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Sammanfattning
I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Backa panncentral under 2020. Rapporten
redovisar även verksamhet som bedrivits vid de olika provisoriska uppställningsplatserna
(PUP) som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. En sammanfattning över drift- och
emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Drifttid:

24 h

Förbrukad eldningsolja:

18 m3

Tillförd bränsleenergi:

180 MWh

Producerad avgiven
energi:

160 MWh

Utsläpp till luft
Koldioxid (CO2):

47 ton

Kvävedioxid (NOx):

59 kg

Svaveldioxid (SO2):

15 kg

Stoft:

1,5 kg
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1 Grunddel
1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare

Göteborg Energi AB

Organisationsnummer

556362-6794

1.2 Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer

1480-1359

Anläggningsnamn

Backa Panncentral

Fastighetsbeteckning

Backa 26:8

Besöksadress

Exportgatan 34A

Ort

Göteborg

Prövningsnivå enligt
Miljöprövningsförordningen:

21 kap 10 §

Tillsynsmyndighet

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg

Miljöledningssystem

ISO 14001

Koordinater enligt SWEREF99 TM

Nord: 6404318, Ost: 320922

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51
gäller för anläggning för förbränning med en
total installerad tillförd effekt av mer än 20
megawatt men mindre än 50 megawatt.

1.3 Kontaktpersoner för anläggningen
Kontaktperson miljöfrågor

Lina Hammarstrand

Telefonnummer

031-62 62 07

E-postadress

lina.hammarstrand@goteborgenergi.se

Kontaktperson anläggningsfrågor

Peter Norén

Telefonnummer

031-62 66 59

E-postadress

peter.noren@goteborgenergi.se

1.4 Ansvarig för godkännande av miljörapport
Namn

Daniel Eklund

Telefonnummer

031-62 73 72

E-postadress

daniel.eklund@goteborgenergi.se

Postadress

Box 53

Postnummer

401 20

Postort

Göteborg
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2 Verksamhetsbeskrivning
2.1 Göteborg Energis fjärrvärme
Återvunnen värme utgör basen i Göteborgs fjärrvärmesystem, med energi från främst
industriella processer, avfallsförbränning och avloppsvatten. När utomhustemperaturen sjunker
tas produktionsanläggningar i drift. Göteborg Energi har flera olika anläggningar som medger en
flexibel produktion med olika typer av bränslen. En del produktionsenheter
(pannor/gasturbiner) går in tidigt i körordning och prioriteras därmed i de flesta fall när
utomhustemperaturerna sjunker och den återvunna värmen inte räcker till. Andra
produktionsenheter används när utomhustemperaturen sjunker ytterligare eller när de
prioriterade produktionsenheterna inte finns tillgängliga. I några anläggningar sker produktion
av kraftvärme, det vill säga både el- och värmeproduktion.

2.2 Allmänt om Backa panncentral
Vid Backa panncentral (PC) finns tre containerpannor, PP1, PP2 samt P16, som är inkopplade på
fjärrvärmenätet. Dessa containerpannor kan kopplas loss och köras ut till ett antal provisoriska
uppställningsplatser (PUP) vid behov. Containerpannorna vid Backa PC uppfyller två syften:
1. Spetslast – fjärrvärmeproduktion i övriga anläggningar räcker vid alla tillfällen inte för
att försörja områden i närheten av Backa PC. För att klara värmeleveransen måste därför
lokal produktion vid Backa PC startas.
2. Reservlast – vid driftstörningar i övriga anläggningar eller fjärrvärmenätet kan
containerpannorna vid Backa PC behöva startas. Vid planerade eller akuta arbeten på
fjärrvärmenätet kan en containerpanna behöva köras ut till någon av de förberedda PUPplatser som finns runt om på fjärrvärmenätet. En containerpanna körs ut till PUP-plats
endast efter noggrann avvägning.
De tre containerpannorna använder eldningsolja 1 (EO1) som bränsle och har olika installerade
tillförda effekter. PP1 och PP2 har båda en installerad effekt på 13,5 MW. P16 har en installerad
effekt på 9 MW och är möjlig att transportera till en eventuell PUP plats. En sammanställning
över befintliga pannors effekt och bränsleslag finns i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Sammanställning över pannornas effekt och bränsleslag.

Panna

Installerad
tillförd effekt
(MW)

Värmeeffekt

Bränsleslag

(MW)

PP1

13,5

12

Eldningsolja 1

PP2

13,5

12

Eldningsolja 1

P16

9

8

Eldningsolja 1

36 MW

32 MW

Total effekt
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EO1 transporteras med lastbil till anläggningen och förvaras i två dubbelmantlade tankar med
volymerna 50 m3 (T4) respektive 80 m3 (T5), vilket illustreras i Figur 1 nedan. Bränsleförbrukningen i de olika pannorna under året redovisas under avsnitt 5.1. Utsläpp till luft sker via
separata skorstenar som är ca 10 meter höga vardera.

Figur 1 Schematisk bild över processen

2.3 Beskrivning av PUP-platser
Inom fjärrvärmenätet finns ett antal uppställningsplatser för provisoriska pannor (PUP-platser).
Vissa av platserna är anpassade för en tillförd bränsleeffekt större än 10 MW och dessa har
Göteborg Energi sökt tillstånd för. I nedanstående tabell redovisas de PUP-platser som bolaget
har tillstånd för. De som ligger inom vattenskyddsområdet för Göta älv är markerade med en
asterisk. Inuti containerpannorna finns en informationsskylt uppsatt för att visa vilka
uppställningsplatser som ligger inom vattenskyddsområdet.
En sammanställning över de PUP platser med miljötillstånd finns i Tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Sammanställning över PUP-platser med miljötillstånd.

PUP-nr

Fastighet

Adress

PUP 1

Kallebäck 752:186

Smörgatan/Smörkärnegatan

PUP 2

Ugglum 14:60

Kvarnfallsvägen/Soldatängen

PUP 10*

Gårdsten 45:1

Salviagatan

PUP 11*

Gårdsten 45:1

Gårdstensvägen/Saffransgatan

PUP 12*

Gårdsten 49:1

Kummingatan

PUP 20*

Kärra 26:1

Tagenevägen/Nortagenevägen

PUP 31

Guldheden 754:4

Dr. Bexelius gata

PUP 33

Järnbrott 133:1

Marconigatan

PUP 39

Änggården 33:1

Bruna Stråket 25 (Sahlgrenska Sjukhuset)

* Vattenskyddsområde

Under 2020 har det inte varit drift på någon av de tillståndsgivna PUP-platserna.

2.4 Lokalisering
Backa panncentral ligger på fastigheten Backa 26:8 inom Backadalens industriområde på
Hisings Backa i Göteborg. Norr om panncentralen på samma fastighet har Gotnet AB anlagt en
serverhall med separat inhägnad. Anläggningen är omgiven av industrier av varierat slag och
avgränsas av E6:an i väster, ca 100 m ifrån anläggningen. Göta älv rinner längs med den östra
sidan av Backadalens industriområde ca 600 m ifrån anläggningen. Närmaste bostadshus ligger
på andra sidan av E6:an väster om anläggningen, på ett avstånd av ca 200 meter.

Figur 2. Karta över området där Backa Panncentral är inringad ©Eniro
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2.5 Huvudsaklig miljöpåverkan
Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är utsläpp av rökgaser till luft.
Rökgaserna från eldning av EO1 genererar framförallt utsläpp av koldioxid och kväveoxider,
men även svaveldioxider samt stoft. Påverkan på miljön blir därmed främst bidrag till
klimatförändringar, försurning och övergödning av mark och vatten.
Hantering av eldningsolja, diesel och andra kemikalier förekommer i verksamheten, vilket
innebär en risk för förorening av mark och vatten.
Inom bolagets miljöledningssystem har miljöpåverkan från produktionsanläggningarna tagits
fram i form av miljöaspekter. För de betydande miljöaspekterna finns miljömål uppsatta för att
minska bolagets miljöpåverkan.

3 Gällande beslut och föreskrifter
3.1 Gällande beslut, föreläggande och anmälningar
Nedan listas de tillstånd som verksamheten i dagsläget är berörd av samt en sammanfattning av
vad besluten innebär. För tidigare, nu överspelade, förlägganden hänvisas till tidigare
miljörapporter. Inga anmälningsärenden till tillsynsmyndigheten har ingetts under 2020.
Efterlevnaden av villkor redovisas under avsnitt 3.3 nedan.
Tabell 3. Gällande beslut enligt miljöbalken

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2005-03-11

Miljöprövningsdelegationen,
Länsstyrelsen
Dnr: 551-88330-2003

Tillstånd enligt miljöbalken till containerpannor
med en total installerad tillförd effekt på
maximalt 49 MW på fastigheten Backa 26:8 i
Göteborg kommun.

3.2 Tillståndsgiven och installerad tillförd effekt
Tabell 4. Tillståndsgiven och installerad tillförd effekt.

Tillståndsgiven installerad tillförd effekt

Installerad tillförd effekt

49 MW

36 MW
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3.3 Efterlevnad av villkor
I detta avsnitt redovisas vilka villkor som idag är aktuella för verksamheten, följt av en
kommentar om hur villkoren efterlevs.
Tabell 5. Villkor för verksamheten samt kommentar till efterlevnaden.

Beslut: Länsstyrelsen, 2005-03-11
Villkor

Kommentar

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad sökanden angivit i
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i
ärendet om inte annat framgår av nedanstående
villkor.

Verksamheten bedrivs i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som angivits i
ansökanshandlingarna.

2. Anläggningen får endast användas som reservoch spetsproduktion.

Anläggningen används endast för reserv- och
spetsproduktion. Se avsnitt 2
”Verksamhetsbeskrivning”.

3. Utsläppet av svavel får som gränsvärde inte
överstiga 24 mg svavel per megajoule tillfört
bränsle.

Svavelinnehållet i EO1 är <0,05 vikts%, vilket
motsvarar 12 mg S/MJbr. Vid senaste
emissionsmätningen 2019 visade PP1 en svavelhalt
på 0,5 mg S/MJ och P16 en svavelhalt på 0,6 mg S/MJ.
Svavelhalter är därmed under gränsvärdet.

4. Utsläppen av kväveoxider (NOx), räknat som NO2,
får inte överstiga 100 mg/MJ tillfört bränsle som
riktvärde.

Mätning av emissioner av kväveoxider till luft från
PP1 och P16 utfördes av ILEMA Miljöanalys i dec
2019. Resultatet från mätningarna visar på en
kväveoxidhalt på 99 mg/MJ (PP1), 84 mg/MJ (P16)
vid förbränning av EO1. Mätning på PP2 utfördes inte
2019 då pannan var otillgänglig.
Utsläpp av kväveoxider underskrider därmed
riktvärdet.

5. Kemiska produkter, eldningsolja och farligt avfall
skall hanteras på sådant sätt att spill eller läckage
inte kan nå avloppet och så att förorening av mark,
ytvatten och grundvatten inte kan ske.

8

Det finns särskilda rutiner för påfyllning av EO1 för
att undvika spill eller läckage. Normalt förvaras inga
kemikalier eller farligt avfall på anläggningen. Om
kemikalier förvaras på anläggningen ska dessa stå
invallade inne vid någon av containerpannorna.
Dagvatten-brunnar är kopplade till oljeavskiljare för
att förhindra att eventuellt spill eller läckage
förorenar mark, ytvatten eller grundvatten.
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6. Eldningsolja skall lagras i cistern med sekundärt
skydd i vilket hela cisternens volym inryms. Tappoch påfyllnadsplatser skall ingå i det invallade
tankområdet eller på annat sätt säkras för utsläpp
av olja till omgivningen. Invallningen inklusive
rörgenomdragningsledningar m.m. skall vara
utförd i material som ej är genomsläppligt för
petroleumprodukter. Invallningen skall vara
skyddad från nederbörd.

På anläggningen förvaras EO1 i två invallade tankar
som rymmer hela tankens volym samt tapp-och
påfyllnadsplatsen. Invallningen inklusive
rörgenomdragningsledningar är utfört i ett material
som inte är genomsläppligt för petroleumprodukter.
Oljetankarna är inbyggda i invallningen och är på så
sätt skyddad från nederbörd.

7. Vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning
skall särskilt beaktas att komponenter med så låg
elförbrukning som möjligt väljs.

Fortlöpande miljöförbättrande arbete bedrivs inom
ramen för Göteborg Energis miljöledningssystem,
däribland riktlinjer för att hänsyn tas till
energiförbrukning vid inköp.

8. Buller skall begränsas så att det, som riktvärde,
inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid
bostäder än:

Buller från anläggningen påverkar omgivningen i
begränsad omfattning.

50 dB(A)

vardagar dagtid (07.00 – 18.00)

40 dB(A)

nattetid (22.00 – 07.00)

45 dB(A)

övrig tid

Avståndet till närmaste bostäder, som ligger väster
om E6:an, är ca 200 meter. På grund av att E6:an går
mellan anläggningen och närmsta bostäder samt
avgränsas av en bullervall är det inte motiverat att
göra någon bullermätning.

Momentana ljud nattetid får ej överskrida 55 dB(A)

3.4 Efterlevande av föreskrifter och förordningar
Verksamheten omfattas inte av någon av Naturvårdsverkets föreskrifter som ska redovisas i
miljörapporten.

3.4.1 Förordning om medelstora förbränningsanläggningar
År 2015 beslutade EU om ett direktiv för medelstora förbränningsanläggningar (MCP), vilket
under 2018 införlivades i svensk lagstiftning genom förordning (2018:471) om medelstora
förbränningsanläggningar (FMF). Förordningen gäller anläggningar mellan 1 och 50 MW och
Backa PC är en så kallades 2018-anläggning som togs i drift innan december 2018 enligt
förordningen. FMF innehåller begränsningsvärden, men begränsningsvärdena gäller inte för
befintlig anläggning som har högst 500 drifttimmar per år beräknat som ett rullande
medelvärde under en femårsperiod. Backa PC är därmed undantagen, se drifttid i avsnitt 5.1.
Mätning av kväveoxider och kolmonoxid ska göras efter 500 drifttimmar, dock minst var 5:e år.
Den första mätningen ska göras inom 4 mån efter registrering och registrering måste göras
senast 1 januari 2024 för 2018-anläggningar. Registrering av pannorna på Backa PC har inte
utförts än.
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3.5 Övriga gällande beslut
3.5.1 Lagen om brandfarlig vara
Tillstånd avseende hantering och förvaring av brandfarlig vara, enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor, finns för anläggningen.
Tabell 6. Gällande tillstånd till förvaring av brandfarlig vara.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslut

2018-06-27

Räddningstjänsten
Storgöteborg
Dnr: 2018-002274

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor
med en volym på 130 000 l eldningsolja klass 3.
Tillståndet gäller t.o.m. 2024-06-27.

3.5.2 Lagen om handel med utsläppsrätter
Anläggningen har tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.
Tabell 7. Gällande tillstånd till utsläpp av koldioxid.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslut

2016-06-02

Länsstyrelsen
Dnr 563-19354-2016

Tillståndsnummer SE-14-563-67451-2004
Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter.
Ersätter tidigare tillstånd meddelat 2010-01-11.

Efterlevnaden av tillståndet följs upp vid den årliga koldioxidverifieringen som ägde rum i
januari 2020.

3.5.3 Tillstånd enligt avfallsförordningen
Länsstyrelsen har i beslut daterat 2020-08-26, gett Göteborg Energi AB tillstånd till
vägtransport av farligt och icke-farligt avfall, med stöd av 36 § avfallsförordningen (2011:927).
Tillståndet gäller t.o.m. 2025-08-25 och omfattar styckegods- och flakstransport av farligt och
icke-farligt avfall.
För Backa panncentral innebär detta att mindre mängder farligt avfall som uppkommer i
verksamheten transporteras till Sävenäsverket för omhändertagande av godkänd transportör
och mottagare.
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4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner
4.3 Kontroll av utsläpp till luft
Utsläppen till luft ska enligt rutin kontrolleras genom mätning vart 5:e år av ackrediterat
mätlaboratorium. Den senaste emissionsmätningen på Backa PC utförde i december 2019 och
mätningarna utfördes med avseende på NOx, CO och SO2. Resultatet från mätningarna redovisas
i avsnitt 5.4.

4.4 Kontroll av oljeavskiljare
Enligt rutiner, som gäller oljeavskiljare på alla anläggningar som Göteborg Energi ansvarar för,
ska behörig extern firma årligen kontrollera larm, slam- och oljenivåer samt vid behov utföra
tömning. Därutöver gör bolaget en intern årlig kontroll av larm och nivåvakter mm. Vart femte
år görs det en mer omfattande besiktning.
På Backa panncentral finns en oljeavskiljare med separata slam- och oljesteg. Oljeavskiljaren
kontrollerades av extern firma i september 2020 och resulterade inte i några anmärkningar.

4.5 Åtgärder för att minska risker
Bolaget utvärderar kontinuerligt, genom sitt miljöledningssystem, sin verksamhets påverkan på
miljön. Med hjälp av internrevisioner, riskanalyser och regelbundna besiktningar förebyggs,
hindras och motverkas skada på miljön och ständiga förbättringar uppnås.
I enlighet med miljöbalken och förordningen om egenkontroll har Göteborg Energi AB i
miljöledningssystemet rutiner och instruktioner för att fortlöpande och systematiskt undersöka
och bedöma riskerna med verksamheten. För produktionsanläggningarna finns en plan för
genomförandet av riskanalyser. Dessa sker vart tredje år eller oftare vid t.ex. förändringar i
verksamheten.
Senaste riskanalys avseende yttre miljö utfördes under 2019 på Backa PC enligt tidplan. Inga
akuta risker identifierades.

11

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Backa Panncentral

Diarienummer 10-2021-0068

5 Sammanfattning av miljöpåverkan
5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion
En sammanfattande tabell över drifttid, bränsleförbrukning och producerad avgiven energi för
containerpannorna som står vid Backa PC under året visas nedan. Det har inte varit någon drift
på någon av de tillståndsgivna provisoriska uppställningsplatserna (PUP) under 2020.
Tabell 8. Sammanställning över drifttid, bränsleförbrukning samt avgiven energi.

Panna

Drifttid
(h)

Bränsleförbrukning
(m3)

Tillförd
bränsleenergi (MWh)

Producerad
avgiven
energi (MWh)

PP1

9

8,5

85

76

PP2

0

0

0

0

P16

15

9,5

94

84

Totalt

24

18

180

160

5.2 Driftstörningar och vidtagna åtgärder
Det har inte inträffat någon driftstörning som har resulterat i miljötillbud på anläggningen under
2020.

5.3 Utsläpp till luft
I det följande avsnittet redovisas utsläpp till luft totalt för anläggningen. Vid senaste
emissionsmätningen i december 2019 uppvisades en CO-halt på 3,5 mg/MJ för PP1 samt 0,5
mg/MJ för P16.

5.3.1 Koldioxidutsläpp
I nedanstående tabell redovisas koldioxidutsläpp, CO2.
Tabell 9. Utsläpp av CO2 under 2020.

Panna

CO2 fossilt (ton)

PP1

22

PP2

0

P16

25

Totalt:

47

Den totala mängden koldioxid är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och en emissionsfaktor
för EO1 på 74,26 g/MJ enligt Naturvårdsverkets referenslista ”Emissionsfaktorer och
värmevärden 2020”.
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5.3.2 Kväveoxidutsläpp
Resultatet från emissionsmätningarna 2019 visade en NOx-halt på 99 mg/MJ för PP1 samt 84
mg/MJ för P16 vid förbränning av EO1. Mätning på PP2 utfördes inte 2019 då pannan var
otillgänglig. Utsläpp av kväveoxider underskrider därmed riktvärdet på 100 mg/MJ. I
nedanstående tabell redovisas utsläpp av kväveoxid, NOx, räknat som NO2.
Tabell 10. Utsläpp av NOx under 2020

Panna

NOx (kg)

Emissionsmätning
NOx
(mg/MJbr)

Gällande villkor
(mg/MJbr)

PP1

30

99

100

PP2

0

-

100

P16

29

84

100

Totalt:

59

Den totala mängden kväveoxider beräknas med hjälp av bränsleförbrukning samt NOX-halter
uppmätta vid emissionsmätningar 2019.

5.3.3 Svavelutsläpp
Svavelutsläpp sker vid förbränning av EO1 på Backa PC. Den totala mängden svavel vid
förbränning av EO1 är beräknad med hjälp av bränslets specifika svavelinnehåll samt
bränsleförbrukningen. Svavelinnehållet i EO1 är max 0,05 vikt-%, vilket motsvarar 12 mg
S/MJbr. Svavelhalter är därmed under gränsvärdet på 24 mg S/MJ.
Tabell 11. Utsläpp av svavel under 2020

Panna

Svavel
(kg)

Svaveldioxid
(kg)

Svavel
(mg S/MJ)

Gällande villkor
(mg S/MJbr)

PP1

3,7

7,3

12*

24

PP2

0

0

-

24

P16

4,1

8,1

12*

24

Totalt:

7,7

15

*Enligt produktspecifikation från leverantör
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5.3.4 Stoftutsläpp
Vid förbränning av EO1 genereras utsläpp av stoft, vilket redovisas i nedanstående tabell.
Tabell 12. Utsläpp av stoft under 2020

Panna

Stoft (kg)

PP1

0,7

PP2

0

P16

0,8

Totalt:

1,5

Den totala stoftmängden har beräknats utifrån bränsleförbrukningen samt askhalten i bränslet
på 0,01 vikt% för lätt eldningsolja.

Utsläpp till vatten
Spillvatten från anläggningen avleds via oljeavskiljare till kommunens avloppsreningsverk,
Ryaverket. Det används inget vatten i anläggningen under drift mer än det fjärrvärmevatten som
cirkulerar i pannorna. Det leds i slutna rörledningar och släpps ut till dagvatten i samband med
flytt av containerpanna eller underhåll. Vattenvolymen som ryms per containerpanna är ca 25
m3. Fjärrvärmevattnet består av avsaltat stadsvatten med tillsats av det gröna icke-toxiska
färgämnet Pyranin.

Kemikaliehantering
Göteborg Energi arbetar med utfasning av farliga kemikalier i syfte att bidra till
en giftfri miljö. Med farliga kemikalier i det här avseendet avses kemikalier som innehåller en
halt >0,1 % av ämnen som är klassificerade som antingen cancerogena, mutagena,
reproduktionsstörande, hormonstörande, särskilt farliga metaller, ozonstörande ämnen samt
ämnen med egenskaperna persistenta, bioackumulerande och toxiska s.k. PBT/vPvB-ämnen. Det
rör sig om kemikalier med skiftande användningsområden, både underhålls- och
processkemikalier. Som ett resultat av detta arbete har 3 st. farliga kemikalier fasats ut under
2020 på Göteborg Energi och 4 st. kemikalier har nekats att användas av entreprenörer vid
tillfälliga arbeten.
De kemikalier som normalt används på Backa PC finns förtecknade i det koncerngemensamma
kemikaliedatasystemet Chemsoft. Under 2020 gjordes inga uttag av kemikalier till Backa PC och
därmed finns det ingen kemikalieförteckning som bilaga till miljörapporten.
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Avfallshantering
Inom Göteborg Energi finns olika styrande dokument för att säkerställa att avfall hanteras i
enlighet med gällande lagstiftning och andra krav bl.a. rutiner, avfallsplaner, avfallsmanualer
och avfallsguider. Syftet är också att minimera miljöpåverkan vid hanteringen av avfallet och att
om möjligt minimera uppkomsten av avfallet.
Begränsade fraktioner av farligt avfall som härrör från Göteborg Energis drift och underhåll av
anläggningen förvaras på Backa PC. Övrig hantering av eventuellt uppkommit avfall är kortvarig
i anläggningen och avfallet tas oftast med till Sävenäs (Göteborg Energi har tillstånd för interna
avfallstransporter) eller tas om hand av anlitad entreprenör vid olika arbeten på anläggningen.
Under 2020 har det inte uppkommit något avfall på Backa PC.

Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och
energi
Koncernen Göteborg Energi har ett gemensamt mål om att minska energiförlusterna i
anläggningar och distributionsnät. För att nå målet har energikartläggningar utförts och för att
genomföra åtgärder där de gör mest nytta har en för anläggningarna gemensamma
”åtgärdsbank” skapats.
Anläggningar med den största elförbrukningen har identifierats och fokus läggs primärt på
dessa anläggningar. I energiledningsarbetet kommer åtgärder prioriteras mellan
anläggningarna, vilket kan innebära att vissa anläggningar inte får någon åtgärd ett visst år.
Under verksamhetsåret 2020 utfördes inga betydande åtgärder på Backa PC för att minska
förbrukningen av råvaror och energi.

15

