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VISION
MSE:s vision är att i Mjölbyregionen 

• skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning 

• tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsätt-
ningar för tillväxt 

För att nå vår vision arbetar vi mot att ännu större 
andel av vår energiproduktion ska vara förnybar.  Genom 
att hjälpa våra kunder att välja rätt energilösning för 
rätt ändamål vill vi därmed ge dem förutsättningar att 
göra långsiktigt resurseffektiva val för att de i sin tur ska 
kunna driva hållbara verksamheter.

En bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i 
Mjölbyregionen. En tillväxt i regionen är bra för utveck-
lingen av MSE:s verksamhet, då det skapar förutsätt-
ningar för volymtillväxt och bättre utnyttjande av före-
tagets resurser, vilket i slutändan gynnar våra kunder 
och ägare.

AFFÄRSIDÉ 
• MSE ska utveckla och erbjuda ekologiskt, ekono-

miskt och socialt hållbara tjänster och produkter till 
kunder i Mölbyregionen.

• MSE ska vara kundernas naturliga partner genom 
att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter 
med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva 
energisystem och ledningsbunden infrastruktur.

• Kunniga och engagerade medarbetare utgör grun-
den för en hög kundnytta.

• Den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt 
hållbar och ha hög effektivitet.

MILJÖREDOVISNING
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HÅLLBARHETSPOLICY 
MSE verkar för att våra kunder ska uppleva MSE som 
sin naturliga partner för produktion, distribution och 
tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och led-
ningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen. MSE strä-
var efter att utveckla och erbjuda långsiktigt hållbara 
tjänster och produkter till kunder och samarbetspart-
ners. Vi är en viktig lokal aktör i omställningen mot en 
hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett mil-
jöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar 
för utvecklingen i regionen. Vi följer gällande lagar och 
förordningar samt andra krav och betraktar dessa som 
minimikrav för vår verksamhet. 

Miljöansvaret innebär att vi skapar en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning där produktionen så långt 
som möjligt baseras på förnybara källor från biobräns-
len, vattenkraft och vindkraft. Vi strävar efter att ta vara 
på de resurser som finns i regionen som annars skulle 
gått till spillo, t.ex. biprodukter från skogen. Vi ska stän-
digt bli bättre och arbeta aktivt och förebyggande för att 
minska vår och våra kunders miljöpåverkan. 

Ekonomiskt ansvar innebär att vi driver och utveck-
lar MSE på ett sådant sätt att förutsättningar för fram-
tida investeringar säkerställs till nytta för Mjölbyregio-
nens tillväxt. 

Socialt ansvar innebär att vi levererar trygghet och 
komfort till våra kunder. Vi skapar långsiktiga relatio-
ner och partnerskap där alla kunder ska känna sig lika 
viktiga. Vi förbättrar tillväxtmöjligheterna för regionen 
genom uppbyggnad av en infrastruktur som ger ett effek-
tivt utnyttjande av MSE:s egna och våra samarbetspart-
ners anläggningar.  

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH STÄNDIGT 
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
MSE är kvalitets- och miljöcertifierade enligt standar-
derna ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

MSE:s verksamhetsledningssystem innebär att vi 
har en struktur för vår verksamhet och att vi arbetar 
systematiskt med de verktyg som standarderna anger. 
Ständig förbättring är ledord i vårt arbete och vi säker-
ställer detta genom att till exempel ta fram och följa upp 
kvalitets- och miljömål, mätetal och KPI. Vi genomför 
regelbundet interna och externa revisioner av verksam-
hetsledningssystemet för att hitta förbättringsområden 
och avvikelser som åtgärdas. De uppgraderade standar-
derna innebär ett ökat fokus på helhetssyn, livscykelper-
spektiv samt identifiering och hantering av risker. 

Nedan presenteras en del av de insatser som görs. 

Produktion och distribution av fjärrvärme
MSE har i princip en fossilfri bränslemix, med kraftvär-
meverket som bas och fliseldade hetvattenpannor som 
spets under den kalla årstiden. Under året har fossil olja 
endast nyttjats vid uppstart av kraftvärmeverket samt 
vid störningar då ordinarie produktion inte kunnat nytt-
jas fullt ut. 

Andelen fossila bränslen i MSE:s egen fjärrvärme-
produktion uppgick till 0,5 % (0,5 %). Resterande 99,5 % 
har producerats med förnybart biobränsle (skogsflis). År 
2018 har temperaturmässigt i likhet med föregående år 
varit milt med ett energiindex på 89 %1 (90 %).

Inriktningen för inköp av biobränslen är att köpa en 
så stor del av bränslet som möjligt i närområdet för att 
få en låg miljöbelastning från bränsletransporter. Bräns-
lekvalitetsövervakning sker för att minska risken för att 
det levererade bränslet orsakar pannstopp vid för fuk-
tiga bränslen.

Diagrammet på nästa sida visar fördelningen mellan 
fossila och förnybara bränslen i MSE:s egen produktion 
av fjärrvärme.

Den totala tillförseln av värme till MSE:s fjärrvärme-
nät omfattar förutom egen produktion också värme som 
köps in från Tekniska verken i Linköping AB via en tran-
sitledning samt värme från förbränning av halm som 
köps av en extern leverantör till det lokala fjärrvärme-
nätet i Väderstad. 

Produktion och distribution av el
MSE producerar förnybar el i vårt nya kraftvärmeverk, 
samt i ett antal vatten- och vindkraftverk. 

Under 2018 producerade MSE 100,8 GWh (77,6) för-
nybar el i dessa egna produktionsanläggningar, varav 
39,5 GWh i kraftvärmeverket. I likhet med föregående 
år har vattentillgången varit lägre än ett normalår, även 
om vattenkraften har producerat betydligt mer än före-
gående år.

Den totala produktionen av förnybar el i dotterbo-
laget Mjölby Kraftnäts elnät uppgick till 185 GWh (194 
GWh), vilket utgör 79 % (84 %) av distribuerad el. Att 
den lokala produktionen har minskat något beror på att 
föregående år var betydligt blåsigare än 2018 vilket på-
verkar vindkraften. 

Det pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla och 
bygga ut elnätet inom MSE-koncernen. Målsättningen är 
att bygga ett robust och driftsäkert nät som kan anpas-
sas till utvecklingen av den lokala energiproduktionen. 
Arbetet med kablifiering av luftledningar har pågått i 

Fotnot 1. Energiiindex indikerar hur stort behovet av värme har varit jämfört 
med normalvärde (100%) beräknat utifrån temperatur, men även andra 
faktorer som sol och vindpåverkan.
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flera år. Under år 2018 utrangerades 140 kreosotstol-
par och 6 stolpstationer ersattes med markstationer. På 
landsbygden pågår utbyggnaden av fibernät och under 
året har 23 km elkabel samförlagts med fiberslang, för 
att utnyttja resurserna effektivt. 

Förläggningen av elkablar i mark leder förutom eli-
minering av miljöfarligt kreosot till minskade elförluster 
i nätet, en stabilare elleverans med färre avbrott samt 
en bättre arbetsmiljö. I samband med att stolptransfor-
matorstationerna ersätts med markstationer med upp-
samlingskärl, minimeras risken för att olja som finns i 
transformatorstationerna läcker ut till omgivande mark.

RESURSEFFEKTIV KRAFTVÄRME
Vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk bidrar effektivt 
till ett minskat utsläpp av koldioxid. Samtidigt som 
fjärrvärme produceras och värmer bostäder, lokaler och 
varmvatten, tillverkas även förnybar el. Eftersom vär-
mebehovet är störst när det är som kallast ute, är även 
elproduktionen som högst när elbehovet är som störst. 
Den förnybara elen som produceras i vårt kraftvärme-
verk ersätter i hög grad fossilbaserad elproduktion, då 
marginalelproduktionen i det nordiska elsystemet ofta 
utgörs av fossila bränslen under den kalla årstiden. 

Elproduktionen i kraftvärmeverket minskar koldiox-
idutsläppen med minst 18 000 ton per år. 

Vår fjärrvärme är därmed mycket klimatsmart jäm-
fört med andra mer elkrävande uppvärmningsformer. 
Genom att välja rätt energislag till rätt ändamål kan vi 
gemensamt bidra till att minska koldioxidutsläppen och 
i förlängningen ett bättre klimat. 

MSE strävar ständigt efter att bidra till en minskad 
klimatpåverkan och arbetar för att hitta klimatsmarta 
helhetslösningar för våra kunder. Vi verkar för resursef-
fektivitet och att ersätta fossila bränslen med förnybara 
även i industriella processer, både genom att nyttja fjärr-
värme men också i koncerngemensamma projekt med 
bland annat flytande biobränsle.   

MSE strävar ständigt efter att minimera vår använd-
ning av kemiska produkter.

De senaste åren har vi arbetat för att nyanskaffade 
fordon hos MSE i första hand ska vara biogasdrivna. 
Biogas minskar inte bara utsläppen av klimatpåver-

kande gaser genom att ersätta fossila drivmedel, utan 
minskar även utsläppen av försurande och övergödande 
utsläpp i form av svavel och kväve. Under 2018 hade MSE 
8 biogasbilar som till 90 % drevs med biogas. En fortsatt 
begränsning för oss är att det idag inte finns några fos-
silfria alternativ till våra tyngre dieseldrivna fordon, som 
uppfyller de krav vi har för tillgänglighet till att under-
hålla och driva vårt elnät. MSE har en aktiv omvärldsbe-
vakning och vi följer utvecklingen inom detta område.

MSE hyr sina kontors- och verkstadslokaler. Vi arbe-
tar kontinuerligt med att minska el- och värmeförbruk-
ning utifrån de förutsättningarna. 

UTSLÄPP TILL LUFT
MSE övervakar utsläpp lokalt från våra egna anlägg-
ningar och är dessutom medlem i Östergötlands Luft-
vårdsförbund. Fjärrvärmeproduktionen ger upphov till 
luftföroreningar i form av koldioxid, kväveoxider, svavel 
och stoft. Våra fjärrvärmeanläggningar är tillståndsplik-
tiga och utsläppen bevakas och rapporteras årligen till 
tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i miljörapport. Mil-
jörapporterna finns på MSE:s webbplats från april. 

MSE ingår i systemet för handel med utsläppsrätter2 
och rapporterar årligen hur mycket koldioxid vi släppt 
ut. Utsläppshandel innebär att vi får ett antal utsläpps-
rätter för vår produktion av förnybar fjärrvärme, men 
att vi måste återlämna utsläppsrätter beroende på hur 
mycket koldioxid som släpps ut från våra fossileldade 
reservpannor. 

UTSLÄPP TILL VATTEN
Kondensatvatten från fjärrvärmeproduktionen leds 
enligt nu gällande tillstånd till respektive recipient3. 
Från Sörby leddes 4 866 m3 (2 788 m3) ut i Svartån och 
från Östanå leddes 5 657 m3 (4 053 m3) ut i Skenaån via 
dagvattnet. Kondensatvattnet provtas regelbundet för 
att följa upp bland annat suspenderande ämnen, ammo-
niumkväve och pH enligt fastställda kontrollprogram 
och resultaten rapporteras vidare till tillsynsmyndighe-
ten.

MSE arbetar för att minimera utsläppen av miljöpå-
verkande ämnen till vatten och luft genom att optimera 
styrningen av panndrift och reningssystem. Från våra 
bränslelager kan en del organiskt material föras vidare 
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med regnvatten och blåst via dagvattnet ut till recipien-
ten. Genom enkla lösningar som att sopa bränslepla-
nerna försöker vi minska denna tillförsel, då materialet 
vid nedbrytning förbrukar syret i vatten.  

Vattenkraftens utsläpp till vatten är liten, men vi 
arbetar ändå med att minimera de läckage av smörj-
fett som finns från vattenkraftverken. När vi rustar upp 
kraftstationerna ersätts fettsmorda turbiner mot vat-
tensmorda. 

MSE är medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsför-
bund. Förbundet verkar för att genom provtagning och 
analys skaffa information om tillståndet i Motala ströms 
vattensystem där Svartån och Skenaån ingår. MSE an-
vänder informationen för att kunna bedöma hur stor på-
verkan våra utsläpp har på recipienten genom att beakta 
exempelvis känsligheten och vattenflöde.

RESURSER OCH AVFALL
MSE förbrukar resurser i form av bränslen för fjärr-
värmeproduktion och transporter samt värme, el och 
material för drift och underhåll av våra anläggningar 
(se Miljöfakta). Vi arbetar kontinuerligt för att minska 
utnyttjandet av resurser genom energibesparande åt-
gärder och genom att effektivisera vår distribution och 
produktion. 

Vi sorterar vårt verksamhetsavfall för materialåter-
vinning så långt det är möjligt. Det farliga avfall som 
uppstår hanteras på ett säkert sätt enligt gällande lag-
stiftning. En stor del av det avfall som uppkommer är 
aska från förbränning som nyttjas som konstruktions-
material eller för sluttäckning inom deponier.

EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE
För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsredo-
visningens förvaltningsberättelse och noter.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Partnerskap
MSE vill ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveck-
ling i regionen. Dels genom att driva egna projekt och 
dels som partner där vi stöttar andra aktörers initiativ 
till hållbara satsningar i Mjölby med omnejd. Exempel 
på detta är avtal med lokala aktörer för värmeproduk-

tion i Väderstad. Vi tillhandahåller även energitjänster 
som ger kunderna förutsättningar att påverka sin en-
ergiförbrukning till att bli så effektiv som möjligt med 
mindre miljöpåverkan. 

Kunder
Inom MSE:s verksamhetsområden är det viktigt att vi 
arbetar med öppenhet och ömsesidigt förtroende mot 
våra kunder. Både fjärrvärme- och eldistributionsverk-
samheten styrs av lagar och regler som ska säkerställa 
kundernas intressen. 

MSE:s fjärrvärmeverksamhet är sedan 2005 
 REKO-märkt4 enligt ett regelverk skapat i samarbete 
mellan fjärrvärme- och fastighetsbranschen. REKO är 
en kvalitetsmärkning som innebär att MSE gjort ett fri-
villigt åtagande att arbeta för att stärka kundens ställ-
ning genom ökad kunskap och insyn i verksamheten. 
För att uppfylla kraven har MSE bland annat hållit ett 
öppet informationsmöte för fjärrvärmekunderna under 
2018. Under året har även en hållits en temadag med fö-
redrag och seminarier för våra företagskunder.

Elnätsverksamheten regleras genom bland annat 
ellagen. Regelverket är utformat för att stärka kundens 
ställning genom att styra villkor för avbrottsersättning 
och tillse att kunderna betalar skäliga avgifter. Även 
samverkan mellan nätbolag och elhandelsbolag regleras 
för att skydda kundens intressen. MSE rapporterar år-
ligen till Energimarknadsinspektionen, som även utför 
tillsyn på hur vi lever upp till kraven. 

Vartannat år genomför MSE en kundundersökning 
för att få en uppfattning om hur kunderna upplever MSE 
och för att tydliggöra våra styrkor och svagheter. MSE 
har generellt ett högt resultat som indikerar mycket 
nöjda kunder.

Personal
Vår personalidé är att ge våra medarbetare möjlighet att 
utvecklas både i sin yrkesroll och som individer för att vi 
tillsammans med stort engagemang ska kunna skapa en 
bättre och enklare vardag för oss och våra kunder. 

Vi har en gemensam värdegrund som genomsyrar 
verksamheten. Värdegrunden förkortas SER och står 
för: Samarbete - Engagemang - Respekt. Våra kunder 

Fotnot 2. www.utsläppshandel.se

Fotnot 3. Recipient kallas vattendrag sjö som tar emot utsläpp.

Fotnot 4. Mer information om REKO fjärrvärme finns på  
www.energiforetagen.se
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och samarbetspartners ska i sina kontakter med oss upp-
leva att vi står för och lever upp till våra värderingar.  Vi 
tar ett gemensamt ansvar att utveckla verksamheten och 
tillsammans skapa en bra arbetsplats. Det gör vi genom 
att agera utifrån vårt medarbetarskap som har sin grund 
i, kamratskap, ansvarstagande, stolthet, kundfokus och 
flexibilitet.  Vi ser mångfald som berikande och genom 
våra olikheter, våra erfarenheter och vår kunskap bidrar 
vi alla.

Vi jobbar aktivt tillsammans för en god fysisk, psykisk 
och social arbetsmiljö. Det görs genom vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete i den dagliga verksamheten. Arbetet 
bedrivs på alla nivåer i företaget och samordnas genom 
Arbetsmiljökommittén. En bra arbetsmiljö och en god 
hälsa förbättrar förutsättningar att fysiskt, psykiskt och 
socialt möta de krav som ställs både på arbetet och på 
fritiden. Våra medarbetares hälsa är viktig och genom ett 
aktivt friskvårdsarbete ger vi möjlighet att stärka och ut-
veckla den egna hälsan.

En hög kompetens bland medarbetarna är ett kon-
kurrensmedel och en förutsättning för att kunna erbjuda 
tjänster med hög kvalitet och skapa en hög kundnytta. 
Detta innefattar inte bara driftsäkra leveranser utan 
också att kunderna i sina kontakter med oss upplever 
att de blir professionellt bemötta. Det förutsätter att vi 
är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för att kunna 
locka till oss medarbetare med rätt kompetens. 

Utifrån våra verksamhetsmål sätts årligen individuella 
mål som kopplas till en planering för kompetensutveck-
ling. Chefer och ledare är nyckelpersoner i verksamheten 
och för att stärka dem i sin roll arbetar vi med ledarskaps-
utveckling. Årligen genomför vi en chefskonferens som 
syftar till att utveckla ledarskapet och ge oss verktyg att 
arbeta vidare med. 

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning 
i syfte att ge en uppfattning om medarbetarnas syn på 
företaget ur olika perspektiv. Resultatet jämförs över tid 
och utifrån analys identifieras förbättringsområden och 
åtgärder sammanställs i en framåtriktad handlingsplan. 

Vi mäter och följer fortlöpande upp sjukfrånvaron. 
Målsättningen är att sjukfrånvaron inte överstiger tre 
procent.

Uppgifter om personalsammansättning finns beskri-
vet under not i årsredovisningen.

MILJÖFAKTA   
  2018 2017 2016
Produktion   

FJÄRRVÄRME    

Förnybart bränsle GWh 136,5 120,0 149,9

Fossilt bränsle GWh 0,7 0,6 3,4

EL   

Vattenkraft   GWh 39,5 16,6 22,5

Vindkraft GWh 21,8 26,4 24,1

Biobränsle (KVV) GWh 39,5 34,6 33,6

Distribution   

FJÄRRVÄRME  GWh 176 176 177

EL GWh 236 232 232

Förnybart i elnätet % 79 84 80

Resurser   

Skogsflis ton 37 884 33 355 35 535

Olja för el och värmeprod. m3 88 97 345

Fossilt fordonsbränsle m3 34 34 37

Biogas i fordon m3 4 505 5 040 5 543

Vatten m3 17 724 15 053 19 493

El  MWh 1 886 2 402 2 819

Värme5 MWh 1 895 1 519 858

Utsläpp   

UTSLÄPP TILL LUFT   

CO2  fossil ton 233 257 918

NOx ton 34 29 35

UTSLÄPP TILL VATTEN   

Kondensatvatten  m3 10 523 6 841 11 619

Avloppsvatten m3 1 017 1 017 1 017

Avfall   

Materialåtervinning ton 20 19 25

Energiutvinning ton 33 28 25

Deponi ton 16 18 14

Farligt avfall ton 13 10 5

Bioaska ton 2 560 2 200 2 188 

Fotnot 5. Kraftvärmeverkets interna värmeförbrukning har inte redovisats 
här tidigare.


