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1.0 Indledning
SK Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed, der varetager el-, vandog fjernvarmeforsyning og håndterer spildevand samt gadelys i Slagelse Kommune. Koncernen beskæftiger ca. 130 medarbejdere og omsætter netto årligt for ca. kr. 500 mio. Koncernen er ejet af Slagelse
Kommune.
Koncernens strategi er:

Forsyningssikkerhed og bæredygtighed
- med fokus på fremtiden
Virksomheden arbejder kontinuert på at være i front med hensyn til
bæredygtige produktionsmetoder herunder at understøtte ejerskabets
– Slagelse Kommunes - ambitioner på miljøområdet.
Som en vigtig del af strategien har virksomheden stor fokus på kunderne herunder at rådgive om miljø- og energirigtig adfærd.
Som en naturlig del af strategien udarbejder koncernen årligt et miljøregnskab, hvor koncernens samlede ressourceforbrug og miljøbelastning opgøres.
I miljøregnskabet er ligeledes beskrevet de miljømål som koncernen arbejder efter samt de miljøtiltag, som er gennemført i løbet af året.

2.0 Beskrivelse af selskaberne
Regnskabet omfatter de selskaber i koncernen, hvis aktivitet har en
indflydelse på miljøet.
2.1 SK Forsyning A/S CVR 25797981
Selskabet er holdingselskab for koncernen og ejer alle nedennævnte
datterselskaber. Alle koncernens administrationsbygninger er ejet af SK
Forsyning A/S. Alle øvrige aktiviteter varetages af datterselskaberne.
Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra driften af administrationsbygningerne. Herunder forbrug af el og vand samt forbrug
af energi til opvarmning af bygningerne og bortskaffelse af affald.

2.2 Zeanet A/S CVR 25797981
Selskabet varetager el-distribution til ca. 25.500 kunder i Slagelse og
Korsør by.
Elektriciteten leveres via Energinet.dk’s 400 KV og 132 KV net samt Cerius’s 50 KV net. På 10 KV-siden modtager Zeanet A/S elektriciteten fra
Cerius’s 50 KV stationer. Herfra distribueres elektriciteten via selskabets 10 KV og 0,4 KV net til kunderne.
Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktivitet stammer fra driften af nettet,
herunder forbrug af elektricitet til dækning af nettabet samt det affald
der opstår i forbindelse med bortskaffelse af udtjente anlægskomponenter.
2.3 SK Gadelys A/S CVR 29396361

Selskabet leverer vejbelysning til Slagelse Kommune fra selskabets vejbelysningsanlæg. SK Gadelys A/S vedligeholder ligeledes mange vejbelysningsanlæg placeret på private fællesveje. Sidstnævnte anlæg er
ejet af grundejerforeningerne.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra driften af vejbelysningsanlægget. Herunder elforbruget til belysning samt affald i form
af kasseret lyskilder m.v.
2.4 SK Varme A/S CVR 29396361

Selskabet producerer el- og varme samt distribuerer varme i Slagelse
og Korsør byer. Varmen produceres på selskabets forskellige produktionsanlæg. Herfra distribueres varmen via fjernvarmenettet til kunderne.
Alle produktionsanlæggene har de fornødne miljøgodkendelser.
For en nærmere beskrivelse af produktionsanlæggene henvises til bilag
1.
Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra produktionen
af fjernvarmen, herunder fra udledning af røggasser i forbindelse med
afbrænding af flis, halm og naturgas.
I Slagelse produceres fjernvarmen og elektriciteten endvidere ved hjælp
af spildvarme fra affaldsforbrænding. For oplysninger om miljøbelastningen fra affaldsforbrændingen henvises til I/S Affaldplus, som har udarbejdet miljøregnskab for Slagelse Affaldsforbrændingsanlæg.
Varmeforsyningen påvirker ligeledes miljøet via det forbrug af elektricitet, der forbruges i forbindelse med produktion og distribution af fjernvarmen.
I forbindelsen afbrænding af biomasse opstår der aske, som også påvirker miljøet. Asken fra halmen og flis returneres til markerne.
Fjernvarmen belaster ligeledes miljøet pga. tab i ledningsnettet. Tabet
skal produceres på produktionsanlæggene og belaster herigennem miljøet.

2.5 SK Spildevand A/S CVR 28483708

Selskabet modtager og behandler spildevand fra det meste af Slagelse
Kommune. Spildevandet transporteres via selskabets ledningsnet og
pumpestationer til renseanlæggene. SK Spildevand A/S ejer 22 rensningsanlæg, hvor spildevandet behandles.
I de områder, hvor der endnu ikke er kloakeret, varetager selskabet en
tømningsordning. Bundfældnings- og samletankene tømmes ved hjælp
af slamsugere. Det slam, der indsamles, afvandes på stedet og køres til
komposteringsanlæg. Spildevandet køres til rensningsanlægget.
Alle renseanlæggene har de fornødne udledningstilladelser.
For en nærmere beskrivelse af rensningsanlæggene henvises til bilag 2.
Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktivitet stammer fra renseprocesserne på renseanlæggene og fra transport af spildevandet. Herunder forbrug af elektricitet og kemikalier i forbindelse med renseprocesserne.
Selskabet påvirker ligeledes miljøet, når det behandlede spildevand afledes til recipienterne.
I forbindelse med rensning af spildevand opstår der spildevandsslam som
restprodukt. Slammet udspredes på landbrugsjord. Det påvirker miljøet,
idet slammet indeholder en række miljøfremmende stoffer. Genanvendelsen af slammet er dog også gunstigt for miljøet, idet nitrogen, fosfor
og kulstof fra slammet nyttiggøres. Fosfor er en begrænset ressource,
som det er vigtigt at bevare. Når slammet nyttiggøres reduceres forbruget af kunstgødning samtidigt til glæde for miljøet.
Mange af de gamle ledningsnet er etableret som fællessystem, hvor
regn- og spildevand håndteres i samme ledning. I forbindelse med ekstrem regn forekommer det, at der er overløb fra fællessystemerne til
vandmiljøet. Dette påvirker ligesom afledning af regnvand fra regnvandskloakkerne også miljøet.

2.6 SK Vand A/S CVR 27736033

Selskabet producerer og distribuerer drikkevand i Slagelse, Korsør og
Skælskør. Råvandet behandles på 5 vandværker, hvorfra det distribueres via pumpestationer og distributionsnettet.
For en nærmere beskrivelse af vandværkerne henvises til bilag 3.
Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra produktion og
distribution af drikkevand herunder forbrug af elektricitet.
Fra vandbehandlingen opstår der okkerslam, som bortskaffes til deponi,
alternativt afledes til rensningsanlæg. Okkerslammet indeholder en
række metaller som også påvirker miljøet.
Vandtabet i ledningsnettet yder et væsentligt bidrag til miljøpåvirkningen. Miljøbelastningen opstår via øget produktion og distribution.
Endelig bør det nævntes, at indvinding af drikkevand påvirker grundvandskemien. Der er derfor vigtigt, at indvindingen er bæredygtig, hvilket vil sige, at grundvandsdannelsen er større end indvindingen. Sker
det ikke, ødelægges kildepladserne over tid.
2.7 SK Service A/S CVR 26863902
Selskabet varetager alle tekniske og administrative opgaver for de
enkelte selskaber i koncernen.
Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra transport i
selskabets biler samt fra anvendelse af egen bil i arbejdsøjemed.

3.0. Strategiske miljømål for koncernen
3.1 Koncernen har som tidligere nævnt tre fokusområder på
miljøområdet:
-

Kundefokus
Bæredygtig produktion
Ambitiøs på miljøområdet

SK Forsyning A/S har i samarbejde med Slagelse Kommune etableret
Energitjek-Slagelse. Herigennem tilbyder Slagelse Kommune og SK
Forsyning A/S private kunder et gratis energitjek af deres ejendomme
og rådgiver kunderne om hvilke tiltag, som kan reducere ejendommens
energiforbrug.
I løbet af 2018 og første halvår af 2019 installeres der fjernaflæste målere hos alle vores kunder. Kundernes tilbydes herigennem at følge deres forbrug via en APP ligesom der er mulighed for at modtage advisering ved unormalt forbrug. Koncernen forventer herigennem at kunne
hjælpe kunderne med at nedbringe deres forbrug og herigennem reducere miljøbelastningen.
Aktiviteterne på kundesiden gennemføres på tværs af hele koncernen. I
det følgende er beskrevet de miljømål, der er opsat på selskabsniveau.
3.2 SK Varme A/S
Fjernvarmeforsyningens målsætning er, at produktionen ved udgangen
af 2020 skal foregå uden anvendelse af fossile brændsler. Målet søges
indfriet ved at omlægge produktionen til biomasse og solvarme.
Selskabet vil ligeledes bidrage til at nedbringe CO2 udslippet i lokalsamfundet. Det realiseres ved konvertering af boligområder fra opvarmning med naturgas til opvarmning med miljøvenlig fjernvarme.
Det er målet at konvertere naturgasområder svarende til et årligt forbrug på 25.000 MWh i perioden til og med 2020.

3.3 SK Gadelys A/S
Selskabet har som mål at konvertere den samlede belysning til LEDteknologi over en periode inden udgangen af 2020. Herigennem forventes det, at energiforbruget halveres samtidigt med, at servicekørsel og
lyskilder til destruktion reduceres væsentligt.
3.4 SK Spildevand A/S
Inden for spildevandsområdet er det målet, at netto elforbruget (forbrug-produktion) reduceres med 25 % i perioden 2017-2020. Målet søges opnået ved en øget udnyttelse af selskabets biogasanlæg og via
etablering af bundbeluftning på Slagelse og Korsør Rensningsanlæg.
I Slagelse er der fortsat mange ejendomme og sommerhuse, som ikke
er tilsluttet kloaksystemet og hvor spildevandet afledes til de lokale
vandløb. Selskabet vil løbende tilslutte flere ejendomme med det mål
at reducere miljøbelastningen. Frem til 2020 er det målsætningen, at
følgende områder kloakeres:
-

Alle sommerhuse ved Kirke Stillinge Strand og Bildsø Strand
Landsbyerne Høve, Oreby samt Flakkebjerg Stationsby

I skrivende stund er en ny spildevandsplan under godkendelse hos Slagelse Kommune. Godkendes udkastet fortsætter kloakeringen af de resterende sommerhusområder i Slagelse Kommune. Alle sommerhuse vil
således fra 2024 have en forsvarlig spildevandsløsning. Alt spildevandet
fra sommerhusene vil herefter blive håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde.

4.0 Redegørelse for 2018
4.1 SK Forsyning A/S
Koncernen har ultimo året samlet alle sine aktiviteter i et nyt energieffektivt byggeri på Nordvej 6 i Slagelse.
Samling af koncernens aktiviteter forventes at medføre en betydelig reduktion af forbruget af elektricitet, naturgas og fjernvarme til glæde for
miljøet. Samtidigt elimineres medarbejdernes transport mellem de forskellige adresser i forbindelse med møder m.v.
I løbet af 2018 er der udrullet fjernaflæste målere til en stor del af koncernens kunder. Arbejdet med at installere de ca. 55.000 målere forventes afsluttet omkring sommerferien 2019.
4.2 SK Gadelys A/S
Konverteringen til LED er i gang og ved udgangen af 2018 var der installeret ca. 9000 armaturer (75 %) med LED teknologi. Den samlede
konvertering til LED forventes afsluttet senest i 2020.
Udfasning af kviksølvarmaturer er stort set afsluttet. Der resterer kun
ganske få armaturer med lyskilder med kviksølv.
4.3 SK Varme A/S
Fjernvarmeforsyningen har med stor succes afsluttet etableringen af
fjernvarme i området omkring Slots Alleen og ved Skælskørvej i Slagelse. Tilslutningen til fjernvarme er frivilligt. I begge områder har interessen for fjernvarme været meget høj, da omkring 70 % har sag ja til
fjernvarme fra starten. Konverteringen har stor betydning for nedbringelsen af udslippet af CO2 i Slagelse Kommune.
I 2018 etablerede SK Varme A/S en ny CO2 neutral fjernvarmecentral
på Halsskov baseret på halm. Den nye central skal i fremtiden levere
varme til alle etageejendommene ved Motalavej og på Halsskovvej i
Korsør. Varmecentralen skal ligeledes levere fjernvarme til det eksisterende fjernvarmesystem i Korsør. SK Varme A/S har med den nye varmecentral nået målet om en CO2 neutral fjernvarmeforsyning i Korsør.
SK Varme A/S har i løbet af 2018 opleveret flere problemer på produktionssiden. Den tørre sommer har medført, at den halm der blev leveret på varmeværkerne var i dårlig kvalitet. Det nødvendiggør væsentlig
flere driftsstop for kedelrensning end normalt. På tidvarende vis opstod
der en brænd på I/S Affaldsplus affaldsanlæg i Slagelse den 1.december 2018. Det medførte et leverancestop på ca. 1 måned. Disse driftsmæssige udfordringer har nødvendiggjort øget drift på de naturgasfyret
spidslastcentraler og herigennem en øget udledning af CO2.

Der har ikke været gennemført miljøtilsyn i 2018.
4.4 SK Spildevand A/S
På spildevandsområdet er den sidste etape af kloakeringen af sommerhuse i tidligere Slagelse Kommune igangsat. I løbet af 2018 og 2019
kloakeres sommerhusene ved Bildsø Strand. Indsatsen i sommerhusområderne har haft den ønsket effekt og Slagelse Kommune ligger derfor i top mht. badevandskvalitet.
Selskabet har i 2018 afsluttet separatkloakeringen af områderne omkring Slots Alleen og ved Skælskørvej i Slagelse. Herved er udslidte
fælleskloaker udskiftet med et nyt separat system, hvor spildevandet
og regnvandet håndteres hvert for sig. Herved reduceres risikoen for
oversvømmelser samtidigt.
Hvert år foretages der TV inspektion af ca. 100 km kloakledninger, og
umiddelbart herefter renoveres de skader, som konstateres på ledningerne bl.a. ved strømpeforring. TV inspektionen gennemføres for at
fastholde en høj forsyningssikkerhed og beskytte miljøet bl.a. ved at
reducere udsivning af kloakvand og indsivning af grundvand.
I 2018 blev slambehandlingsanlægget på Slagelse Renseanlæg optimeret. På anlægget behandles slammet fra alle de større anlæg. Her omdannes ca. 30 % af slammet til biogas, som nyttiggøres. Samtidigt reduceres den mængde slam, som udspredes på markerne. Dette projekt
kombineret med etablering at ny bundbeluftning forventes at gøre renseanlægget til netto energiproducent i 2020 og herigennem CO2 neutralt.
Som nævnt i miljøregnskabet for 2017 har der været problemer med at
overholde de fastsatte grænseværdier på en række små renseanlæg.
Disse anlæg er ombygget i løbet af 2018 og lever nu op til alle miljøkravene.
4.5 SK Vand A/S
I 2017 er der ansøgt om nye indvindingstilladelser, som sikrer at selskabets nuværende og fremtidige indvinding af drikkevand er bæredygtig. Tilladelserne er p.t. under behandling hos Slagelse Kommune.
Slagelse Kommune færdiggjorde i 2016 en sårbarhedsanalyse af de forskellige kildepladser i Slagelse Kommune. Analysen viser, at selskabets
kildepladser generelt er godt beskytte mod nedsivning af nitrat. Dog er
der udfordringer ved kildepladsen ved Nordre Vandværk i Skælskør.
I forbindelse med kommunens sårbarhedsanalyse analyserede selskabet i 2017 råvandet på kildepladsen ved Nordre Vandværk for flere
hundrede pesticider. Det viste sig desværre, at et gammelt roemiddel

Desphenyl-Chloridazon (DPC) har fundet vej til 4 af kildepladsen 7 boringer. Selskabet foranledigede herefter en analyse af selskabets øvrige
kildepladser. Der blev fundet DPC på yderligere 2 kildepladser.
Fundet har ingen betydning for borgerne sundhed, da det vand som
selskabet udpumper overholder alle de grænseværdier som er fastsat
af myndighederne.
Det er med baggrund i fundet af DPC på flere kildepladser besluttet, at
der skal sættes undersøgelser i gang med henblik på at finde ny(e) kildeplads(er) inden for kommunegrænsen.
SK Vand A/S er i gang med at undersøge, hvordan ovennævnte udfordringer håndteres bedst muligt. Det forventes i løbet af 2019 at blive
igangsat en række indsatser med det mål at sikre rent drikkevand herunder til fremtidige generationer.

5.0 Miljøregnskab 2018

5.1 Miljødata periode, certificering og revision
Miljøregnskabet følger kalenderåret.
SK Forsyning A/S og tilhørende datterselskaber er ikke miljøcertificeret,
og miljøregnskabet er ikke underlagt revision.
5.2 Metodebeskrivelse
Miljøregnskabet er udarbejdet efter bestemmelser i bekendtgørelsen
om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger samt Miljøministeriets vejledning for gennemførelse af det europæiske PRTR.
Som udgangspunkt medtages kun de væsentligste forurenende stoffer,
som er afledt fra det enkelte anlæg. Udledning som fremkommer fra
andre anlæg, hvorfra der modtages materialer, råvarer m.v. er således
ikke medtaget. I forbindelse med opgørelse af udledningen af CO2 fra
de enkelte selskabets aktivitet tages der dog højde for de væsentligste
eksterne bidrag.
Udledning af stoffer, der ligger under bagatelgrænsen, eller som er
uvæsentlige, medtages ikke, selv om stoffet er omfattet af PRTR-forordningen.
For det enkelte selskab er der ligeledes beregnet, hvilket udledning af
CO2 som selskabets interne aktivitet er årsag til, ligesom der – af hensyn til kundernes miljøregnskab – er regnet på, hvilken samlet indvirkning forbruget af produkterne har.
I disse opgørelser er anvendt følgende metoder:
-

Udledning fra forbrug af elektricitet er beregnet på baggrund
af data fra Energinet.dk baseret på 200 procent metoden. Intern el-produktion godskrives med de samme værdier. Der er i
årets regnskab anvendt tal fra 2017, da de nyeste tal ikke var
klar, da regnskabet blev udarbejdet.

-

Udledning i forbindelse med afbrænding af naturgas og øvrige
fossile brændsler er baseret på de beregningsfaktorer, som
Energistyrelsen foreskriver, skal anvendes i forbindelse med
beregning af CO2 kvoter

-

Udledning i forbindelse med afbrænding af biomasse er fastsat
til nul, da planterne optager samme mængde CO2 i vækstperioden

-

-

Udledningen i forbindelse med produktion af el- og varme baseret på afbrænding af affald er fastsat til 0 tons CO2. Ved afbrænding af restaffald (den del som ikke kan nyttiggøres) udledes der CO2. Men denne udledning bør efter koncernens opfattelse henregnes til affaldssiden, da der ikke findes andre
velegnet metoder til at bortskaffe affaldet. Det at varmeforsyningen nyttiggør spildvarmen i den forbindelse bør ikke lægges
varmeforsyningen til last. Skulle der afbrændes affald alene
for at producere varme var der for længst etableret et alternativt CO2 neutral produktionanlæg.

5.3.2 SK Service A/S
Den samlede påvirkning fra selskabets aktivitet fremgår af bilag 5.
Nedennævnte er anført de vigtigste nøgletal for selskabet herunder den
udledning af CO2, som skyldes selskabets aktiviteter.
Nøgletal SK Service A/S
2018

2017

2016

CO2 regnskab
CO2 udledning

tons

227

227

234

CO2 footprint i alt

tons

227

227

234

Nøgletal - selskabets aktivitet
Brændstof biler og motorer
Diesel halmtruck, nødgeneratorer m.v.
Biler brint

l
l
kg

79.199
6.310
193

79.625
5.707
210

83.593
4.563
253

Kørsel privatbiler

km

106.661

84.657

82.616

5.3.2 Zeanet A/S
Selskabets samlede CO2 regnskab fremgår af nedennævnte oversigt.
Der er ikke udarbejdet et detailregnskab over selskabets miljøbelastning, da selskabets påvirkning af miljøet er begrænset.
Nøgletal Zeanet A/S
2018

2017

2016

166794
171780

168459
174493

167.374
174.245

Produktion / behandlet
El distribueret
El indfødning

MWh
MWh

CO2 regnskab
CO2 udledning internt på anlæggene
CO2 udledning bidrag eksternt (El)

tons
tons

0
1.062

0
1.285

0
1.938

CO2 footprint eldistribution i alt

tons

1.062

1.285

1.938

MWh
%
g / dist. kWh

4.986
2,9
6

6.034
3,5
8

6.871
3,9
12

Nøgletal - selskabets aktivitet
Nettab
Nettab
CO2 footprint distribution

5.3.3 SK Gadelys A/S
Der er ikke udarbejdet et detailregnskab over selskabets miljøbelastning, da selskabets påvirkning af miljøet er begrænset.
Nedenfor er anført de vigtigste nøgletal for selskabet herunder den udledning af CO2, som skyldes selskabets aktiviteter
Nøgletal SK Gadelys A/S
2018

2017

2016

12529

12976

13.072

CO2 udledning internt på anlæggene
tons
CO2 udledning bidrag eksternt (El) tons

426

0
475

0
622

CO2 footprint vejbelysning i alt

426

475

622

2000

2229

2.206

34.001

36.589

47.590

Produktion / behandlet
Antal belysningspunkter

stk

CO2 regnskab

tons

Nøgletal - selskabets aktivitet
El forbrug
Forbrug af lyskilder
CO2 footprint vejbelysning

MWh
antal
g/bel. Punkt

5.3.4 SK Varme A/S
Selskabets samlede miljøpåvirkning samt en opgørelse for de enkelte
anlæg fremgår af bilag 1.
I oversigten nedenfor er vist de væsentligste nøgletal
Nøgletal SK Varme A/S
2018

2017

2016

235.227
283.863
31.518

230.909
283.464
45.609

229.729
282.071
37.738

12.246
-6.713
473

8.339
-9.715
382

9.743
-10.642
588

6.006

-993

-311

48.636
17,1
26

52.555
18,5
-4

52.342
18,6
-1

Produktion / behandlet
Varmesalg
Varmeproduktion
Elproduktion netto

MWh
MWh
MWh

CO2 regnskab
CO2 udledning internt på anlæggene
CO2 reduktion elproduktion
CO2 udledning bidrag eksternt (El, Affald)
CO2 footprint fjernvarmen

tons

Nøgletal
Nettab
Nettab
CO2 footprint

MWh
%
g/solgt KWh

5.3.5 SK Spildevand A/S
Selskabets samlede miljøpåvirkning samt en opgørelse for de enkelte
anlæg fremgår af bilag 2.
I oversigten nedenfor er vist de væsentligste nøgletal
Nøgletal SK Spildevand A/S
2018

2017

3.427.27
8
7.062.50
6
1.429
461

3.243.97
1
8.236.83
7
1.595
682

2016

Produktion / behandlet

Spildevand - afregnet

m3

Spildevandsmængde behandlet
Slammængde
Nedbør

m3
tons TS
mm

3.227.380
8.400.514
1.390
606

CO2 regnskab
CO2 udledning internt på anlæggene
CO2 reduktion egen elproduktion
CO2 udledning bidrag eksternt (El, fjernvarme)

tons
tons
tons

95
-302
1.073

58
-288
1.049

56
-333
1.414

CO2 footprint i alt

tons

867

819

1.137

%
%
%
%
kwh/m3
kwh/m3
g/m3

49
95,7
91,7
93,1
1,5
0,7
253

39
96,0
91,6
93,3
1,5
0,6
253

38
95,7
92,0
93,7
1,55
0,60
352

Nøgletal
Afregnet / behandlet mængde
Rensegrad organisk stof
Rensegrad nitrogen
Rensegrad fosfor
Elforbrug - pr solgt vandmængde
Elforbrug - pr behandlet vandmængde
CO2 footprint- pr. solgt vandmængde

5.3.6 SK Vand A/S
Selskabets samlede miljøpåvirkning samt en opgørelse for de enkelte
anlæg fremgår af bilag 3.
I oversigten nedenfor er vist de væsentligste nøgletal
Nøgletal SK Vand A/S
2018

2017

2016

Produktion / behandlet
Vandsalg
Vandudpumpning
Vandindvinding

m3
m3
m3

3.525.762
3.793.913
3.892.061

3.389.211 3.422.127
3.743.685 3.871.038
3.859.820 3.981.374

CO2 regnskab
CO2 udledning internt på anlæggene
CO2 udledning bidrag eksternt (El, fjernvarme)

tons

4

4

0

tons

344

419

456

CO2 footprint i alt

tons

348

423

456

171.254
4,5
96.897
2,5
0,46
99

257.576
6,9
96.898
2,5
0,58
125

339.249
8,8
109.662
2,8
0,47
133

Nøgletal
Nettab
Nettab
Skyllevand
Skyllevand
Elforbrug pr solgt vandmængde
CO2 footprint pr solgt vandmængde

m3
%
m3
%
kWh/m3
g/m3

6. Erklæringer
SK Forsyning aflægger hermed grønt regnskab for 2018.
Det grønne regnskab aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 210
om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger og tilhørende vejledninger.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at det grønne
regnskab giver et retvisende billede af aktiviteternes påvirkning af miljøet og udviklingen heraf.
Korsør d.26-04-2019

Henrik Birch
Adm. direktør

