekretessbelagd i KRE för året 2017. Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde
dessa kategorier kompletteras genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen enligt Fjärrvärmekollen
och Energiföretagen så detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen vilken stämde väl
överens med det som rapporterats i KRE. Ingen komplettering krävdes.
Slutanvändningen av oljeprodukter i industrin var sekretess och kompletterades med en
beräkning med antagande om samma sjunkande trend som tidigare kända år då den procentuella
minskningen varit jämn. Därefter kunde den sekretessmarkerade totala oljeanvändningen
beräknas. Vidare räknades den totala slutanvändningen för alla kategorier ut med hjälp av ett
medelvärde 2014-2015. Detta då resterande år var sekretess och att användningen var relativt
oförändrad mellan dessa år och även 2009.
Genom att dessa sekretessluckor fylldes kunde resterande luckor, biobränsle och totala
förbrukningen, inom industrin fastställas.
Göteborg
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde den totala elproduktionen kompletteras genom beräkning.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor var sekretessmarkerad med kunde kompletteras med
beräkning till att vara noll då den totala fjärrvärmeproduktionen var känd.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i och kraftvärmeverk är biobränslen och avfall enligt
Fjärrvärmekollen och Energiföretagen. Dock är dessa bränslen sekretessbelagda i KRE för året
2017. Även biogas var sekretess i KRE för året 2017.
Genom komplettering med miljörapporter för Renova Sävenäs, Högsbo KVV, Sävenäsverket,
Rya kraftvärmeverk, Rosenlundsverket, Rya värmecentral, Angereds panncentral, Sisjön
panncentral, Tynnereds Panncentral och Backa Panncentral har samtliga värden uppdaterats.
Genom detta kunde samtliga kategorier kompletteras.
Avfallsförbränningen delades upp på 50% fasta förnybara och 50% fasta icke förnybara under
kraftvärmeverk.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är endast biobränslen. Detta bränsle
kunde därför enkelt brytas ut som det enda fasta förnybara bränslet.
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Slutanvändning
Fjärrvärmeanvändningen i KRE har stämts av mot Fjärrvärmekollen. Levererad fjärrvärme är
högre enligt Fjärrvärmekollen, men då ingen sekretess föreligger i KRE och då värdena för
fjärrvärmeanvändningen ligger i linje med tidigare år har inga kompletteringar gjorts.
Oljeprodukter var sekretess för jordbruk, småhus och flerbostadshus. För flerbostadshus
beräknades förbrukningen som resterande oljeförbrukning inom flerbostadshus i länet och
jordbruk beräknades som resterande inom kommunen.
Sekretessbelagd användning av flytande förnybara bränslen till jordbruk och transporter
beräknades genom att jordbruk summerades som resterande inom länet och transporter sedan
som resterande inom kommunen. Därefter kunde sekretessmarkerad el till transporter
kompletteras med beräkning från den kända totalförbrukningen för transporter.
El för fritidshus beräknades genom att ett medelvärde av förbrukningen mellan 2013–2016 vilket
legat stabilt mellan dessa år.
Förnybar gas till industrin var sekretessmarkerad för året 2017. Då denna post har legat stabil på
noll de senaste åren som var kända så antogs att noll är en rimlig uppskattning för att
komplettera. Samma antagande gjordes för det sekretessbelagda fasta icke förnybara avfallet som
endast varit känt år 2013 men då var noll. Ett antagande som även användes vid komplettering av
statistik för året 2015. Dessa antaganden gör att det sekretessmarkerade fasta förnybara avfallet
till industrin kan kompletteras med beräkning från den totala användningen i industrin. Dock
uppgår enligt dessa antaganden det fasta förnybara avfallet till 15,9 GWh vilket är betydligt högre
än det antagande som gjordes 2015. Denna post har varit sekretessmarkerad alla år i KRE
förutom för året 2003 då denna post uppgift till nästan 0,4 GWh, ett antagande som användes för
att komplettera statistiken 2015. Vidare har bränngas och gasol/naturgas skrivits upp enligt
miljörapporter från ST1 Refinery, Preemraff och Volvo Personvagnar från drygt 3 900 GWh till
drygt 4 600 GWh.
Information om slutanvändning av biogas och naturgas för hushållskategorierna småhus,
flerbostadshus samt fritidshus har erhållits av Göteborg Energi. 11 Här har samtliga flerbostadshus
ren naturgas men småhusen hade 16% biogas och 84% naturgas.
Götene
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor och värmepumpar var sekretessbelagd i KRE för året 2017.
Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde denna produktion kompletteras
genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen enligt Energiföretagen så
detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE, fjärrvärme till industrin i KRE inkluderar
troligtvis även ånga från industrin som enligt Fjärrvärmekollen uppgick till 83,2 GWh.

11
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Inom industrin var gasol/naturgas, kol och koks samt biobränslen sekretess. Med hjälp av
miljörapporter från Dafgårds AB och Paroc AB kunde gasol/naturgas och kol och koks
kompletteras. Resterande förbrukning inom industrin fördelades till biobränslen.
Herrljunga
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, spillvärme och rökgaskondens var sekretessbelagd i KRE
för året 2017. Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde denna sekretess
kompletteras genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen enligt Energiföretagen så
detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Användningen av oljeprodukter till småhus var sekretessmarkerad men kompletterades genom att
beräkna medelvärdet för de senast kända åren (2011–2015). Därefter kunde den
sekretessmarkerade elen till småhus kompletteras med beräkning från den kända summan för
småhus. För användning av el och oljeprodukter återstod då sekretess för industrin vilken kunde
kompletteras med beräkning från den totala användningen av el och oljeprodukter.
Hjo
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretessbelagd i KRE för
året 2017. Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kunde denna sekretess
kompletteras genom beräkning till att vara noll för samtliga produktionssätt.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen enligt Energiföretagen så
detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Småhusens biobränsleanvändning uppskattades med det kända värdet från år 2011, men med
samma sjunkande trend som identifierats från tidigare år. När användningen av biobränslen i
småhus kompletterats kunde den sekretessmarkerade totala bränsleanvändningen i småhusen
beräknas. Sekretessmarkerad el till fritidshus kompletterades genom att beräkna medelvärdet från
de senast kända åren i KRE (2011–2013) och jordbruk kompletterades som resterande el i länet
inom jordbruk. Därefter kunde den sekretessmarkerade totala användningen till fritidshus
respektive jordbruk/skogsbruk/fiske beräknas.
Den totala elförbrukningen i kommunen beräknades med medelvärde för åren 2013–2016 då
denna legat relativt stabilt över åren.
Det som återstår är industrins totala bränsleanvändning, användning av gasol/naturgas samt el.
Totalanvändningen beräknades som resterande användning i kommunen på förbrukarkategori,
elen beräknades som resterande elförbrukning i kommunen. För biobränslen och gasol/naturgas
finns det ingen rapporterad användning i miljörapporter eller liknande. Därför har antagandet
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gjorts att fördela resterande användning inom industrin lika mellan biobränslen och
gasol/naturgas.
Härryda
Fjärrvärmeproduktion
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen enligt Energiföretagen så
detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Fjärrvärmekollen hade ingen uppgift om levererad fjärrvärme, men statistiken i KRE stämde väl
överens med tidigare år.
Den sekretessmarkerade elanvändningen till fritidshus kompletterades genom att beräkna
medelvärdet för de senaste kända åren (2011–2016), därefter kunde den sekretessmarkerade elen
till industrin kompletteras med beräkning från den kända totala elanvändningen i kommunen.
Karlsborg
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde den totala elproduktionen kompletteras genom beräkning.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från kraftvärmeverk är sekretessbelagd i KRE för året 2017. Dock
produceras ingen kraftvärme i kommunen enligt Fjärrvärmekollen, vilket också är i linje med
antagande som gjordes gällande detsamma vid komplettering av 2015 års energistatistik.
Uppgifter om fjärrvärmeproduktion från kraftvärmeverk har där kompletterats med information
från Fjärrvärmekollen och satts till noll. Även bränslen till fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk
har satts till noll.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen enligt Energiföretagen så
detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Slutanvändningen av gasol/naturgas i industrin var sekretessmarkerad men har uppgått till max 2
MWh tidigare år varför sekretess kompletterades med att beräkna ett medelvärde. Därefter kunde
industrins elanvändning kompletteras med beräkning från den kända summan för industrin.
Kungälv
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde den totala elproduktionen kompletteras genom beräkning.
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Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor och värmepumpar var sekretessbelagd i KRE för året 2017.
Från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen kompletteras genom beräkning till att vara
noll för båda dessa produktionssätt.
Bränslen till fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk är biobränslen enligt Energiföretagen så
detta bränsle kunde enkelt brytas ut som enda fasta förnybara bränslet. Utöver den i kommunen
producerade fjärrvärmen har import av värme skett från Göteborg Energi vilket uppgick till 29,1
GWh enligt Fjärrvärmekollen.
Vidare uppdaterades värden för fjärrvärmeproduktion, biobränslen och fasta icke förnybara
bränslen i fristående värmeverk enligt fjärrvärmekollen. Användningen av olja har lämnats
ojusterad då den troligen är för liten för att inkluderas i fjärrvärmekollen.
Korrigeringar för biobränslen vid kraftvärmeverk har gjort att kategorin justerats upp då det
saknades bränslen för elproduktion. Den uppjusterade siffran har hämtats från Fjärrvärmekollen.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Industrins användning av fasta icke förnybara bränslen var sekretessmarkerad i KRE för året
2017, men övriga år i KRE är kända och har varit noll. Sekretessen för 2017 antas finnas för att
dölja annan siffra och industrins användning av icke förnybara bränslen kompletterades därför
med ett antagande om att ingen användning finns. Även industrins användning av gasol/naturgas
och el var sekretessmarkerad. Då gasol/naturgas var sekretessmarkerad samtliga år i KRE
kompletterades industrins elanvändning först med ett antagande baserad på medelvärdet för de
senast kända åren i KRE. Posten har legat relativt stabil mellan 46,5 GWh och 49 GWh varför ett
antagande om 47 GWh kändes rimligt. Därefter kunde industrins användning av gasol/naturgas
kompletteras med beräkning från den kända totala bränsleanvändningen i industrin.
Slutanvändningen av oljeprodukter var sekretessmarkerad för transporter, småhus och
flerbostadshus. Då den totala användningen av oljeprodukter i kommunen var känd
kompletterades sekretessen genom att fördela resterande mängd oljeprodukter på de tre
förbrukarkategorierna med samma procentuella fördelning som det senast kända året (2015).
Lerum
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk, elpannor, värmepumpar, spillvärme och
rökgaskondens var sekretessbelagd i KRE för året 2017. Dessa kompletterades med information
från Fjärrvärmekollen som uppgav en fjärrvärmeproduktion på 52 GWh från fristående
värmeverk men inget från övriga produktionssätt.
Även mängder oljeprodukter och biobränslen för fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk
var sekretessbelagda och kompletterades med information från Fjärrvärmekollen. Köpt hetvatten
som anges till 5,9 GWh i fjärrvärmekollen har antagits vara producerad med biobränslebaserad
produkt med 90% verkningsgrad, på samma sätt som vid genomgång av 2015 års statistik. För
året 2017 anges ingen bioolja i fjärrvärmekollen, däremot finns det en mängd i KRE och även i
Energiföretagen. Detta antogs vara felaktigt i fjärrvärmekollen och behölls.
Enligt Fjärrvärmekollen är fasta förnybara bränslen endast biobränsle vilket gör att biobränslen
enkelt kan brytas ut.
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Slutanvändning
Slutanvändningen av fjärrvärme till småhus var sekretessbelagd i KRE, men kunde kompletteras
med statistik från Fjärrvärmekollen. Därefter kunde den sekretessbelagda summan av
fjärrvärmeproduktionen beräknas vilken stämde väl överens med Fjärrvärmekollen. Dock är
slutanvändningen av fjärrvärme i småhus lägre än tidigare kända år i KRE, men stämmer väl
överens med den beräkning som erhålls då 2015 års statistik kompletterades varför den behölls.
Initialt noterades att elanvändningen i småhus både för året 2016 och 2017 ligger mer än
100 GWh högre än senast kända värde år 2013. Detta antas vara en avvikelse som kompletteras
genom att beräkna elanvändningen i småhus med tidigare års kända värden (2011–2013).
Slutanvändningen av el till transporter var sekretessmarkerad men har uppgått till max 5 MWh
tidigare år varför sekretess kompletterades med att beräkna medelvärdet från de senast kända
åren (2011–2014). Därefter kunde användningen av oljeprodukter till transporter kompletteras
med beräkning från den kända summan för transporters bränsleanvändning.
Oljeprodukter och biobränslen till småhus var sekretessmarkerade men kompletterades med en
fördelning av den resterande totala mängden till småhus (efter korrigering enligt avvikelse ovan)
på de två förbrukarkategorierna med samma procentuella fördelning mellan medelvärdet för de
respektive kategorierna för de senast kända åren 2011 - 2013. Detsamma gjordes för industrins
användning av oljeprodukter och el (2012 - 2013), efter att antagande gjorts om att industrins
sekretessmarkerade användning av fasta förnybara bränslen är noll vilket är i linje med tidigare
kända år.
Lidköping
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde elproduktion från kraftvärmeverk kompletteras genom beräkning då den totala
elproduktionen var känd.
Fasta icke förnybara och fasta förnybara bränslen för elproduktion i kraftvärmeverk var
sekretessbelagda i KRE för året 2017. Dessa kompletterades genom kontakt med Lidköping
Energi12 och mängderna har lagts under fjärrvärmeproduktion.
Fjärrvärmeproduktion
Mycket av posterna inom fjärrvärmeproduktion var sekretessbelagda. Fjärrvärmeproduktion,
oljeprodukter, avfall och RT-Flis kunde kompletteras genom kontakt med Lidköping Energi.
Fjärrvärmeproduktion genom spillvärme beräknades genom ett medelvärde för åren 2011–2015
då denna produktion legat väldigt stabilt dessa år. Rökgaskondens beräknades som skillnaden
mellan angivna siffror från Lidköping Energi och produktionssiffran från Fjärrvärmekollen.
Slutanvändning
Fjärrvärmeanvändningen för industri, offentlig verksamhet, övriga tjänster, småhus och
flerbostadshus var sekretess i KRE för året 2017. Den totala mängden använd fjärrvärme
stämdes av med Fjärrvärmekollen. Den totala mängden levererad fjärrvärme i KRE låg väldigt
nära den redovisade mängden fjärrvärme i Fjärrvärmekollen, men Fjärrvärmekollens värden
användes för totalen och för att fördela mängder på respektive förbrukarkategori. Lokaler och
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Övrigt som är två förbrukarkategorier i Fjärrvärmekollen fördelades på kategorierna industri,
offentlig verksamhet och övriga tjänster som finns i KRE med samma procentuella fördelning
som för året 2015. Värdena för respektive förbrukarkategori stämde väl överens med tidigare år i
KRE. Därefter kunde den sekretessbelagda slutanvändningen av el till offentlig verksamhet
beräknas från den kända totalen för övriga tjänster.
Slutanvändningen av el var sekretess även för flerbostadshus och övriga tjänster. Samtliga poster
har legat väldigt stabilt över åren varför sekretessen för flerbostadshus kompletterades med
medelvärde från de senast kända åren (2011–2015) och övriga tjänster kompletterades med
beräkning från den kända summan för den totala elanvändningen. Samtliga värden för el ligger i
linje med tidigare kända år i KRE.
Även slutanvändningen av gasol/naturgas var sekretessmarkerad för industrins användning, men
då posten legat stabilt runt 2,2 GWh de kända åren i KRE antogs att ett medelvärde baserat på de
kända åren i KRE kompletterar denna statistik väl. Slutligen beräknades summa
bränsleanvändning till småhus, flerbostadshus och industrin.
Lilla Edet
Elproduktion
Fasta förnybara bränslen kunde enkelt brytas ut som endast biobränslen då inga fast icke
förnybara bränslen redovisas i KRE.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och rökgaskondens var sekretess i KRE för
året 2017. Då summa fjärrvärmeproduktion var känd kunde dessa kategorier kompletteras med
beräkning vilket visade att samtliga produktionssätt var noll vilket också stämmer med tidigare år.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Slutanvändningen av el till offentlig verksamhet, industri, transporter och flerbostadshus var
sekretessmarkerad i KRE för året 2017. El till offentlig verksamhet, transporter och
flerbostadshus beräknades med medelvärde för de senast kända åren då posterna legat stabilt
över de senaste åren.
Därefter kunde oljeprodukter till transporter kompletteras med beräkning från totalen för
transporter. Även den totala bränsleanvändningen i offentlig verksamhet och flerbostadshus
kunde beräknas.
Inom industrin användes miljörapport från Essity Hygiene Health AB för att komplettera
gasol/naturgas. För oljeprodukter inom industrin användes ett medelvärde för åren 2012–2014
samt 2016. Genom detta kunde elförbrukningen inom industrin beräknas som resterande
förbrukning och sätts till nästan 172 GWh. Detta är en rimlig siffra då Essity Hygiene Health AB
förbrukade ca 138 GWh och det är troligt att flera industrier finns i kommunen.
Lysekil
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och rökgaskondens var sekretess i KRE för
året 2017. Då summa fjärrvärmeproduktion var känd kunde denna produktion kompletteras med
beräkning vilket visade att samtliga produktionssätt var noll vilket också stämmer med tidigare år.
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Slutanvändning
Slutanvändning av fjärrvärme i industrin och den totala fjärrvärmeanvändningen var sekretess i
KRE för året 2017. Den totala fjärrvärmeanvändningen från tidigare kända år stämdes av i
Fjärrvärmekollen vilken låg i linje med tidigare år. Fjärrvärmekollen användes därför för att
komplettera statistik om total fjärrvärmeanvändningen, därefter kunde industrins
fjärrvärmeanvändning kompletteras genom beräkning och jämföras med tidigare kända år i KRE
vilket låg i linje med det beräknade värdet som därför behölls.
Slutanvändningen av el och oljeprodukter till transporter var sekretessmarkerad i KRE för året
2017. Elen kompletterades med beräkning av medelvärdet från de senast kända åren (2011-2015)
då posten varit stabil på ett väldigt lågt värde. Därefter kunde oljeanvändningen kompletteras
med beräkning från den kända summan för transporter.
Sekretess inom industrin kunde kompletteras med hjälp av Preemraff Lysekils miljörapport.
Oljeprodukter, Gasol/naturgas/bränngas samt elförbrukning kompletterades. Elförbrukningen
inom industrin kompletterades ytterligare med den resterande elförbrukning inom industrin i
länet när alla kommuner kompletterats. Detta är då det finns flera industrier i kommunen som ej
går att stämma av och ger en trolig bild av förbrukningen. Genom detta kunde
totalförbrukningen för industri beräknas.
Mariestad
Elproduktion
Elproduktion från kraftvärmeverk och fasta förnybara bränslen för elproduktion var
sekretessmarkerad i KRE för året 2017. Genom kontakt med Katrinefors Kraftvärme13 sattes
elproduktionen till ca 31 GWh. Bränslen har flyttats till fjärrvärmeproduktion enligt arbetsmetod.
Fjärrvärmeproduktion
Produktion och bränsleanvändning var sekretess för kraftvärmeverk. Genom kontakt med
Katrinefors Kraftvärme gavs information för mängd producerad fjärrvärme, ånga samt bränslen
för denna produktion.
Rökgaskondensering beräknades med hjälp av Fjärrvärmekollen.
Slutanvändning
Industrins gasol/naturgasanvändning kunde kompletteras genom miljörapport från Metsä Tissue
AB. Genom detta kunde totala förbrukningen inom industrin beräknas.
Mark
Elproduktion
Enligt Fjärrvärmekollen används endast biobränsle vid elproduktion i kraftvärmeverk vilket
innebär att fasta förnybara bränslet enkelt kunde brytas ut som endast biobränslen.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretess i KRE för året
2017. Då summa fjärrvärmeproduktion var känd kunde denna produktion kompletteras med
beräkning vilket visade att samtliga produktionssätt var noll vilket också stämmer med tidigare år.
Enligt Fjärrvärmekollen är det enda fasta förnybara bränslet biobränslen.
13
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Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen låg i linje med KRE.
El till industri, transporter samt den totala elanvändningen var sekretessmarkerad i KRE för året
2017. Transporters elanvändningen kompletterades med beräkning av medelvärde för de senast
kända åren. Därefter kunde den sekretessbelagda användningen av flytande förnybara
(biodrivmedel) till transporter kompletteras med beräkning från den kända totalen för
transporter.
Med hjälp av miljörapporter från AB Ludvig Svensson, Almedahls Kinna AB och
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB kunde sekretess på gasol/naturgas och flytande förnybara bränslen
kompletteras. Detta ledde till att elförbrukningen inom industrin kunde beräknas som resterande
förbrukning.
Mellerud
Slutanvändning
Den sekretess som finns är för gasol/naturgas till industrin och el till både industri och
transporter. Även den totala användningen av el och gasol/naturgas i kommunen är
sekretessbelagd. El till industri är en stabil post varför en komplettering med beräkning av
medelvärdet för de senast kända åren är en rimlig uppskattning. El inom transporter beräknades
som övrig förbrukning av el inom transporter inom länet. Mängden gasol/naturgas uppskattas
och kompletteras till noll då den varit noll de senaste kända åren i KRE.
Munkedal
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Efter detta beräknades vattenkraftsproduktionen som resterande produktion i kommunen då den
totala produktionen var känd.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var sekretess
i KRE för året 2017. Då summa fjärrvärmeproduktion var känd kunde denna produktion
kompletteras med beräkning vilket visade att samtliga produktionssätt var noll vilket också
stämmer med tidigare år.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Småhusens användning av biobränslen är sekretessmarkerad och har kompletterats med en
uppskattning baserad på tidigare års statistik med hänsyn till en sjunkande trend. Elen till småhus
har kompletterats med att beräkna medelvärdet för tidigare kända år då posten legat stabil över
åren. Därefter kunde den totala bränsleanvändningen till småhus beräknas.
Industrins sekretessbelagda biobränsleanvändning kompletteras med antagande om att inga
biobränslen går till industrin (enligt tidigare år i KRE). För gasol/naturgas användes miljörapport
från Arctic Paper Munkedal AB som antas stå för förbrukningen i kommunen. Därefter kunde
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industrin totala bränsleanvändning beräknas och el till industrin kompletteras med beräkning från
den kompletterade totala bränsleanvändningen i industrin.
Mölndal
Elproduktion
Enligt Fjärrvärmekollen används biobränslen och torv för elproduktion i kraftvärmeverk. Torv
kunde därför enkelt brytas ut som det enda fasta icke förnybara bränslet, och biobränsle kunde
brytas ut som det enda fasta förnybara.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och rökgaskondens var sekretess i KRE för
året 2017. Då summa fjärrvärmeproduktion var känd kunde denna produktion kompletteras med
beräkning vilket visade att samtliga produktionssätt var noll vilket också stämmer med tidigare år.
Slutanvändning
Slutanvändningen av fjärrvärme är enligt Fjärrvärmekollen väsentligt mycket högre än den
statistik som presenteras i KRE för året 2017. Detta beror troligen på export till Göteborgs
kommun då de har ett sammankopplat fjärrvärmenät.
Elanvändningen är sekretessmarkerad för övriga tjänster, småhus och fritidshus. För småhus
användes resterande elförbrukning i länet inom småhus. Därefter kunde den sekretessmarkerade
användningen av biobränsle till småhus kompletteras med beräkning från den kända totala
bränsleanvändningen i kommunen för småhus.
Elförbrukningen för övriga tjänster kunde kompletteras som övrig el i kommunen och därefter
kunde även totala förbrukning inom samma kategori beräknas.
För oljeförbrukning inom transporter användes en fördelning av den totala förbrukningen av
oljeprodukter då fördelningen mellan dessa två mellan 2013 - 2016 varit liknande med en ökande
trend om 1 procent. Från detta kunde oljeprodukter inom industrin beräknas och sedan även
gasol/naturgas inom samma kategori. Industrins totalanvändning beräknades som resterande
förbrukning inom kommunen. Industrins användning av biobränslen var sekretessbelagd men
kompletterades med antagande om att inget biobränsle går till industrin. Detta är i linje med
tidigare år i KRE.
Orust
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde den sekretessbelagda totala elproduktionen kompletteras genom beräkning.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk var sekretessbelagd i KRE för året 2017. Även
bränslena oljeprodukter och fasta biobränslen var sekretessbelagda. Fjärrvärmekollen och
information om Henåns- och Ellös fjärrvärme användes för att komplettera sekretess i KRE. I
Fjärrvärmekollen fanns även kategorin solvärme vilken lades till som en egen bränslekategori i
energibalansen. De fasta förnybara bränslen var endast biobränslen. Även fjärrvärmeproduktion
från elpannor, värmepumpar och rökgaskondens var sekretess i KRE men inga uppgifter gällande
detta fanns i fjärrvärmekollen varför statistiken kompletterades med antagande om noll.
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Slutanvändning
Fjärrvärmeanvändningen för industri, offentlig verksamhet, övriga tjänster, småhus och
flerbostadshus var sekretess i KRE för året 2017. Den totala mängden använd fjärrvärme
stämdes av med Fjärrvärmekollen. Den totala mängden levererad fjärrvärme i KRE låg mycket
lägre än den redovisade mängden fjärrvärme i Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmekollens värden
användes för att komplettera det som ansågs vara en avvikelse i KRE. Detta ligger även i linje
med den metod som användes för att komplettera 2015 års statistik. Lokaler som är en
förbrukarkategori i Fjärrvärmekollen antogs vara offentlig verksamhet som finns i KRE.
Totala bränsleanvändningen till flerbostadshus har misstänkts vara en avvikelse i KRE då den för
året 2017 endast var ca 4 GW och alla tidigare år legat på över 8 GWh. Majoriteten av bränslet till
flerbostadshus har varit el vilken legat över 8 GWh tidigare, men är sekretessbelagd för året 2017.
Med en total bränsleanvändning till flerbostadshus på runt 4 GWh innebär det att elen minskat
till under 4 GWh vilket inte känns troligt. Elen har istället kompletterats med beräkning av
medelvärdet från de senast kände åren och den totala bränsleanvändningen till flerbostadshus har
beräknats på nytt, nu även med värde för fjärrvärmeleveranser.
Elanvändningen till industri, offentlig verksamhet och övriga tjänster var sekretessmarkerad i
KRE. Dessa kategorier kompletterades genom att beräkna medelvärdet för de senast kända åren i
KRE (2011–2016). Elanvändningen för småhus beräknades från totala förbrukningen för samma
kategori när den skrivits upp med 0,1 GWh för uppskrivningen av fjärrvärmeförbrukning.
Elanvändningen till jordbruk/skogsbruk/fiske och till fritidshus är två poster som avviker
mycket från tidigare år, båda två ligger mycket lägre än tidigare år. Jordbruk/skogsbruk/fiske låg
för året 2017 på 1,4 GWh mot tidigare 11,4 GWh. Fritidshus låg på 23,6 GWh för året 2017 mot
runt 35 GWh för tidigare år. Dessa två poster ansågs vara en avvikelse i KRE för året 2017 som
kompletterades genom att beräkna medelvärdet för de senaste åren.
Partille
Elproduktion
Vattenkraft var sekretess i kommunen och kunde erhållas genom vattenkraft.info.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var sekretess
i KRE men kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Slutanvändning
För slutanvändningen i industrin var fasta förnybara bränslen, gasol/naturgas och oljeprodukter
sekretess. Då det saknas miljörapporter för industrier i Partille görs uppskattningar av
användningen baserad på senast känd statistik. Eftersom senast kända statistik visar på låg
användning antas dessa värden rimliga för att komplettera KRE för året 2017, då industrins totala
användning är känd. Senast kända statistik för fasta förnybara bränslen var år 2009 då siffran var
noll. Senast kända statistik för gasol/naturgas var 2013 och då var siffran 9 MWh. Därefter kunde
slutanvändningen av oljeprodukter kompletteras med beräkning från den kända totalen för
industrin.
Även småhusens användning av oljeprodukter och fasta förnybara bränslen var
sekretessmarkerad och kompletterades med beräkning av medelvärdet för de senast kända åren.
Därefter beräknades den totala oljeanvändningen och användningen av fasta förnybara bränslen.
Då fjärrvärmen, precis som 2015, troligen är dubbelräknad har siffror från fjärrvärmekollen
använts för att justera siffror på slutanvändningen för småhus, flerbostadshus och även den totala
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fjärrvärmeförbrukningen i kommunen. Därefter fördelades fjärrvärmen för industri, offentlig
verksamhet och övriga tjänster efter samma procentuella fördelning som för data från KRE.
Skara
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretess i KRE men
kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Elanvändningen i småhus kompletterades med beräkning av medelvärde för de kända åren i KRE
från 2011 - 2016 då posten legat stabil över åren. Totala förbrukningen var sekretess för både
småhus och industri. Från den totala förbrukningen i kommunen fördelades resterade
förbrukning mellan småhus och industri med samma procentuella fördelning som 2015. Efter
detta sattes biobränslen inom småhus till resterande förbrukning inom samma kategori.
Eftersom det saknas miljörapporter för industrier i Skara uppskattades industrins användning
baserat på tidigare känd statistik i KRE. Sekretess för industrins användning av fasta förnybara
kompletterades med antagande om att vara noll då den varit det de senaste kända åren i KRE
(2009 - 2012). Detsamma gäller för förnybara gas som varit noll åren 2009 - 2015. Användningen
av flytande förnybara bränslen var noll året 2016 vilket användes som antagande för att
komplettera 2017. Till sist kunde industrins användning av gasol/naturgas beräknas från den
kompletterade totala bränsleanvändningen i industrin enligt ovan resonemang.
Skövde
Elproduktion
Enligt Fjärrvärmekollen används biobränslen och avfall för elproduktion i kraftvärmeverk. Den
fossila delen av avfallet kunde därför enkelt brytas ut som det enda fasta icke förnybara bränslet.
Mängden biobränsle och förnybar del av avfallet kunde därefter enkelt brytas ut ur det fasta
förnybara bränslet med antagande om att 50% av avfallet är icke förnybart och 50% är förnybart.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretess i KRE men
kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Enligt Fjärrvärmekollen är det fasta förnybara bränslet biobränslen och förnybar del av avfall för
fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk och endast biobränsle till fjärrvärmeproduktion i
fristående värmeverk. Den fossila delen av avfallet kunde därför enkelt brytas ut som det enda
fasta icke förnybara bränslet till fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk. Mängden biobränsle och
förnybar del av avfallet kunde därefter enkelt brytas ut ur det fasta förnybara bränslet till
fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk med antagande om att 50% av avfallet är icke förnybart
och 50% är förnybart.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Flertalet poster inom industrin var sekretess; Kol och koks, gasol/naturgas, flytande förnybara
och elförbrukningen. Medelvärde användes för att beräkna gasol/naturgas och flytande förnybara
för åren 2012–2014 respektive 2015–2016. Enligt tidigare års statistik har dessa poster legat lågt
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och stabilt vilket gör att antagandet av dessa värden känns rimliga. När en avstämning gjordes för
den totala användningen av gasol/naturgas till industrin i länet hade 0,8 GWh för mycket lagts på
industrin. Detta korrigerades i den beräkning av medelvärdet som gjordes i Skövde kommun.
Vidare användes medelvärde även för el mellan åren 2011 - 2013. Posten har legat stabilt över
dessa år och även 2015 beräknades värdet för el till ett värde som även det visar på stabiliteten på
posten. När dessa poster blev kända kunde fasta icke förnybara beräknas som resterande
förbrukning inom industrin i kommunen. Enligt miljörapport från Cementa AB kan typer av
bränslen identifieras, dock kommer dom inte upp i de värden som presenteras i energibalansen.
Enligt 2015 års rapport använder Cementa AB kolpulver som bränsle, dessa är dock inte
redovisade i den del av miljörapport som vi har fått tillhandahållen och antas inkluderas under
den beräknade siffran för kol och koks.
Enligt 2015 års rapport har även Volvo Powertrain utsläpp från koks som även dom antas
inkluderas i den beräknade siffran för kol och koks. Denna siffra exkluderades 2015 vilket inte
kan ske i denna rapport då det ej finns några värden kring detta i levererade delar av
miljörapporter.
Sotenäs
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde totala elproduktionen kompletteras med beräkning.
Slutanvändning
Komplettering av industrins gasol/naturgasförbrukning har tillhandahållits genom Orkla Foods
miljörapport. Kvar efter denna komplettering kvarstår 10,5 GWh sekretess under industrin som
ska fördelas på oljeprodukter och biobränslen. Sett till användning under tidigare år ses att
oljeprodukter legat mellan 7-10 GWh och biobränslen har varit 0 GWh. För att visa att
biobränslen används i kommunen har den fått ett värde på 0,1 GWh och resterande har lagts
under oljeprodukter.
Stenungsund
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde totala elproduktionen kompletteras med beräkning.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen låg i linje med KRE.
För förbrukarkategorin jordbruk/skogsbruk/fiske var användningen av oljeprodukter, flytande
förnybara bränslen och el sekretessmarkerade. Användningen av flytande förnybara bränslen är
en låg post varför komplettering genom att beräkna medelvärdet från de senast kända åren
(2011–2014) ansågs rimligt. Oljeprodukter kompletterades som resterande förbrukning i länet
inom jordbruk/skogsbruk, fiske. Därefter beräknades elen som resterande inom kommunen från
den kända totala elförbrukningen.
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För förbrukarkategorin småhus var användningen av oljeprodukter, fasta förnybara och el
sekretessmarkerad i KRE. Oljeprodukter var en förhållandevis låg post varför en komplettering
med beräkning av medelvärdet för de senast kända åren ansågs var ett rimlig antagande. Även
användningen av fasta förnybara bränslen kompletterades med beräkning av medelvärdet för de
senaste kända åren, då posten legat stabilt över åren. Därefter kunde elanvändningen, som var
den största bränslekategorin för småhus enligt tidigare år, beräknades från den kända totala
bränsleanvändningen i småhus.
För förbrukarkategorin transporter var flytande förnybara bränslen och oljeprodukter
sekretessmarkerade. Då oljeprodukter varit en stabil post för de kända åren i KRE (2011-2016,
med undantag för sekretess år 2015) så beräknades denna med antagande om att medelvärdet är
ett rimligt värde. Därefter kunde den tydligt ökande posten flytande förnybara bränslen beräknas
från den kända totala bränsleanvändningen till transporter.
För industrin var fasta förnybara bränslen, el, oljeprodukter och gas icke förnybara
(gasol/naturgas) sekretessmarkerade.
De fasta förnybara bränslena kompletterades med att vara noll, då de varit det alla de kända åren i
KRE (alla år utom 2013 - 2014 då det var sekretess). Oljeprodukter till industrin kunde beräknas
från den kända totala oljeanvändningen när sekretess för jordbruk/skogsbruk/fiske, transporter
och småhus kompletterats enligt ovan beskrivet.
Gasol/naturgasanvändning inom industrin samt elförbrukning beräknades med hjälp av
miljörapporter från Borealis Polyeten, Borealis Krackning och Inovyn AB. Elen inom industrin
togs från miljörapport. Elförbrukningen som hämtats från miljörapporter uppgick i 1 478 GWh
vilket anses vara en låg siffra sett till tidigare års statistik. Genom att fördela de resterande 500
GWh som finns från den totala elförbrukningen i länet mellan Stenungsund och Lysekil
beräknades en mer rimlig siffra fram som följer tidigare års statistik, då det troligen finns flera
industrier i kommunen.
Då värmevärden användes för att beräkna bränngasen kan användningen skilja sig från egentlig
förbrukning. Enligt värmevärden (59 MJ/kg) skulle förbrukningen för bränngas vara 4 572 GWh
vilket är en för hög förbrukning sett till den totala förbrukningen inom industrin. Istället
beräknades bränngasförbrukningen efter att resterande förbrukningskategorier kompletterats och
sattes till 4 081 GWh. Den största mängden inom denna kategori är bränngas och hamnar under
en egen kategori. Under gasol/naturgas läggs naturgas, metan samt vätgas.
Industriellt mottryck finns inom industrin men ingen elproduktion är inrapporterad till KRE och
ingen information har kunnat hittats kring vilka mängder det handlar om. Därför ligger all
förbrukning under slutanvändning.
Strömstad
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde totala elproduktionen kompletteras med beräkning.
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Slutanvändning
Slutanvändningen av oljeprodukter var sekretessmarkerad för småhus, transporter och industrin.
Småhusens användning av oljeprodukter har varit tydligt minskande över åren då övriga år fram
till 2016 varit kända i KRE. För året 2015 var användningen noll och för året 2016 var
användningen 20 MWh. 2016 års värde användes för att komplettera statistiken för året 2017,
detta för att indikera att användning finns. Industrins och transporters användning av
oljeprodukter fördelades från den kända totala oljeanvändningen med samma fördelning som det
senast gemensamt kända året 2012.
Svenljunga
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från värmepumpar och spillvärme var sekretess i KRE men kunde
kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Bränsleförbrukningen inom kommunen uppdaterades efter kontakt med på Solör Bioenergi. 14
Fasta icke förnybara sattes till 0 då det endast eldades olja och återvinningsträ. Dessa siffror lades
på fasta förnybara och uppjusterades efter samtal. Verket producerar även ånga som levereras till
industrier i kommunen och var 2017 13 GWh.
Slutanvändning
För industrin var fasta förnybara bränslen, el samt gasol/naturgas sekretessmarkerade. De fasta
förnybara bränslena antas vara noll då man från tidigare år kan se att småhusen använder
majoriteten (och troligtvis allt) av dessa bränslen. Med hjälp av miljörapport från Elmo Sweden
AB kunde elförbrukningen inom industrin kompletteras med antagande att Elmo använder all el
vid sin tillverkning. Ett antagande för industrins totalanvändning har baserats på ett medelvärde
mellan åren 2013 - 2015 då förbrukningen legat stabilt. Detta leder till att gasol/naturgas
beräknas som de 2,2 GWh som återstår inom industrin.
Det som återstod i kommunen efter detta var elförbrukning och den totala förbrukningen inom
transporter. Genom att resterande summor var kända kunde transport-totalen beräknas och
därigenom även elförbrukningen som sattes till 0,3 GWh.
I förbrukningen av fjärrvärme inom industrin ingår även ånga som uppgick till 13 GWh 2017 och
som flyttas till en egen kategori och bryts ut från fjärrvärmeanvändningen.
Tanum
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var sekretess
i KRE men kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Det fasta förnybara bränslet bryts ut som endast biobränsle.
Slutanvändning
Elanvändningen till offentlig verksamhet och flerbostadshus var sekretessbelagda i KRE för året
2017. Båda posterna har varit stabila över åren och endast 2016, förutom 2017, har varit
sekretessmarkerade. Därför kompletteras kategorin genom att beräkna medelvärdet från de
senast kända åren från 2011–2015.
Oljeförbrukningen för industri beräknades med ett medelvärde från åren 2009 - 2012 då denna
siffra legat stabilt över dessa år. För att komplettera övrig förbrukning i kommunen beräknades
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även totalförbrukningen med hjälp av ett medelvärde från åren 2013 - 2015, detta då även denna
post legat relativt stabilt. Från detta kunde industrins totala förbrukning beräknas till 28 GWh.
Detta leder till att det är 8,4 GWh kvar att fördela mellan gasol/naturgas och biobränslen inom
industrin. Då ingen historisk data finns för någon av dessa poster har samma antagande gjorts
som 2015, det vill säga att återstoden av förbrukningen delas lika mellan dessa två poster.
Tibro
Elproduktion
Vattenkraft var den enda elproduktionen i kommunen. Denna produktion löstes genom
vattenkraft.info och sattes till drygt 2 GWh.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var sekretess
i KRE men kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Det fasta förnybara bränslet bryts ut som endast biobränsle.
Slutanvändning
För industrin är oljeprodukter, gasol/naturgas, fasta förnybara bränslen och el
sekretessmarkerade i KRE. Eftersom industrins totala bränsleförbrukning var känd användes
fördelningen som förelåg mellan dessa bränslen för året 2012 för att fördela resterande
bränsleanvändning i industrin.
Tidaholm
Elproduktion
Elproduktion genom vattenkraft var sekretess och beräknades med hjälp av vattenkraft.info.
Därefter kunde den totala elproduktionen beräknas.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar, spillvärme och rökgaskondens var sekretess
i KRE men kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen låg i linje med KRE.
För förbrukarkategorin småhus var elen och biobränsleanvändningen sekretess. Då elen varit en
stabil post och endast sekretessmarkerad från året 2016 anses medelvärdet för åren 2011-2015
vara en bra komplettering av statistiken. Därefter kunde användningen av biobränslen beräknas
från den kända totala bränsleanvändningen i småhus.
Mycket under industrin var sekretess. För att komplettera oljeprodukter antogs värdet för 2016.
För gasol/naturgas och biobränslen antogs 27 respektive 5 MWh för att visa att användningen
finns i kommunen men är väldigt låg.
Den totala elförbrukningen i kommunen har legat relativt stabilt under de senaste kända åren och
för att komplettera har därför ett medelvärde för åren 2012 - 2014 samt 2016 använts. Genom
detta kunde elförbrukningen i industrin kompletteras och sattes till drygt 37 GWh.
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Tjörn
Slutanvändning
Slutanvändningen av oljeprodukter var sekretessmarkerad för jordbruk/skogsbruk/fiske, industri
och småhus. Eftersom den totala användningen av oljeprodukter i kommunen var känd
fördelades den resterande mängden på de tre kategorierna med samma fördelning som för det
senast gemensamt kända året 2013. När en avstämning gjordes av den totala oljeanvändningen till
förbrukarna jordbruk/skogsbruk/fiske och småhus saknades nästan 0,3 GWh till småhus och var
nästan 0,3 GWh för mycket till jordbruk/skogsbruk/fiske. En korrigering gjordes av det
beräknade värdet för oljeprodukter.
Även biobränslen till småhus var sekretessmarkerad, men eftersom posten varit stabil över åren
kompletterades den med medelvärdet för de senast kända åren (2011 - 2015). El för småhus
beräknades som resterande elförbrukning i kommunen. Förbrukningen blir hög, men totala
elförbrukningen i kommunen är på samma nivå som tidigare kända år. Förbrukningen för
fritidshus har gått ner från 25 GWh 2016 till 0 GWh 2017 och troligen har denna förbrukning
hamnat under småhus.
När ovan förbrukning kompletterats kunde industrins totala bränsleanvändning beräknas.
Biobränslen till industri antogs vara noll då den varit det alla kända år tom. 2015. Därefter kunde
användningen av gasol/naturgas kompletteras med beräkning från den nu kompletterade totala
bränsleanvändningen i industrin.
Tranemo
Elproduktion
Elproduktionen inom vattenkraft var sekretess och produktionen beräknades med hjälp av
normalårsproduktion via vattenkraft.info.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktionen i kommunen var i stort sekretessbelagd. Med information från
Hållanders värmeverk15 kunde produktionen kompletteras.
Slutanvändning
Slutanvändning av fjärrvärme i industrin, offentlig verksamhet och småhus samt totala
fjärrvärmeanvändningen var sekretessbelagd i KRE för året 2017. Fjärrvärmekollens värde för
total fjärrvärmeanvändningen användes för att komplettera, och fördelningen på
förbrukarkategorier gjordes med samma procentuella fördelning som för året 2015.
El till småhus, transport och offentlig verksamhet var sekretessmarkerad för året 2017. El till
småhus har varit en väldigt stabil post och därför antogs medelvärdet för de senast kända åren
(2011–2016) vara en bra komplettering av statistiken. El till offentlig verksamhet kunde beräknas
från den kända totala bränsleanvändningen i offentlig verksamhet då fjärrvärmeanvändningen
kompletterats enligt ovan. Elen till transporter har varit en väldigt liten post, 0 fram till året 2015,
varför 2015 års värde användes för att komplettera statistik och indikera användning.
När el och fjärrvärme till småhus kompletterats enligt ovan kunde sekretessmarkerad
oljeanvändning i småhus kompletteras med beräkning från den kända totala bränsleanvändningen
i småhus. Detsamma gäller oljeanvändningen till transporter. Därefter kunde oljeanvändningen i
industrin kompletteras med beräkning från den kända totala oljeanvändningen i kommunen.
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Nu återstod endast sekretess för industrins användning av gasol/naturgas samt elanvändning.
Med hjälp av kontakt med Ardagh Glass 16 kunde gasol/naturgas kompletteras med antagandet att
Ardagh är den enda förbrukaren av gasol/naturgas i kommunen. Via detta kunde elanvändningen
kompletteras som resterande förbrukning inom industrin då totala förbrukningen var känd.
Trollhättan
Elproduktion
Enligt Fjärrvärmekollen är det fasta förnybara bränslen som används till elproduktion i
kraftvärmeverk endast biobränsle. Biobränsle kunde därför enkelt brytas ut som det enda fasta
förnybara bränslet.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretess i KRE men
kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Enligt Fjärrvärmekollen är det fasta förnybara bränslen som används till fjärrvärmeproduktion i
kraftvärmeverk och fristående värmeverk endast biobränsle. Biobränsle kunde därför enkelt
brytas ut som det enda fasta förnybara bränslet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen låg i linje med KRE.
Inom industrin i Trollhättan var flertalet kategorier under sekretess. För att beräkna dessa
kategorier antogs ett medelvärde för oljeprodukter i kommunen för senast kända åren 2013-2014
och sattes till 346 GWh. Genom detta kunde oljeförbrukningen inom industrin beräknas. Även
gasol/naturgas var sekretess och historiskt sett har denna användning varit nära noll. Därför
antogs värdet, precis som 2015, vara nära noll och sattes till 5 MWh för att visa att användning
finns. Från detta kunde elförbrukningen inom industrin beräknas och sattes till 143 GWh, vilket
är i paritet med senast kända år, 2012 och 2013.
Töreboda
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretess i KRE men
kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Slutanvändning
Slutanvändning av fjärrvärme var noll i KRE, men enligt Fjärrvärmekollen har fjärrvärme
levererats till småhus, flerbostadshus och lokaler. I KRE finns kategorierna småhus och
flerbostadshus, men kategorin lokaler i Fjärrvärmekollen antogs motsvara industri, offentlig
verksamhet och övriga tjänster i KRE då dessa kategorier haft värden tidigare år i KRE.
Fjärrvärmeanvändning i småhus och flerbostadshus som anges i Fjärrvärmekollen har använts för
att komplettera det som ansågs vara en avvikelse i KRE, övrig fjärrvärmeanvändning som
redovisas i Fjärrvärmekollen har fördelats på kategorierna industri, offentlig verksamhet och
övriga tjänster med samma fördelning mellan de tre kategorierna som den senast kända
statistiken i KRE (år 2010).
Oljeprodukter till transporter och småhus var sekretessmarkerad för året 2017. Oljeanvändningen
i transportsektorn beräknades som sista oljeförbrukningen inom transport i länet. Därefter kunde
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sekretessmarkerad el till transporter kompletteras med beräkning från den kända totalen för
transporter. Därigenom kunde oljeförbrukningen för småhus beräknas som resterande
oljeförbrukning i kommunen.
Gasol/naturgas-användningen i industrin var sekretessmarkerad i KRE men antogs vara noll då
senaste kända åren (fram till 2014) har varit noll. Därefter kunde industrins användning av
biobränslen beräknas från den kända totalen för industrin.
Uddevalla
Elproduktion
Enligt källa Energiföretagen används till största delen avfall, men också en väldigt liten mängd
RT-flis, för elproduktion i kraftvärmeverk. Eftersom statistik i KRE visar samma mängd för fast
förnybart bränsle och fast icke förnybart bränsle antas mängden RT-flis vara försumbart liten och
den fasta förnybara delen antas bestå endast av den förnybara delen av avfallet.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen låg i linje med KRE.
El till transporter var sekretessmarkerad. El till transporter har varit en stabil post mellan åren
2011 - 2015 varför antagande gjordes om att en beräkning av medelvärdet för dessa år är en bra
komplettering av statistik.
Biobränsle och el till småhus var sekretessmarkerad. Biobränsle till småhus har var en stabil post
varför statistiken kompletterades med medelvärdet för de senast kända åren (2011, 2014 - 2016),
därefter kunden elen kompletteras med beräkning från den kända totalen för småhus. Även
biobränslen till industrin var sekretessmarkerad, men antogs vara noll då den varit det alla år fram
till 2016 som var sekretessmarkerad.
Oljeprodukter var sekretessmarkerad för både industri och transporter, men då den totala
oljeanvändningen i kommunen var känd fördelades denna mellan industri och transporter med
samma fördelning som för året 2016 mellan de två sekretessmarkerade förbrukarkategorierna.
För att lösa de sista sekretessluckorna inom transportsektorn har biobränslen antagits ha samma
värde som 2016 då en stor ökning i användningen skedde.
Vidare beräknades ett medelvärde för den totala elförbrukningen 2011–2013 samt 2015-2016 då
detta har varit en stabil post över tid. Genom detta kunna elförbrukningen inom industrin lösas
och beräknades till 28 GWh. Även den totala förbrukningen inom industrin beräknades med
hjälp av resterande förbrukarkategorier i kommunen. Genom dessa antaganden kunde
gasol/naturgas beräknas inom industrin.
Ulricehamn
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde den totala elproduktionen kompletteras med beräkning.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktionen och använt bränsle var sekretess i kommunen. Genom fjärrvärmekollen
kunde samtliga kategorier kompletteras.
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Slutanvändning
Fjärrvärmeanvändningen för industri, offentlig verksamhet, övriga tjänster, småhus och
flerbostadshus, samt den totala fjärrvärmeanvändningen var sekretess i KRE för året 2017. Den
totala mängden använd fjärrvärme från tidigare år i KRE stämdes av med Fjärrvärmekollen
vilken stämde bra överens. I KRE finns kategorierna småhus och flerbostadshus, men kategorin
lokaler i Fjärrvärmekollen antogs motsvara industri, offentlig verksamhet och övriga tjänster i
KRE då dessa kategorier haft värden tidigare år i KRE. Fjärrvärmeanvändning i småhus och
flerbostadshus som anges i Fjärrvärmekollen har använts för att komplettera denna sekretess,
övrig fjärrvärmeanvändning som redovisas i Fjärrvärmekollen har fördelats på kategorierna
industri, offentlig verksamhet och övriga tjänster med samma fördelning mellan de tre
kategorierna som den senast kända statistiken i KRE (år 2015).
När fjärrvärme till offentlig verksamhet och övriga tjänster kompletterats enligt ovan kunde den
elen till de båda förbrukarkategorierna kompletteras med beräkning från den kända totalen för
desamma. El till flerbostadshus var sekretessmarkerad och då posten legat stabil över åren
kompletterades statistik med att beräkna medelvärdet för de senast kända åren (2011 - 2015).
Även el till transporter var sekretessmarkerad och kompletterades på samma sätt som
flerbostadshus då posten dessutom är väldigt liten. Till slut kunde elen till industrin kompletteras
med beräkning från den totala elanvändningen i kommunen.
För industrin är fasta icke förnybara bränslen sekretess i KRE. Fasta icke förnybara bränslen
antas vara noll för året 2017 då den varit det alla kända år i KRE, fram till år 2016 som var
sekretessbelagd.
Användningen av nästan 0,6 GWh oljeprodukter är sekretessbelagd i KRE för året 2017 för
småhus och flerbostadshus. Den sekretessbelagda mängden fördelades på de båda
förbrukarkategorierna med samma fördelning som för det senaste kända året 2016. Därefter
kunde den totala bränsleanvändningen till småhus och flerbostadshus beräknas.
Kvarstående sekretess inom industrin var gasol/naturgas och biobränslen. Då inga miljörapporter
erhållits antogs gasol/naturgas till, precis som 2015, till 5 MWh för att representera en låg
användning i kommunen. Därefter beräknades biobränslen som resterande användning inom
industrin.
Vara
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde vattenkraften kompletteras med beräkning, då den totala elproduktionen var
känd.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor och värmepumpar var sekretess i KRE men kunde
kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Fasta förnybara bränslen kunde efter kontroll i Energiföretagen brytas ut som endast biobränslen
vilket även stämmer med tidigare år.
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Slutanvändning
Användningen av el till transporter var sekretessmarkerad i KRE. Då posten varit låg och stabil
anses medelvärdet för de senast kända åren (2011–2013) vara en rimlig metod för att komplettera
statistik. Därefter kunde den totala bränsleanvändningen till transporter beräknas varpå den totala
bränsleanvändningen till industrin kunde kompletteras med beräkning från den kända totala
bränsleanvändningen i kommunen. Slutligen kunde industrins elanvändning kompletteras med
beräkning från industrins totala bränsleanvändning.
Vårgårda
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde vattenkraften kompletteras med beräkning, då den totala elproduktionen var
känd.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktionen i kommunen var i stora delar sekretess. Dessa delar har lösts genom
kontakt med på Solör Energi.17 Dessa siffror skilde sig från fjärrvärmekollen men användes då
dessa ansågs vara mer tillförlitliga. Fjärrvärmeverket producerar även ånga till industrin i
kommunen och sattes till 18 GWh.
Slutanvändning
Slutanvändning av fjärrvärme var noll i KRE, men enligt Fjärrvärmekollen har fjärrvärme
levererats till småhus, flerbostadshus, lokaler och övrigt. I KRE finns kategorierna småhus och
flerbostadshus, men kategorin lokaler och övrigt i Fjärrvärmekollen antogs motsvara industri,
offentlig verksamhet och övriga tjänster i KRE då dessa haft värden tidigare år.
Fjärrvärmeanvändning i småhus och flerbostadshus som anges i Fjärrvärmekollen har använts för
att komplettera det som ansågs vara en avvikelse i KRE, övrig fjärrvärmeanvändning som
redovisas i Fjärrvärmekollen har fördelats på kategorierna industri, offentlig verksamhet och
övriga tjänster med samma fördelning mellan de tre kategorierna som för kompletteringen av
statistik för året 2015.
Användningen av el till transporter var sekretessmarkerad i KRE. Då posten varit låg och stabil
anses medelvärdet för de senast kända åren (2011–2015) vara en rimlig metod för att komplettera
statistik. Därefter kunde den totala bränsleanvändningen till transporter beräknas varpå den totala
bränsleanvändningen till industrin kunde kompletteras med beräkning från den kända totala
bränsleanvändningen i kommunen. Slutligen kunde industrins elanvändning kompletteras med
beräkning från industrins totala bränsleanvändning.
Det som återstår är industrins användning av gasol/naturgas och el. Då gasol/naturgas varit
sekretessmarkerad för alla år i KRE kan ingen fördelning av resterande sekretessmarkerad mängd
göras. Därför har elen kompletterats genom att beräkna medelvärdet för de senast kända åren
(2011 - 2013) och användningen av gasol/naturgas beräknats som den resterande mängden.
Vänersborg
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk, elpannor, värmepumpar och rökgaskondens
var sekretess i KRE för året 2017. Enligt källa Energiföretagen och Fjärrvärmekollen produceras
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ingen fjärrvärme från elpannor, värmepumpar och rökgaskondens varför dessa kompletterades
enligt dessa källor och sattes till noll. Det stämmer också väl överens med hur det sett ut tidigare
år. För fjärrvärmeproduktion i fristående värmeverk användes Fjärrvärmekollen för att
komplettera fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk. Denna ligger lägre än tidigare år
men eftersom totala fjärrvärmeproduktionen summerar till en nivå som ligger i linje med tidigare
år så behölls siffran från Fjärrvärmekollen.
Slutanvändning
Fjärrvärmeanvändningen i offentlig verksamhet och den totala fjärrvärmeanvändningen var
sekretess i KRE för året 2017. Den totala fjärrvärmeanvändningen kompletterades med
information från Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmeanvändningen till flerbostadshus var 10 GWh
större i KRE än i Fjärrvärmekollen och även större än tidigare år i KRE. Detta ansågs vara en
avvikelse i KRE och värdet från Fjärrvärmekollen användes istället. Därefter kunde
fjärrvärmeanvändning till offentlig verksamhet beräknas. Efter det kunde elen till offentlig
verksamhet kompletteras med beräkning från den kända totalen för offentlig verksamhet.
Inom industrin var fast icke förnybara, gasol/naturgas, flytande förnybara, biogas, el samt total
förbrukning sekretess. Flytande förnybara sattes till 5 MWh för att representera användning i
kommunen, om än låg, vilket stämmer med länstotalen och tidigare statistik. Sekretessen för fasta
icke förnybara döljer troligen koks till Vargön Alloys AB. De använder dock koks som
reduceringsmedel i processen och inte som bränsle och därför sätts förbrukningen inom denna
kategori till 0 vilket leder till en lägre totalförbrukning än tidigare. Elförbrukningen samt
förbrukningen av gasol/naturgas inom industrin hämtas även den från miljörapport från Vargön
Alloys AB. Inga uppgifter om biogas finns i miljörapport så denna kategori är satt till noll vilket
stämmer överens med tidigare statistik samt tillvägagångssättet 2015. Från dessa värden
beräknades totala förbrukningen inom industrin.
Åmål
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Efter detta beräknades vattenkraftsproduktionen som resterande produktion i kommunen då den
totala produktionen var känd.
Fjärrvärmeproduktion
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretess i KRE men
kunde kompletteras med beräkning till noll då totalen var känd.
Fasta förnybara bränslen kunde efter kontroll i Energiföretagen brytas ut som endast biobränslen
vilket även stämmer med tidigare år.
Slutanvändning
Den totala mängden använd fjärrvärme stämdes av med Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmen i
Fjärrvärmekollen stämde väl överens med KRE.
Användningen av el och oljeprodukter till transporter var sekretessmarkerad. Då användningen
av el är en väldigt liten post, runt 10–20 MWh, kompletterades denna sekretess genom att
beräkna medelvärdet över de senast kända åren (2011–2015). Därefter kunde oljeprodukter till
transporter kompletteras med beräkning från den kända totala bränsleanvändningen till
transporter.
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Inom industrin har oljeprodukter beräknats med medelvärde 2015–2016 då denna post har legat
relativt stabilt och är en liten förbrukare. Genom detta antagande så återstår 27,7 GWh att fördela
inom industrin och beräkningen från 2015 gav att gasol/naturgasförbrukningen låg på nästan 1
GWh, vilket antas även detta år, vilket ger drygt 26 GWh el inom industrin.
Öckerö
Elproduktion
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad
vindkraftsproduktion har kompletterats med statistik från Energimyndigheten. Se rubrik
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”.
Därefter kunde den totala elproduktionen kompletteras med beräkning.
Slutanvändning
Användningen av oljeprodukter och gasol/naturgas var sekretessmarkerad för året 2017 och har
så varit många år tillbaka. Senast kända värden var 2010 respektive 2009, värden som användes
för att komplettera statistiken. Dessa antaganden är mycket osäkra då industrins totala
bränsleanvändning också var sekretessmarkerad. Detta skulle kunna innebära att användningen
av oljeprodukter och gasol/naturgas kan ha ökat.
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Bilaga 1: Sankeydiagram för Västra Götalands län

Energibalansen för länet redovisat i grafiskt i form av ett s.k. Sankey-diagram. Underliggande data
i Excel-filer för länet och alla kommuner, bifogas den här rapporten. Sankey-diagrammet visar
flöden av energi från vänster till höger. På vänstra sidan visas den mängd el och de bränslen som
används i länets energianvändning. En del av dessa bränslen importeras utifrån, medan andra
kommer inifrån länet.
Tillförd el i Sankey-diagrammet är importerad el, övrig eltillförsel utgörs av egenproducerad el.
Ingående bränslen är biobränslen inklusive RT-Flis, avfall, avlutar, Fossila gaser, inklusive
bränngas, starkgas och gasol/naturgas, biogas, biodrivmedel/bioolja och oljeprodukter.
Biobränslen och biodrivmedel/bioolja kan både vara importerat och lokal producerat. Avlutar är
bränslen som uppstår som en restprodukt i processen papperstillverkning i länets industrier.
Biogas är metangas från deponier och rötgasanläggningar som uppgraderas till fordonsbränsle.
Fordonsgas är en blandning av biogas och naturgas och tillförs kommunen utifrån.
Biogasandelen och naturgasdelen redovisas separat som biogas respektive naturgas i diagrammet.
Övrig naturgas och gasol, liksom oljeprodukter tillförs länet utifrån.
Fjärrvärme kommer från fjärrvärmeverk, som endast producerar hetvatten, från
kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, samt från spillvärme, som uppstår i lokala
industrier. Det återvinns även energi i rökgaskondenseringen i värmeverken samt produceras
värme med hjälp av värmepumpar och elpannor. Denna fjärrvärmeproduktion inkluderas i
fjärrvärmeproduktion från fristående värmeverk och/eller kraftvärmeverk. Fjärrvärmens och
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kraftvärmens ingående bränslen är redovisade i diagrammet. El till elpannor och värmepumpar
inkluderas i total energitillförsel, men synliggörs inte ytterligare i Sankey-diagrammet. Siffrorna
under kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk är producerad mängd energi i respektive verk.
På höger sidan av diagrammet finns användarkategorierna hushåll, offentlig
verksamhet, övriga tjänster, jord-, skogsbruk och fiske, transporter och industri. Den högra sidan
påverkas av de förluster som uppstår vid omvandling av bränslen till el och fjärrvärme men
inkluderas ej under någon kategori i Sankey-diagrammet. Förluster sker även vid distribution av el
och fjärrvärme men dessa har en egen kategori på högra sidan.
Summan av tillförd energi borde vara lika med summan av använd energi plus förluster, men
eftersom alla ingående siffror inte är fullständigt korrekta utan beror på olika antaganden kan
det finnas kvar en del osäkerheter. I diagrammet ovan valdes att låta denna osäkerhet bli
synlig.
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