
Skellefteå Krafts miljömål - uppföljning

1.1 Från 2018

1.2 Från 2018

1.3 Till 2020

1.4 Till 2040

Vid ny- och reinvesteringar som innehåller fossila inslag ska en 
tidssatt plan för utfasning finnas med i investeringsbeslutet.

All el som Skellefteå Kraft säljer till företags- och privatkunder 
ska vara 100 procent ursprungsmärkt förnybar el.

Skellefteå Krafts energiproduktion ska vara 98 procent 
fossilfri.

Skellefteå Krafts energiproduktion ska vara 100 procent 
förnybar.

Uppfyllt och pågående 
Dock har inga sådana investeringar gjorts.

Uppfyllt och pågående 
All el under året var 100 procent ursprungs-
märkt förnybar el.

Uppfyllt
99 procent fossilfri.

Pågående
88,9 procent förnybar.

Delmål Resultat 2020 FN:s globala 
mål

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

Begränsad 
klimatpåverkan

1. Energiproduktion och försäljning
Skellefteå Krafts energiproduktion ska bedrivas effektivt och vara förnybar. All försäljning ska baseras på 
ursprungsmärkt förnybar energi.

Bara naturlig 
försurning

Ingen 
övergödning
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2. Ansvarsfulla inköp
Skellefteå Kraft ska bidra till att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa 
genom ansvarsfulla inköp.

FN:s globala 
mål

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

2.1 Från 2017

2.2 Från 2018

2.3 Från 2020

I inköps- och investeringsprocessen ska en hållbarhets-
bedömning finnas.

Skellefteå Kraft Elnät ska vid nybyggnad av ledningar och 
ersättning välja hållbara stolpmaterial med låg risk för miljö-
påverkan samt följa det arbete som är påbörjats i branschen 
kring kraftledningsstolpar.

Så långt det är möjligt, ska installation av SF6-gas undvikas i 
egna anläggningar vid nybyggnation och reinvesteringar.

Pågående 
Upphandling ur ett livscykelperspektiv har 
påbörjats under 2020.

Pågående 
Stolpar väljs alltid utifrån vad som är bäst 
ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Pågående
En grupp inom Skellefteå Kraft har bildats 
för att tillsammans hitta möjligheter och 
alternativ till SF6-gasen.
Aktuellt innehav 1 514 kg.
Påfylld mängd 0 kg.

Delmål Resultat 2020

Begränsad 
klimatpåverkan

Giftfri miljö
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3.1 Till 2020

3.2 Från 2020

3.3 Till 2030

Den fordonsflotta Skellefteå kraft har rådighet över ska drivas 
med 40 procent förnybara bränslen.

Alla nyinköpta personbilar inom Skellefteå Krafts verksamhet 
ska uppfylla bonuskraven i Bonus-Malus-systemet.

Den fordonsflotta Skellefteå Kraft har rådighet över ska drivas 
med 90 procent förnybara bränslen.

Uppfyllt och klart 
78 procent förnybart i fordonsbränslemixen.

Påbörjat och uppfyllt 
12 personbilar köptes in under året och alla 
var elbilar.

Pågående
78 procent förnybart i fordonsbränslemixen.

Delmål Resultat 2020 FN:s globala 
mål

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

Begränsad 
klimatpåverkan

3. Hållbara transporter
Skellefteå Kraft ska bidra till fordonsomställningen och transporteffektivisering med fokus på samhället 
likväl som den egna verksamheten.

Bara naturlig 
försurning

Ingen 
övergödning

Frisk luft
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4.2 Till 2020

4.3 Till 2030

Skellefteå Kraft ska energieffektvisera sitt fastighetsbestånd 
med 8 procent jämfört med 2016.

Skellefteå Kraft ska energieffektvisera sitt fastighetsbestånd 
med 20 procent jämfört med 2016.

Ej uppfyllt
Energieffektiviseringen från basåret 2016 
nådde 3,7 procent.

Pågående 
Resultatet är en energieffektivisering på 
3,7%

Delmål Resultat 2020 FN:s globala 
mål

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

Begränsad 
klimatpåverkan

4. Resurseffektivisering
Skellefteå Kraft ska kontinuerligt effektivisera den egna verksamheten och hjälpa våra kunder att 
effektivisera sin genom att erbjuda smarta produkter och tjänster.

God bebyggd 
miljö
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5.1 Löpande

5.2 Till 2020

5.3 Från 2021

Kontinuerlig minskning av installerad volym olja i våra 
vattenkraftsanläggningar. 

Antalet unika drift- och underhållsprodukter ska minska med 
30 procent jämfört med 2017.

Så få unika kemiska produkter som möjligt med utgångspunkt 
från verksamhetens behov.

Uppfyllt och pågående 
Under året är nivåerna oförändrade. men 
arbetet pågår enligt plan.

Ej uppfyllt 
Ökat med 2,4 procent.

Delmål Resultat 2020 FN:s globala 
mål

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

Giftfri miljö

5. Kemiska risker
Skellefteå Kraft ska kontinuerligt minska risken för människa och miljö till följd av vår användning av 
kemikalier.

God bebyggd 
miljö
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6.2 Till 2020

6.3 Löpande

Handlingsplaner ska vara framtagna inom verksamheten som 
stödjer strategin för biologisk mångfald. 

Långsiktigt skydda 5 procent av den produktiva skogen från 
avverkning. Siffran kan variera mellan åren i takt med att 
marker köps och säljs men sett över en längre tidsperiod ska 
målet alltid uppnås.

Uppfyllt och klart
Handlingsplaner finns för vatten, vind och 
elnät. 

Uppfyllt och pågående
8 procent.

Delmål Resultat 2020 FN:s globala 
mål

Sveriges miljö-
kvalitetsmål

Levande sjöar och 
vattendrag

6. Biologisk mångfald
Skellefteå Kraft ska bidra till att skydda, återställa och främja ett ansvarsfullt nyttjande av ekosystem och 
biologisk mångfald där vi har vår verksamhet.

Myllrande 
våtmarker

Storslagen 
fjällmiljö

Levande skogar

Ett rikt växt- och 
djurliv


