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Grönt bokslut 2015:  
Inledning 
Detta är Frustuna församlings första gröna bokslut. Det gröna bokslutet är ett resultat av arbetet med att 

miljödiplomera församlingen vilket påbörjades hösten 2015. 

Under kommande år kommer församlingen lägga ett större fokus på arbetet med miljöfrågor. Framöver 

kommer tydliga mål och aktiviteter leda till ett strukturerat miljöarbete som blir lättare att följa upp och 

utvärdera. Underlagen till denna rapport är framtagna efter bästa förmåga för att kunna jämföra 

utvecklingen för församlingen.  

Församlingen är sedan ett antal år medlem i föreningen Etik och Energi där vi påbörjat arbetet med att 

utbilda vaktmästarna inom området. Församlingen gjorde år 2013/2014 en kartläggning av 

energisparande åtgärder gällande fastigheterna tillsammans med Etik och Energis konsulter. 

Uppvärmning av fastigheter 
Våra kyrkor är alla uppvärmda med direktel. Kattnäs och Torsåker är däremot kallställda i långskeppen 

under vinterhalvåret. Bergvärme finns i Frustuna prästgård och verkstaden. 

Fjärrvärme är installerad i Tingshuset och i Torsåkers församlingshem finns en luftvärmepump. 

Elenergi:  
Församlingen har totalt förbrukat 2015: 208 066 kwh, 

 

  
 

 
Församlingens el kommer till 100 % från miljövänlig el. 
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Löpande byter vi ut ljuskällor och optimerar uppvärmningen i våra fastigheter.  

Under 2015 borrades ny bergvärme till Frustuna prästgård, och bergvärmepannan byttes till en ny och 

mer effektiv. 

Vatten och avlopp:  
Församlingen har egna brunnar och avlopp till kyrkornas allmänna toaletter samt församlingshemmet i 

Torsåker och Kattnäs samt eget avlopp till Frustuna prästgård/kyrka.  

Tingshuset är den enda fastigheten där kommunalt vatten och avlopp finns.  

Frustuna prästgård/kyrka har kommunalt vatten. Och en egen enskild avloppsanläggning.  

 Vatten till Frustuna kyrkogård tas direkt från Frösjön.  

Begravningsverksamheten 
Under 2015 bytte vi ut ett antal grästrimmers och en lövblås till elektriska maskiner. 

Vi arbetar med termisk bekämpning av ogräs sedan sommaren 2015. 

Sammanfattning  
Som en del av församlingens miljödiplomeringsarbete är det första året ett grönt boksluts biläggs 

årsredovisningen. Arbetet med att energieffektivisera fortgår i enlighet med det arbetet. 
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