
Värme och el från hushållssopor,
torv och biobränsle, Ljungby
Ren – lokal – oberoende

Fallstudie biovärme
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Tillförlitlig drift, bra utsläppsvärden – med god marginal under EU:s 
gränsvärden – och sopor förvandlas till värdefull energi. Kraftvärme-
verkets avfallspanna ger möjlighet att ta hand om brännbart avfall och 
samtidigt producera värme och el.  Anläggningen är en extremt bra 
affär för ägare och kunder.
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Bränslehantering



Inledning
Ljungby Energi AB är ett aktiebolag som producerar fjärrvärme 
och el och ägs av Ljungby. Fjärrvärmenätet levererar värme till 
80 % av de 14  000 invånarna i Ljungby och även till ett antal indus-
trier. 1 400 hushåll, 4 600 lägenheter samt många industrier och 
institutioner är anslutna.  Ljungby Energi erbjuder också bredband 
till sina kunder.

Fjärrvärmeverket 
Kraftvärmeverket i Ljungby har två pannor, en för sopor och en för 
torv och biobränsle, med en sammanlagd effekt på 30 MW värme 
och 4 MW el. Det finns två turbiner för elproduktionen. Både pan-
norna och turbinerna kan köras tillsammans eller separat. 

Bränslemixen består av 60 % hushållsavfall, 30 % torv och skogsflis 
samt10 % olja och LPG (flytande petroleumgaser). Hushållsavfallet 
består till 85 % av förnybart material. 

I Sverige är det olagligt att deponera brännbart avfall på soptip-
pen. Ljungby Energi AB får betalt för att ta hand om avfallet, och 
bränslekostnaden är alltså positiv. Rökgasutsläppen behandlas för 
att avlägsna alla föroreningar och är klart renare än EU:s gräns-
värden.  

Priser och kostnader
Sopor har när de används som bränsle en positiv kostnad vilket 
innebär att leverantörerna, sju andra kommuner, betalar för att få 
leverera bränslet till Ljungby Energi, en behandlingsavgift. De le-
vererar cirka 47 000 ton hushållsavfall per år. Priset för förbränning 
ligger runt 500 kronor per ton i Sverige. 

Fjärrvärmekostnaden för hushållen består av en fast årlig avgift på 
5 937 kronor och ett energipris på 38,6 öre/kWh (2012). Man behö-
ver även en anslutning och en fjärrvärmecentral och annan utrust-
ning, total kostnad 30 000 kronor. 

Ljungby kommunfullmäktige har beslutat att Ljungby Energis årli-
ga avkastning ska uppgå till 40 miljoner kronor.
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