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Bakgrund 
 
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 Sankey-diagram 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 användarhandledning2: ”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 

                                                
1 Bilaga 1 till rapporten Energistatistik -  För 18 län med tillhörande kommuner för år 2017, 
Länsstyrelsen Skånes rapportnr: 2019:37 
2https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandlednin
g-2017----version-1.0.pdf 

https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandledning-2017----version-1.0.pdf
https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandledning-2017----version-1.0.pdf
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från företag, branschorganisation, myndighet eller liknande, kursiv och understruken text om 
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, och inga ändringar har gjorts. Kontaktperson på 
Länsstyrelsen har varit Ulf Hansson.3  

Uppgiftskällor 
 
Förutom SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik (KRE) har följande 
uppgiftskällor använts för att komplettera och verifiera statistiken: 
 

• Statistik om vindkraftsproduktion på Energimyndighetens web för året 2017 

• Statistik om installerade solcellsanläggningar från SCB för året 2017 

• Energimyndighetens uppgifter om godkända anläggningar inom elcertifikatsystemet 

• Fjärrvärmekollen på Energimarknadsinspektionens web 

• 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 

Indelning i kategorier 

Bränslekategorier 
De namnkategorier som anges i högra kolumnen i nedanstående tabell används i denna 
redovisning. Det är samma namn som rekommenderas i metodbeskrivningen4. Inga förändringar 
har gjorts i samråd med Länsstyrelsen. 
 
                                                
3 E-postadress: ulf.hansson@lansstyrelsen.se  
4 Bilaga 1 till rapporten Energistatistik -  För 18 län med tillhörande kommuner för år 2017, 
Länsstyrelsen Skånes rapportnr: 2019:37 

mailto:ulf.hansson@lansstyrelsen.se
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Tabell 1 Kategoriindelning för bränslen och namn på kategorier 

Nuvarande namn i KRE 
(från 2009) 

Föregående 
namnkategorier i KRE 

Namn och indelning som 
använts 

Icke förnybar (fast) Kol, koks, torv, fossil del av 
sopor och andra fasta fossila 
bränslen 

Kol 

Torv 

Avfall (fossila delen) läggs i 
den egna kategorin för avfall 
nedan 

Icke förnybar (flytande) Bensin, diesel och andra 
fossila oljeprodukter 

Oljeprodukter 

Icke förnybar (gas) Fossil gas, t.ex. gasol och 
naturgas 

Gasol/Naturgas 

Förnybar (fast) Träbränsle, förnybar del av 
sopor och andra fasta 
biobränslen 

Fasta biobränslen 

Avfall (förnybara delen av 
sopor) läggs i den egna 
kategorin för avfall nedan 

Förnybar (flytande) Etanol, biodiesel, avlutar 
och andra flytande 
biodrivmedel 

Biodrivmedel 

Avlutar 

Förnybar (gas) Biogas, deponigas och 
rötgas 

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 5. 
 
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. 
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 summerats och redovisats 

                                                
5https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandlednin
g-2017----version-1.0.pdf 

https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandledning-2017----version-1.0.pdf
https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandledning-2017----version-1.0.pdf
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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 kraftvärme i elproduktionstabellen redovisas endast el 
som levererats till elnätet från kraftvärmeverk. 
 
För elproduktion har, utöver samma kategorier som i KRE, en egen kategori för solelproduktion 
lagts till efter genomfört samråd med Länsstyrelsen. 
 

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. Hur mycket bränslen från industrin som går till 
specifikt elproduktion med industriellt mottryck och hur mycket bränslen som används till annat 
i industrin har inte gått att utläsa ur miljörapport och total mängd bränslen till industrin redovisas 
därför istället under industrins slutanvändning. Detta har gjorts i kommunen Karlshamn.  
 
Tillämpningar av denna metod innebär att industrins slutanvändning i Karlshamn skrivs upp med 
mängden bränslen för industriellt mottryck. Detta är viktigt att ha i beaktande vid jämförelse 
mellan år där bränslen för elproduktion genom industriellt mottryck kan hanterats annorlunda på 
grund av att det inte varit sekretess. Samma metod användes för året 2015 vilket underlättar 
jämförelsen mellan år 2015 och 2017. Dock har elproduktion genom industriellt mottryck dragits 
bort från industrins slutanvändning av el för året 2015, något som inte har gjorts för året 2017. 
För året 2017 redovisas hur stor elproduktionen för industriellt mottryck är under 
”Elproduktion” i Energibalansen, och samma elanvändning finns redovisat under industrins 
slutanvändning. 

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.   
 

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.  
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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 
Energimyndighets rapport Produktion och användning av biogas och rötrester år 20176 samt 
uppgifter om biogasproduktion på kommunal nivå från Energigas Sverige7. Dessa uppgifter 
överensstämmer väl och har inte föranlett någon korrigering av statistiken. Resultatet redovisas i 
kommande tabell 2. 

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 också i 
kommande tabell 2 och har lagts till i energibalansen och Sankeydiagram på länsnivå. För 
Blekinge län var biogasvolymen till fordonsgas sekretessmarkerad. Blekinge Bränslen ville dock 
inte delge sina sålda volymer, varför biogasen sätts till 0 (noll).  
 
  

                                                
6 https://www.energigas.se/library/2327/produktion-och-anvaendning-av-biogas-och-roetrester-aar-2017.pdf  
7 Klackenberg, Linus. Ansvarig Fokusområde Produktion 

https://www.energigas.se/library/2327/produktion-och-anvaendning-av-biogas-och-roetrester-aar-2017.pdf
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Tabell 2 Produktion av biogas i Blekinge län 2017 [GWh]. 

Producerad biogas enligt Energimyndigheten 11 

   

Producerad biogas enligt Energigas Sverige  10,73 

Olofström 0 

Karlskrona 1,33 

Ronneby 0 

Karlshamn 9,4 

Sölvesborg 0 

  

Använd fordonsgas enligt SCB  

Biogas 0 

Naturgas 1,31 

Totalt 1,31 

 

Leverans av stadsgas/naturgas till fastigheter 
Ingen leverans av stadsgas/naturgas till hushållskategorierna småhus, flerbostadshus och 
fritidshus har identifierats. 

Osäkerheter 
Osäkerheter i SCB KRE generellt finns beskrivet i SCB:s användarhandledning som finns på  
SCB:s hemsida8.  
 
För den slutliga energianvändningen har arbetet till stor del gått ut på att fördela  
sekretessbelagda energimängder mellan olika energislag och mellan förbrukare. De totala  
energimängderna som redovisas av SCB har i regel inte ändrats om de varit kända och inte 
föranlett korrigering. 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 sekretess 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”. 

                                                
8  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-
regional-energistatistik/#_Dokumentation 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/#_Dokumentation
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/#_Dokumentation
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Resultat 
Sankeydiagram och energibalanser redovisas i bilagor till denna rapport. Nedan visas tabeller 
(Tabell 3 och Tabell 4) med energitillförsel, energianvändning och användning av elektricitet per 
kommun och per samhällssektor/förbrukarkategori. 
 
Tabell 3 Energianvändning i kommunerna i Blekinge län år 2017. 

Kommun 
Total 

energianvändning 
GWh 

Varav elektricitet 
GWh  

Varav fjärrvärme  
GWh 

Karlshamn 4 484 757 169 

Karlskrona 1 396 585 254 

Olofström 480 242 49 

Ronneby  820 342 121 

Solvesborg 419 202 45 

Totalt länet 7 599 2 129 638 

 
 
Tabell 4 Energianvändning i Blekinge län år 2017 fördelade på samhällssektorer. 

Sektor 
Total 

energianvändning 
GWh 

Varav elanvändning  

GWh 
Andel el inom  

sektorn 

Andel  
av total 
elanv. 

Jordbruk, skogsbruk, fiske 121 66 54% 3% 

Industri, byggverksamhet 3 940 898 23% 42% 

Offentlig verksamhet 367 174 47% 8% 

Transporter 1 468 2 0,1% 0,1% 

Övriga tjänster 490 326 67% 15% 

Hushåll 1 215 663 55% 24% 

Totalt 7 601 2 129 28%   

 

Länsspecifika korrigeringar 
Med anledning av att den totala energianvändningen i Karlshamn justeras uppåt (se avsnitt om 
Karlshamn under ”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå” justeras även länets totala 
energianvändning upp för industrin och bränslen som berörs enligt beskrivning under Karlshamn 
(oljeprodukter, gasol/naturgas etc., biodrivmedel och biobränslen).  
 
En avstämning gjordes för elanvändningen i länet. De kompletteringar som gjorts för 
elanvändningen (främst till industrin) summer exakt till den kända totala elanvändningen till 
industrin samt för länets totala elanvändning. 

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. 
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Sekretessmarkerad vindkraftsproduktion har beräknats med hjälp av officiell statistik på 
Energimyndighetens webb9 där den totala redovisningen av vindkraftsproduktionen (samt 
installerad effekt och antal vindkraftverk för året 2017) 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 nästan uteslutande gjorts genom inhämtande 
av information ur miljörapporter och i enstaka fall genom direktkontakt med industrier. Då 
miljörapporter saknats har 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). 

Karlshamn 
Elproduktion 
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad 
vindkraftsproduktion har beräknats utifrån statistik från Energimyndigheten. Se rubrik 
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå”. 
 
Även elproduktion från kraftvärmeverk + industriellt mottryck var sekretess i KRE. Det 
identifierades att det inte finns något kraftvärmeverk i Karlshamn och att elproduktionen från 
kraftvärmeverk + industriellt mottryck därmed kommer helt från industriellt mottryck från Södra 

                                                
9 http://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/alla-statistikprodukter/  
Data för 2017 finns i länkad statistikdatabas.  

http://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/alla-statistikprodukter/
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Cell Mörrum och AAK AB. Utifrån miljörapporter för de två industrierna kunde mängderna 
producerad el med industriella mottrycket i de båda industrierna identifieras och komplettera 
sekretessmarkerad elproduktion från kraftvärmeverk + industriellt mottryck i kommunen.  
 
Enligt uppgifter från industriernas miljörapporter producerade Södra Cell Mörrum 313 GWh och 
AAK ca 1 GWh el år 2017. Elproduktion från industriellt mottryck i energibalansen 
uppdaterades med en summering av dessa siffror. Utifrån erhållna uppgifter i miljörapporterna 
gick det inte att utläsa hur mycket bränslen som går specifikt till elproduktion med industriellt 
mottryck och hur mycket som används till industrin i övrigt. Total mängd bränslen till industrin, 
innefattande sådant till både industriellt mottryck och annat, redovisades därför samlat under 
industrins slutanvändning i energibalansen och användning av bränslen till industriellt mottryck 
sattes till noll under elproduktion i energibalansen. Läs under rubriken ”Elproduktion genom 
industriellt mottryck och industrins slutanvändning” om hur detta påverkar jämförelsen mellan 
olika år.  
 
Därefter kunde sekretessmarkerad total elproduktion i kommunen beräknas.  
 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och rökgaskondens var sekretessmarkerade i 
KRE men beräknades till noll från den kända totala fjärrvärmeproduktionen i kommunen.  
 
Majoriteten av fjärrvärmeproduktionen i kommunen består av spillvärme från Södra Cell 
Mörrum. Siffran som anges i KRE kvalitetssäkrades genom att jämföra med Södra Cell Mörrums 
miljörapport för året 2017 och uppgifter i Fjärrvärmekollen, dessa stämde exakt överensstämde.  
 
Fasta (förnybara) till fristående värmeverk i KRE konstateras bestå helt av biobränsle och 
flytande (förnybara) till fristående värmeverk antas vara enbart bioolja. 
 
Slutanvändning 
Bränslen för industrins slutanvändning var sekretessmarkerade i KRE. Dessa uppgifter togs fram 
med hjälp av miljörapporter för året 2017 för Södra Cell Mörrum och AAK AB, vilka är de 
dominerande industrierna i kommunen. I användningen räknades även bränslen för elproduktion 
till industriellt mottryck in, eftersom det inte gått att utläsa hur mycket bränslen som går specifikt 
till elproduktion med industriellt mottryck och hur mycket som används till industrin i övrigt. Läs 
under rubriken ”Elproduktion genom industriellt mottryck och industrins slutanvändning” om 
hur detta påverkar jämförelsen mellan olika år. 
 
Elanvändningen som summerades från ovan nämnda miljörapporter summerade till ett något 
lägre värde än tidigare kända år i KRE. Därför lades det som återstod av den kända totala 
elanvändningen till industrin för Blekinge län till elanvändningen i industrier i Karlshamn, med 
antagande om att det utöver de två största industrierna i kommunen finns fler mindre industrier 
som använder el. 
 
Gällande flytande förnybara bränslen (biodrivmedel/bioolja) antogs all användning inom 
industrin komma från AAK som använder bränslefett, vilket antogs räknas in under flytande 
förnybara bränslen i KRE. Södra Cell Mörrums rapportering är svårtolkad då de enbart redovisar 
biobränslen i en samlad kategori, där fasta biobränslen, avlutar och bioolja redovisas tillsammans. 
Ett antagande har gjorts om att mängden använda avlutar år 2017 är densamma som angavs i 
2015 års energibalans och att resterande mängd biobränslen utgörs av fasta biobränslen och att 
det därmed inte används några övriga flytande förnybara bränslen (biodrivmedel/bioolja) i Södra 
Cell Mörrum, vilket är i linje med 2015 års energibalans.   
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För AAK AB har mängden bränslen räknats om till MWh med hjälp av värmevärden. En tabell 
som redovisar använda värmevärden och densitet redovisas nedan: 
 

Namn i 
miljö-
rapport 

Namn 
Energimyndi
gheten 

Namn i 
energi-
balans 

Mängd 
[M3] 

Mängd 
[ton] 

Värme-
värde 
[MWH/
m3] 

Värme-
värde 
[MWH
/ton] 

Densit
et 
[ton/m
3] 

Energi 
[MWh] 

Gasol Gasol (propan 
och butan) 

Gasol/N
aturgas 

 
1985 

 
12,79 

 
25 388 

EO Eldningsolja 1 Oljeprod
ukter 

166 
 

9,95 
  

1 652 

Pellets Träpellets Biobränsl
e 

 
37 533 

 
4,7000 

 
17 6405 

Bränsle-
fett 

Vegetabiliska 
och 
animaliska 
oljor 

Biodrivm
edel 

 
5254 10,55 

 
0,8910 62 281 

 
Utifrån gjorda komplettering med hjälp av miljörapporter för industrin erhölls en högre total 
energianvändning än vad som anges i KRE (3 280 GWh jämfört med 2 791 GWh). KRE:s siffra 
innefattar endast bränslen utöver det som går till elproduktion genom industriellt mottryck, 
varför detta anses rimligt. Eftersom total användning av bränslen till industrin redovisas under 
slutanvändning efter gjorda kompletteringar justerades total användning för industrin i enlighet 
med de kompletterade uppgifterna för industrin. Eftersom oljeanvändningen till industrin 
justeras upp med hjälp av miljörapporter justeras även den totala oljeanvändningen i kommunen. 
Detsamma gäller den totala energianvändningen i kommunen som beräknas till ett högre värde 
än i KRE. I alla förbrukarkategorier förutom industrin antas flytande förnybara bränslen i KRE 
bestå av enbart biodrivmedel, medan inom industrin finns både biodrivmedel/bioolja och 
avlutar.  

Karlskrona 
Elproduktion 
Elproduktion från vattenkraft var sekretessmarkerad i KRE för året 2017. Elproduktion från 
vattenkraft i Karlskrona beräknades från den kända totala elproduktionen från vattenkraft i 
Blekinge län när övriga sekretessmarkerade kommuner kompletterats (Ronneby).  
 
I kommunen finns ett kraftvärmeverk, Affärsverken Karlskrona, och i KRE rapporteras 
elproduktion från kraftvärmeverk + industriellt mottryck men ingen bränsleanvändning 
redovisas. Detta är på samma sätt som energibalansens uppgifter ska presenteras, total 
bränslemängd till kraftvärmeverk redovisas under Fjärrvärmeproduktion och inkluderar bränslen 
till både el- och fjärrvärmeproduktion. Enligt Affärsverkens miljörapport producerades 65 GWh 
el år 2017 och KRE-statistiken korrigerades till denna siffra (istället för 52 GWh som redovisades 
i KRE) med ett schablon-avdrag på 3 % för hjälp-el (ex. till turbiner). Därefter kunde den 
sekretessmarkerade totala elproduktionen i kommunen beräknas. 
 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretessmarkerade i 
KRE men kunde beräknas till noll från den kända summan för fjärrvärmeproduktionen. 
 
Fjärrvärmeproduktion från kraftvärmeverk i KRE var något lägre än fjärrvärmeproduktionen 
som redovisades i Affärsverken Karlskronas miljörapport (165 GWh jämfört med 174 GWh). 
KRE-statistiken korrigerades med siffror från miljörapporten. En jämförelse gjordes även med 

                                                
10 Källa densitet: http://www.vegoil.se/bioolja-21566410 
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Fjärrvärmekollen, som visade en ännu högre fjärrvärmeproduktion från Affärsverken Karlskrona 
(217 GWh). Miljörapporten bedömdes som den mest tillförlitliga källan och användes därför för 
att uppdatera fjärrvärmeproduktionen och fördela bränslen. Även bränslen till elproduktion i 
kraftvärmeverket inkluderades i de kompletterade och korrigerade siffrorna för 
bränsleanvändning. I miljörapporten kunde utläsas att fasta icke förnybara bränslen i KRE 
utgjordes av torv och fasta förnybara bränslen utgjordes av RT-flis, som därmed läggs under 
biobränslen i Blekinges energibalans för Karlskrona kommun. 
 
Fjärrvärmeproduktionen i Karlskrona består av ett kraftvärmeverk, två värmeverk samt 
närvärmeanläggningar på tre orter. Det förelåg ingen sekretess för fristående värmeverk i KRE 
men en jämförelse gjordes ändå mellan KRE:s statistik och uppgifter för de olika värmeverken 
och närvärmeanläggningarna i Fjärrvärmekollen. Jämförelsen visar att KRE:s statistik anger en 
något lägre värmeproduktion än Fjärrvärmekollen (63 GWh jämfört med 78 GWh). KRE 
redovisar även användning av bioolja vilket inte anges i Fjärrvärmekollen. Fjärrvärmekollen 
redovisar dock högre användning av biobränslen, skillnaden är lika stor som mängden bioolja i 
KRE så antagligen är bioolja inräknat i biobränslen i Fjärrvärmekollens statistik vilket kan 
förklara skillnaden mellan de både källorna. Bedömningen gjordes att KRE:s statistik kan 
betraktas vara rimlig och behölls därför utan förändringar. 
 
Efter ovan korrigeringar och kompletteringar beräknades uppdaterade värden för den totala 
fjärrvärmeproduktionen och bränslen till densamma. 
 
Fjärrvärmeproduktion genom rökgaskondensering har lagts till fjärrvärmeproduktion från 
kraftvärmeverk och fristående värmeverk med samma fördelning som den inbördes fördelningen 
mellan fjärrvärmeproduktion från de båda produktionssätten. 
 
Slutanvändning 
Användning av oljeprodukter och gasol/naturgas i industrin var sekretessmarkerad. Ingen 
information kunde återfinnas i miljörapporter. Tidigare kända år i KRE var användningen av 
oljeprodukter relativt stabil och denna post kompletterades därför med beräkning av ett 
medelvärde för användningen år 2014–2016. Med den kompletteringen kunde därefter 
användningen av naturgas/gasol beräknas som det sista sekretessmarkerade bränslet till industrin 
från den kända totala energianvändningen till industri. 
 
Vid uppdelning av bränslen antogs samtliga fasta förnybara bränslen i KRE utgöras av biobränsle 
och flytande förnybara bränslen utgöras av biodrivmedel/bioolja eftersom det enbart används till 
jordbruk/skogsbruk/fiske och till transporter. 

Olofström 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmeproduktion från värmepumpar och spillvärme var sekretessmarkerad i KRE och 
beräknades till noll från den kända totala fjärrvärmeproduktionen i kommunen. 
Fjärrvärmeproduktion genom rökgaskondens har lagts till fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk 
då det enligt arbetsmetoden inte ska ligga på en egen rad i energibalansen. 
 
Slutanvändning 
Slutanvändning av naturgas/gasol och el var sekretessmarkerad i KRE för industrin samt för 
kommunen totalt, totalt ca 175 GWh sekretessmarkerad. Efter jämförelser med fördelning av 
bränslen tidigare år antogs elanvändningen år 2017 vara likvärdig med senast kända år i KRE 
(2016). När industrins elanvändning kompletterats kunde sekretessmarkerad totala användning av 
el i kommunen beräknas. Totalt i kommunen återstod endast sekretess för användning av 
gasol/naturgas. Eftersom kommunens totala energianvändning var känd kunde nu användningen 
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av gasol/naturgas beräknas som det sista sekretessmarkerade bränslet. Eftersom naturgas/gasol 
enbart används i industrin kunde nu även industrins sekretessmarkerade användning av 
naturgas/gasol kompletteras med samma mängd som beräknats för kommunen totalt.  
 
Resultatet för naturgas/gasol blev i linje med 2015 års energibalans och ansågs därmed vara 
rimligt.  Total energianvändning inom industrin var större än tidigare kända år (2013–2015) och 
utifrån de antagna och framräknade värdena för elanvändning och naturgas/gasol framstod 
ökningen bestå av framförallt ökad elanvändning, medan gasanvändningen varit stabil. Detta 
ansågs rimligt och antagandet om elanvändningen bedömdes därmed vara acceptabelt. 
 
Vid uppdelning av bränslen antogs samtliga fasta förnybara bränslen i KRE utgöras av biobränsle 
och flytande förnybara bränslen utgöras av biodrivmedel eftersom det enbart används till 
jordbruk/skogsbruk/fiske och till transporter. 

Ronneby 
Elproduktion 
Elproduktion från vindkraft år 2017 är sekretessbelagd i KRE. Sekretessmarkerad 
vindkraftsproduktion har beräknats utifrån statistik från Energimyndigheten genom. Se rubrik 
”Korrigeringar av statistiken på kommunnivå 
 
När elproduktion från vindkraft kompletterats kunde sekretessmarkerad elproduktion från 
vattenkraft beräknas som det sista sekretessmarkerade elproduktionssättet från den kända totala 
elproduktionen i kommunen.   
 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmeproduktion från elpannor, värmepumpar och spillvärme var sekretessmarkerad i KRE 
men beräknades till noll från den kända totala fjärrvärmeproduktionen. I Fjärrvärmekollen kunde 
konstateras att fasta förnybara bränslen i KRE för fristående värmeverk utgörs av biobränslen. 
Värdena i Fjärrvärmekollen för de två fjärrvärmenäten i Ronneby jämfördes med KRE-statistiken 
och visade sig vara lika, vilket kvalitetssäkrar riktigheten i KRE-statistiken och ingen korrigering 
gjordes.  
 
Slutanvändning 
Totalt var 43 GWh bränsleanvändning sekretessmarkerad för industrin, fördelade över 
oljeprodukter, gasol/naturgas och biobränslen (fasta förnybara bränslen). Oljeprodukter till 
industrin kompletterades som den sista sekretessmarkerade industrin i länet från den kända totala 
användningen av oljeprodukter till industrin i Blekinge län, när oljeprodukter till övriga 
kommuner (Karlskrona) kompletterats. Resterande sekretess för industrins bränsleanvändning 
fördelades på gasol/naturgas och biobränslen med samma inbördes fördelning som vid 
kompletteringen av statistik för året 2015, då båda dessa bränslen varit sekretessmarkerade 
samtliga år i KRE. 
 
Vid uppdelning av bränslen antogs samtliga flytande förnybara bränslen utgöras av biodrivmedel 
eftersom det enbart används till jordbruk/skogsbruk/fiske och till transporter. 

Sölvesborg 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmeproduktionen i KRE är noll vilket är en avvikelse. 4,3 GWh fjärrvärme produceras 
från 4,8 GWh olja i spetspanna för fjärrvärmeproduktion enligt uppgifterna från Sölvesborg 
Energi11. Uppgifter från Sölvesborg Energi korrigerar fjärrvärmeproduktionen i Sölvesborg. 

                                                
11 Sven Ballovarre, marknadschef Sölvesborg Energi 
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Förutom denna produktion sker även import av fjärrvärme från Nymölla bruk (Skåne län, 
Bromölla kommun) vilket bekräftats av Sölvesborg Energi. Den importerade mängden är enligt 
Sölvesborg Energi 51 GWh vilket lagts till energibalansen för kommunen (och länet).  
 
Slutanvändning 
Totalt var ca 37 GWh sekretessmarkerade inom industrin, fördelade över flytande förnybara 
bränslen, gasol/naturgas och biobränslen (fasta förnybara bränslen). Däremot är industrins totala 
energianvändning känd. I 2015 års energibalans stod både bioolja och avlutar för 0 % av den 
sekretessmarkerade mängden, gasol/naturgas för 67 % och biobränslen för 33 %. Samma 
förhållande antogs gälla även 2017 och sekretessen kompletterades med att fördela den totala 
sekretessmarkerade mängden på de tre bränslena med denna fördelning. 
 
Vid uppdelning av bränslen antogs samtliga flytande förnybara bränslen utgöras av biodrivmedel 
eftersom det enbart används till jordbruk/skogsbruk/fiske och till transporter. 
  



 

17 
 

Bilaga 1: Sankeydiagram för Blekinge 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 och el från övrig värmekraft, övrig eltillförsel 
utgörs av egenproducerad el. Ingående bränslen är biobränslen, gasol/naturgas, avlutar, 
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 
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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 
kraftvärmens ingående bränslen är redovisade i diagrammet. El till elpannor och värmepumpar 
inkluderas i total energitillförsel, men synliggörs inte ytterligare i Sankey-diagrammet. 
 
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. 


