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Eskilstuna Energi och Miljö AB med 
dotterbolag är ISO 14001-certifierade. 

ISO 14001 är ett verktyg för vårt miljöarbete 
och fokus ligger på att arbeta med ständiga 
förbättringar. Eskilstuna Energi och Miljö 
fokuserar på bättre anläggningar, bättre 
teknik, mindre utsläpp och effektivare 
kontroll. Vi har kommit långt i och med vår 
certifiering, men nu ska vi bli ännu bättre 
och sätter miljön högt upp på agendan.

När det gäller vårt miljöarbete har vi mål 
och nyckeltal som följs upp regelbundet. 
Några av de nyckeltal vi följer upp är vår 
egen elförbrukning, andelen fossilfri energi-
omvandling samt koldioxidutsläpp från våra 
egna transporter. Vi lägger fokus på att 
ständigt förbättra bolagets miljöarbete. 

Miljöåret 2015
Eskilstuna Energi och Miljös uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor. Stort fokus ligger på den 
yttre miljön och vår roll är att verka för en minskad miljöbelastning. Ett aktivt miljöarbete finns 
därför inom samtliga verksamheter i bolaget.

Återvinning 

I augusti invigdes ReTuna återbruksgalleria 
med tillhörande återvinningscentral. I åter-
bruksgallerian har 13 butiker öppnat. 
Butikerna erbjuder bland annat begagnade 
kläder, IT-utrustning, reparerade cyklar och åter-
brukat byggmaterial. ReTuna har snabbt blivit 
en succé och antalet besökare ökar hela tiden.

En återvinningscentral i västra delen av Eskils-
tuna har bidragit till att många Eskilstunabor 
nu har en mycket kortare resa till närmaste 
återvinningscentral.

På Lilla Nyby återvinningscentral har en ny 
byggnad för mottagning och mellanlagring av 
farligt avfall tagits i bruk. Samtidigt byggdes 
en större mottagningsyta för grovavfall. 

Under hösten startade arbetet med att bygga 
en lokal reningsanläggning för lakvatten på Lilla 
Nyby. Den nya anläggningen kommer att ge en 
högre reningsgrad av lakvattnet från deponin 
på Lilla Nyby.

Invigningen av ReTuna 2015.

Miljödiplomering

Eskilstuna Energi och Miljö miljödiplomerar 
sedan 2012 både verksamheter och event. 
Rent praktiskt innebär det att verksamheten 
inför ett miljöledningssystem enligt kraven i 
Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är en smart 
investering som ökar de diplomerade verksam-
heternas och eventens bidrag till ett hållbart 
samhälle samtidigt som det lyfter det egna 
varumärket.



Fjärrvärme

I Eskilstuna bedrivs fyra tillståndspliktiga 
anläggningar och fyra anmälningspliktiga 
anläggningar. I och med kraftvärmeverkets 
drifttagande runt millennieskiftet har använd-
ningen av olja i fjärrvärmeproduktionen 
minskat kraftigt. Det har lett till sänkta 
utsläpp av koldioxid och svaveldioxid. 

Under året har överträdelser av riktvärden 
och dygnsmedel skett vid några tillfällen. 
Överträdelserna bedöms som rimliga och 
är hanterade och rapporterade till Miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen samt i vårt 
avvikelsehanteringssystem.

Elhandel
Under 2015 har elavtalet Eskilstuna-el tagits fram. 
Det är ett avtal vars ursprungsgarantier kommer 
från förnybar lokalproducerad el från vårt Kraft-
värmeverk här i Eskilstuna. Vid tecknande av avtal 
väljer kunden vilken förening som Eskilstuna 
Energi och Miljö ska 
stötta. I dagsläget 
samarbetar vi med 
36 föreningar som 
är ambassadörer
för Eskilstuna-el. 

I Eskilstuna finns det ett tillståndspliktigt 
reningsverk, Ekebyverket och fyra anmälnings-
pliktiga reningsverk i ytterområdena Alberga, 
Bälgviken, Näshulta och Ärla. Reningsverken 
har under år 2015 totalt renat drygt 18 miljoner 
m3 spillvatten från hushåll och industrier. 
Samtliga reningsverk klarar kraven vad gäller 
utsläppsvärden av fosfor och BOD (biokemisk 
syreförbrukning). Under år 2015 har en 12,5 km 
ny spillvattenförande ledning byggts till i nätet. 
I Eskilstuna är 89 % av befolkningen anslutna 
till spillvattennätet. Antalet anslutningar till 
spillvattenätet har blivit fler under året. 
Utbyggnaden och anslutningarna gör att det 
totalt sett blir mindre miljöbelastning på våra 
sjöar och vattendrag.

Vatten och Avlopp

Utsläpp      2015       2014      2013

NOx alla pannor,       134     132         130
ton/år

Stoft från 
fastbränsle-  
pannor kg/år           5 611 2 804        2 840
 
Stoft från 
oljeeldning (kg/år)  3      48          155

Utsläpp 
värmeproduktion 
CO2 (ton)                 354  1 874       4 230
 

Produktionen av fjärrvärme under 2015 har varit 
nästintill fossilfri.

Ekeby våtmark

Reningsverket vid Ekeby med tillhörande 
spillvattennät är dimensionerat för att ta 
emot, avleda och rena vatten från tätorten 
Eskilstuna där områdena Torshälla, Hällby, 
Kjula och Hällberga ingår. 

Vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna finns en 
konstgjord våtmarksanläggning som är i 
drift året om. Våtmarken i Eskilstuna är en 
naturlig reningsprocess av vattnet och viktig 
för miljön. Den tar hand om näringsämnen 
i avloppsvattnet som annars skulle kunna 
förorsaka algblomning och syrebrist i Mälaren. 
Den kan även mildra effekten av klimat-
förändringar och ändrade nederbördsmönster 
genom sin vattenhushållande funktion.
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Eskilstuna Energi & Miljö   
Adress: Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna  

Telefon kundcenter: 016-710 23 00   
E-post: kundcenter@eem.se  

Gilla oss på Facebook
eem.se

Fem fördelar med  
Miljödiplomering

1. Lätt att komma igång med ett struk-
turerat miljöarbete 

2. Minskar verksamhetens  
miljöbelastning

3. Bra miljöutbildning av  
medarbetarna

4. Perfekt för små- och  
medelstora företag

5. Stärker ditt varumärke


