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33 mil 
långa ledningar 

i fjärrvärmenätet
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Medarbetare: 26 % kvinnor / 74 % män
Chefer: 38 % kvinnor / 62 % män
Styrelseledamöter: 29 % kvinnor / 71 % män

0,69%

2021
av värmeleveransen i Sundsvall
kommer från olja

Fjärrvärme har mer än 7 
gånger lägre utsläpp  
än en bergvärmepump
* Från SEABs klimatbokslut för 2021.

MVG
i betyg från våra kunder

300 000 kr
tillbaka till Sundsvallsregionen 
i form av sponsring till föreningar

Mer än

99,99%
av tungmetallerna i avfallet tas om 

hand för att undvika spridning

<<<      SAMMANFATTNING     >>>

100

Om man ekonomiskt skulle  
värdera Sundsvall Energis bidrag till 
undviken klimatpåverkan med hjälp 
av den svenska koldioxidskatten så 
motsvarar de undvikna utsläppen 

under 2021 ett värde på cirka

m
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Könsfördelning
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Under 2021 blev vårt integrerade ledningssystem omcertifierat 
enligt ISO 14001 (Miljö) och certifierat enligt ISO 9001 (Kva-
litet) för första gången. Kvalitetscertifikatet visar att vi kommit 
igång bra med att arbeta systematiskt för att säkra kundnöjdhet, 
vilket även Nöjdkund-undersökning som redovisas i denna rap-
port visar. Vi har bra förutsättningar att fortsätta utveckla kund-
nöjdheten, våra processer och vår miljöprestanda.

Under året anslöt vi de två första fjärrkylakunderna till det nya 
fjärrkylanätet och utbyggnaden fortsätter för att ansluta nya 
kunder under 2022. Fjärrvärmeutbyggnaden i Kvissleby-Nju-
rundabommen har fortsatt enligt plan och ska slutföras under 
året. Fjärrvärmenätet i det här området är vårt näst största och 
levererar nu värme helt fossilfritt.

Vårt årliga klimatbokslut visar att vår verksamhet bidrar med stor 
klimatnytta, som kan värderas till många miljoner. Våra fossi-
la utsläpp beror i väldigt hög grad av plasten i avfallsbränslet. 
Plaståtervinningen och användningen av förnybar plast behöver 
öka i samhället, men samtidigt kommer behovet av att energi-
återvinna plast finnas under överskådlig tid. Genom vår gemen-
samma klimatarbetsplan tillsammans med våra större kunder i 
Klimatdialogen, har vi påbörjat arbetet med hur vi tillsammans 
ska bidra till att minska miljöpåverkan från plasten. 

Året som varit har varit krävande inte bara ur pandemisynpunkt 
utan även omvälvande för alla avfallseldade kraftvärmeverk där 
priset på utsläppsrätter nått rekordhöga nivåer, vilket i sin tur 

haft en kraftig negativ påverkan på bolagets resultat. Bristande 
drifttillgänglighet med fyra större driftstörningar utöver det år-
liga revisionsstoppet har också tyngt det ekonomiska utfallet. 
Glädjande nog blev årsmedeleffekten för avfallspannan på Kor-
staverket ändå bland de högst uppmätta värdena sedan pannan 
togs i drift trots ett förlängt underhållsstopp. I samband med un-
derhållsstoppet så genomfördes en planerad kapacitetshöjning 
på pannan som kommer bidra till att vi i framtiden får en bättre 
driftekonomi och ett starkare resultat. 

Under 2021 har vi påbörjat flera utredningar kring att avskilja 
koldioxid från vår anläggning för att nyttiggöra eller lagra den i 
syfte att ytterligare öka vår klimatnytta och bidra till ett klimat-
neutralt samhälle. Vi har fått stöd från Energimyndigheten för en 
utredning kring lagring av koldioxid, som vi genomför tillsam-
mans med Sundsvalls Kommun, Sundsvalls Hamn och Sundsvall 
Logistikpark. Resultaten hittills pekar på att det är energikrävan-
de och kostsamma processer, som kommer att vara utmanande 
att finansiera. Den snabba prisökningen av utsläppsrätter under 
2021 bidrar till medvetenheten att det snabbt kan bli ekonomiskt 
försvarbart att införa sådan teknik, om vi på kort tid ska kunna 
begränsa klimatpåverkan från vår plastanvändning i samhället.
 

Vi blickar framåt med nya spännande projekt 
som ligger framför oss
Nu ser det äntligen ut som vi kan lämna pandemin bakom oss. Vi kan glädja oss åt att våra leveranser 
till kund fortsatt med hög tillgänglighet som vanligt, under denna ovanliga tid. En del av våra nya ar-
betssätt under pandemin kommer att bibehållas, i syfte att förbättra vår verksamhet och ytterligare 
öka kvalitén till våra kunder. 

V D  H A R  O R D E T

Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi
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G L O B A L A  M Å L E N

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 
2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för 
hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål 
och 230 indikatorer.

Globala målen är:
• Universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder 
och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande. 

• Integrerade och odelbara – vilket betyder att inget mål kan nås 
på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områ-
den för att målen ska kunna uppnås.

• Inkluderande – har tagits fram genom den mest transparanta 
och inkluderande processen i FN:s historia.

• Gäller alla – ledordet för de Globala målen är att ingen ska 
lämnas utanför (Leave no one behind). De Globala målen ska 
genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhäll-
en som har sämst förutsättningar.
 

Den standard vi utgår ifrån i denna års- och hållbarhetsredo-
visning baseras på de Globala målen för hållbar utveckling. Vid 
varje artikel i detta dokument redovisas vilka globala mål som 
berörs i texten. Nedan markerade mål redovisar vilka mål som 
återfinns i texten.



G L O B A L A  M Å L E N 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

s. 9-10, 13, 14-16, 21, 
23, 26-27, 30, 32, 34-
35, 38-41

s. 9-10, 13-16, 21, 23, 
26-28, 30-32, 34-41

s. 8-10, 15-16, 21, 26-
27, 30, 32, 34-37 

s. 29, 31, 36-37, 
40-41

s. 18, 24, 31, 40-41 s. 8-11, 13-16, 18-19, 
21, 23, 26-31, 33, 
36-37, 40-41

s. 9, 24, 26, 31, 
40-41

s. 29, 31, 36-37, 
40-41

s. 33, 40-41

s. 26, 29, 31, 36-
37, 40-41

s. 8-9, 11-15, 18-19, 
23, 26-29, 31, 35, 
40-41

s. 15

s. 18-19, 24-25, 
29, 31
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Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stads-
backen AB. Vi producerar, levererar och säljer energi i form av 
värme, kyla och el.

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra 
verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och åter-
vinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till 
Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alter-
nativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och 
öppenhet i våra relationer. 

Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid 
Korstaverket genom energiåtervinning av avfall. Vid Blåberget 
hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt depo-
nering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i 
Stadsbacken AB. Totalt har vi cirka 110 medarbetare.

Vårt uppdrag:
Vi ska vara drivande i att energiverksamheten i Sundsvall byggs 
ut och utvecklas för att uppnå goda energilösningar.

Vision:
Vi skapar det hållbara Sundsvall.

Affärsidé:
Vi erbjuder och vidareutvecklar hållbara energi- och återvin-
ningstjänster med rätt kvalitet i nära samarbete med kund för 
att stärka kundens och vår egen affär. 

D E T  H Ä R  Ä R  S U N D S VA L L  E N E R G I
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Tillsammans är vi en stor och viktig aktör för alla Sundsvallsbor 
när det gäller tjänster och produkter kopplade till energi. Men 
vi är mer än så. I vårt gemensamma uppdrag ligger också att  
bidra till regionens utveckling. Att leverera tjänster som är bra för 
människorna och bra för vår miljö.

Vi jobbar extra hårt med att vara konkurrenskraftiga i alla led 
och därmed erbjuda tjänster av högsta kvalitet. De resultat vi 
skapar i vår verksamhet återinvesteras i regionen. Det är just det 
som utmärker oss som ett lokalt energibolag.

Att ha sina kunder som ägare ser vi som en stor fördel. Mod,  
öppenhet och helhetssyn blir då begrepp som betyder något. 

När vi gör ett bra jobb, är effektiva och levererar bra produkter 
blir våra kunder nöjda. Då kan vi också vara lönsamma och leve-
rera vinst till våra ägare, Sundsvallsborna. En vinst även för den 
lokala utvecklingen.

Vår verksamhet skapar möjligheter och arbetstillfällen, vi stöttar 
föreningslivet inom idrott och kultur. Vi förbättrar konkurrens-
kraften och skapar resultat i miljöarbetet.

Vi är stolta över att kunna bidra till att utveckla Sundsvall och 
vi tänker fortsätta att hitta nya sätt att göra det även i framtiden. 
Tillsammans med dig.

E N E R G I  T I L L  H E L A  S U N D S V A L L
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SUNDSVALL ENERGI AB
Sundsvall Elnät AB

ServaNet AB
Korsta Oljelager AB

MITTHEM AB

SUNDSVALL VATTEN AB
MittSverige Vatten & Avfall AB

REKO SUNDSVALL AB 
MittSverige Vatten & Avfall AB

SKIFU AB

NÄRINGSLIVSBOLAGET I SUNDSVALL AB

SUNDSVALL OLJEHAMN AB

SUNDSVALL LOGISTIKPARK AB

SUNDSVALLS HAMN AB

MIDLANDA FASTIGHETER AB
Midlanda Flygplats AB

STADSBACKEN AB

SUNDSVALLS KOMMUN

Ä G A R D I R E K T I V

Sundsvall Energi AB ska vara drivande i att energiverksamheten 
i Sundsvall byggs ut och utvecklas för att uppnå goda energilös-
ningar inom kommunen med fokus på förnyelsebar energi. 

Sundsvall Energi AB är moderbolag i en koncern (Energikon-
cernen).

Bolaget ska:
• Ha hög leveranssäkerhet och servicenivå samt tillhandahålla 
miljöanpassade produkter och tjänster till konkurrenskraftiga 
priser.

Ekonomiska direktiv:
• Genom effektiv förvaltning ska bolaget uppnå ett uthålligt, 
starkt och växande resultat med god värdetillväxt för ägaren. 
Bolaget ska säkerställa att det finns ekonomiskt utrymme för 
bolagens tekniska förvaltning, underhåll, investeringar och re-
investeringar.

• Prissättning av fjärrvärmeinstallation och den rörliga kostna-
den för fjärrvärme ska sammantaget ge en ekonomisk vinst för 
bolaget samtidigt som prissättningen ska uppmuntra fortsatt 
omställning till fjärrvärme.

• Avkastningskrav: rörelsemarginalen ska uppgå till 12 %.

Ägardirektiven är fastställda i kommunfullmäktige 2019-05-27.



Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 202011

-  Mycket har hänt både i bolaget och omvärlden de senaste åren 
och vi kan definitivt bli bättre på att visa vilken nytta vi gör i 
samhället och att man som kund bidrar till att pengarna stannar 
i kommunen, säger styrelseordförande Arianne Sundman. 

Idag räknar man med att lätt och enkelt hittar den information 
man söker och man förväntar sig en helt annan kontaktyta med 
de företag man vill prata med. När det gamla varumärket togs 
fram för 15 år sedan såg Sundsvall Energi helt annat ut och det 
fanns en annan produktportfölj än vad vi har idag.

- Vi har inte alltid kunnat haft fokus på framtid, utveck-
ling och strategier i styrelsen. Det som är roligt är att vi nu 
har möjligheterna att ha ett framåttänk och att titta strate-
giskt, vart vill vi att bolaget ska vara i framtiden? Vilka affä-
rer är viktiga för oss? De gamla affärerna, hur kan vi utveck-
la dessa för att hänga med i samhällsutvecklingen? Där har vi 
ett väldigt stort engagemang i styrelsen, fortsätter Arianne. 

- Varumärkesbytet är viktigt och att vi i den nya budskapsplatt-
formen blir bättre på att visa nyttan, på det lokala och att vi är 
prisvärda. En modern identitet som visar att vi är en aktör och 
partner i framkant som strävar efter att erbjuda kunderna hållba-
ra energilösningar, vilket i sin tur ska leda till ökade intäkter till 
bolaget och kommunkoncernen, säger Arianne.

Vi vill genom denna utveckling få fler kunder, mer nöjda kunder 
och visa att vi har en tydligare roll i Sundsvall där vi bor och 
verkar.

S T Y R E L S E Å R E T

Investerar i framtiden 
– materiellt och visuellt
I en omvärld som förändras måste vi utvecklas 
med den för att möta kunderna och kommu-
nicera på det sätt som de förväntas av oss. 
Sundsvall Energi är mer framlutad än någonsin 
och är en kraft att räkna med i vår stad, inte 
minst kring alla infrastrukturprojekt runt om i 
kommunen.  

”Förnyelse krävs för att hänga med i utvecklingen, 
men för den delen så ska man känna igen Sundsvall 
Energi. Det är viktigt att bolagets värdegrund finns 
med i den nya visuella identiteten.”
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Susanne Lander ser med spänning fram emot 2022:

– Jag är väldigt glad över förtroendet. Det känns fantastiskt 
spännande och jag ser fram emot att få vara med att utveckla 
verksamheten tillsammans med medarbetare och kunder. Vi ar-
betar idag aktivt med kontinuerliga förbättringar av vår produkt-
portfölj och försäljning och det ska bli riktigt roligt att få väva 
samman detta med vår uppdaterade varumärkesprofil och skapa 
värde för de boende i regionen, säger Susanne Lander.

Under året som gått har man i samarbete med Jämtkraft tagit 
fram ett nytt kunderbjudande under namnet ”Geni”.
Vi värnar om våra kunders energi. Därför tycker vi det är en 
självklarhet att erbjuda så bra elpriser som möjligt och att göra 
vårt bästa i att vara både tydliga och transparenta i prissättning 
och avtalsvillkor. Med det sagt känns det riktigt roligt att kun-
na lägga till Geni i elhandelsportföljen. Den fungerar kortfattat 
som så att vi bevakar elpriset åt kunden, köper in elen när priset 
är lågt och kapar kraftiga prissvängningar. Därför kallas tjänsten 
Geni, säger Susanne Lander. 

K U N D E R  O C H  A F F Ä R E R

Vi bryr oss om Sundsvallsbornas energi och 
vill vara det lokala, självklara valet
Susanne Lander har tillträtt som ny Enhetschef för Kundservice. Susanne har efter många år i 
Sundsvall Energi hunnit med olika yrkesroller och därmed god insikt i både kundbehov, energi-
marknaden och företagets produktportfölj.

Susanne Lander, Enhetschef  Kundservice.
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K U N D E R  O C H  A F F Ä R E R

Fjärrvärme

I 30 mil långa ledningar pumpas fjärrvärmen ut under Sundsvalls 
gator. Allt fler i Sundsvall väljer fjärrvärme, som är den ledande 
uppvärmningsformen i Sverige. Idag levererar vi fjärrvärme till 
cirka 80 000 Sundsvallsbor i bostäder, skolor, sjukhus, affärs- 
lokaler och kontor.

Fjärrvärme tar tillvara på resurser som annars går till spillo. Av-
fall som inte kan återanvändas eller återvinnas blir både el och 
värme. Det kallar vi energismart. Med fjärrvärme får du en stabil 
och driftsäker värme från återvunnen energi med låga under-
hållskostnader. Fjärrvärme ger en trygg värme året runt och obe-
gränsat med varmvatten.

Serviceavtal är en tilläggstjänst som går att teckna för våra fjärr-
värmekunder, då ingår bland annat fria servicebesök under be-
stämda tidsintervall, tillgång till fri service under arbetstid samt 
rabatt på reservdelar. 

För företag som har hårda miljökrav eller vill stärka företa-
gets miljöprofil erbjuder vi fjärrvärmekunder tillvalsprodukten  
100 % återvunnen energi. Produkten är en koldioxidneutral lös-
ning som endast består utav rest- och spillvärme från industri-
erna. 

Elhandel

Vi erbjuder elavtal till privat- och företagskunder. Den viktigaste 
poängen med att köpa din el från oss som ett lokalt energibolag 
är vetskapen om att överskottet i vår verksamhet kommer tillba-
ka till dig som bor här i regionen. Till 100 procent. Som konsu-
ment bestämmer du själv hur den el du köper ska produceras.
 
Fler upptäcker ”Bra Miljöval El”. El märkt med Bra Miljöval är 
el från förnyelsebara källor som dessutom måste uppfylla hår-
da miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får 
torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområ-
den och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk 
som tar hänsyn till biologisk mångfald. För varje kilowattimme 
el märkt Bra Miljöval som säljs går dessutom pengar till miljö- 
förbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny 
spännande miljöteknik.

Vi erbjuder också våra kunder portföljförvaltning. Produkten 
Geni är en ny elhandelsprodukt under 2022 som riktar sig mot 

privatkund. Portföljförvaltning erbjuder vi också företagskunder 
som vill ha en professionell hantering av elpriset, men som inte 
har tid eller möjlighet att bevaka elmarknaden på egen hand. Ge-
nom att följa elmarknaden varje dag säkrar vi upp elpriset när det 
är som lägst och kan då pressa priset och sprida riskerna.

Återvinning

Vi hjälper företag och kommuner i regionen med återvinning. 
Det gör vi för att minska avfallsmängderna och minska avfalls-
hanteringens miljöpåverkan. Genom vår behandlingstjänst för 
avfall ser vi till att så långt som möjligt tillgodose regionens be-
hov av att behandla brännbart avfall som inte är lämpligt för 
återanvändning eller materialåtervinning.

Sundsvall Energi ska tillhandahålla den mest miljövänliga energi-
återvinningen i regionen och säkerställa en hög förbränningska-
pacitet och effektiva leveranser i samarbete med kunden.

Kapaciteten för energiåtervinning i Sverige uppgick 2021 till  
cirka 7,1 miljoner ton. Efter energiåtervinning av svenskt avfall, 
finns det en kapacitet för importerat avfall i Sverige. Den till-
gängliga kapaciteten för import beräknas vara mellan 1,7 mil-
joner ton.

Kyla

Fjärrkyla är både ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart alterna-
tiv jämfört med många av dagens lösningar med kompressorer 
för luftkonditionering. Detta då många av dessa anläggningar 
innehåller köldmedier med växthusgaser som kommer att för-
bjudas. Fjärrkyla ger en jämn och behaglig temperatur inomhus 
och de fastigheter som ansluts till fjärrkylanätet får en trygg le-
verans med hög driftsäkerhet till ett stabilt pris. Fjärrkylan är en 
viktig del i kretsloppstänket och bidrar till hållbar stadsutveckling 
i Sundsvall.

Det finns många fördelar med fjärrkyla, bland annat mindre  
miljöpåverkan och minskad elförbrukning som möjliggör annan 
elanvändning (till exempel laddstolpar). Dessutom bygger fjärr-
kyla på en driftsäker lösning med beprövad teknik och minimalt 
underhållsbehov. För att stärka och vidareutveckla affären fort-
satte under året byggandet av den nya infrastrukturen i Sunds-
vall, (läs mer om detta på sidan 23).
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Laddtjänster

I samarbete med Mer – som har Sveriges ledande publika ladd-
nätverk för elbilar – erbjuder vi laddtjänster till privatpersoner, 
bostadsrättsföreningar och företag. 

Cirka 90 procent av den totala laddningen görs på arbetsplatsen 
eller hemma, där bilen står parkerad under en längre tid. Möjlig-
heten att kunna ladda när bilen står parkerad är en av de viktigas-
te förutsättningarna för omställningen till elbil. 

Våra laddstationer passar alla elbilar och laddhybrider på mark-
naden och vi hjälper till med allt från rådgivning, bidragsansökan 
och planering, till en installerad, driftsatt och övervakad laddlös-
ning. De elbilar och laddhybrider som säljs idag är anpassade för 
att ladda på en laddstation eller laddbox. 

Om du bor i villa med egen uppfart/garage laddar du din bil 
snabbast och säkrast med en laddbox. Elsäkerhetsverket avråder 
från laddning av elbilar i vanliga vägguttag, eftersom det kan leda 
till överhettning då elinstallationer inte klarar belastningen av en 
så hög strömstyrka någon längre tid. Det finns inte heller någon 
kommunikation mellan vägguttaget och bilen som säkerställer 
att strömmen bryts om något går fel. Laddboxen har inbygg-
da säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen 
bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den.

Solceller
Efterfrågan på alternativa energilösningar ökar. Av den anled-
ningen har vi tillsammans med Jämtkraft ett samarbete som 
innebär att vi erbjuder solcellslösningar till såväl villor och bo-
stadsrättsföreningar som lantbruk och industrier.

Solceller är en investering för framtiden, som höjer värdet på 
ditt hem och ger dig lägre energikostnader. Solceller möjliggör 
att ta kraft från solen och producera el på sitt eget tak. Med ett 
komplett solcellspaket där allt från planering till installation in-
går, eller köp solpanelerna och utför installationen själv.

• Solenergi fungerar bra i Sverige då kylan och reflektionerna   
från snön gör att mer energi kan utvinnas.
• Du kan lagra eller sälja ditt överskott av solenergi.
• Du kan ansöka om solcellsbidrag.
• Solcellsanläggningen är i princip underhållsfri.

K U N D E R  O C H  A F F Ä R E R
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Prisdialog
För åttonde året i rad är Sundsvall Energi medlem i Prisdialogen. 
Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisänd-
ring på fjärrvärme. Ordinarie medlemmar i prisdialogen är Riks-
byggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Fastighetsägarna 
och Energiföretagen Sverige. Syftet är att stärka kundens ställ-
ning på värmemarknaden, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar 
och stabil prisändring på fjärrvärme och att bidra till ett ökat 
förtroende för fjärrvärmeföretagens prissättning. Vid Prisdialo-
gens årliga sammankomster bjuder vi in representanter från våra 
större kundgrupper för att föra en dialog kring vår prissättning. 
Vi bjuder även in till Villadialogen där Villaägarnas riksförbund 
representerar privatkunderna.
 

Klimatdialog
Klimatdialogen är ett initiativ som vuxit fram i samarbetet mel-
lan parterna bakom Prisdialogen då flera av samrådsmötena ut-
vecklats till att handla lika mycket om åtgärder för att minska 
klimatpåverkan som pris. 

Under 2018 genomfördes en pilot med målsättningen att kunna 
erbjuda alla Prisdialogens medlemmar att genomföra en Klimat-
dialog och under 2019 genomförde bolaget den första klimat-
dialogen. Syftet med klimatdialogen är att hitta och genomföra 
gemensamma åtgärder tillsammans med kunderna för att effek-
tivisera miljöarbetet och undvika suboptimeringar i energisyste-
met.

Dialoger i syfte att ge rimliga prisändringar 
samt minskad klimat- och miljöpåverkan
För att stärka våra kunders ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för vår prissättning 
genomförs årligen prisdialoger. Sedan 2019 innefattar dialogen med kunderna även en klimatdia-
log.

P R I S -  O C H  K L I M A T D I A L O G

KORTSIKTIGA OCH LÅNGSIKTIGA KLIMAT- OCH MILJÖMÅL
• Bidra till en fossilfri uppvärmning i Sundsvall 2030
• Omvärldsbevaka utveckling kring koldioxidavskiljning och underjordsförvar
• Minska utsläpp inom uppvärmning med minst 3 000 ton koldioxid till 2022
• Minska klimatpåverkan från komfort- och processkyla
• 2020 – öka kunskapen kring konsekvensperspektivet och miljövärdering av el och klimat-

påverkan

HANDLINGSPLAN OCH ÅTGÄRDER
• Fjärrvärmeutbyggnad i Njurundabommen (-600 ton CO2/år)
• Temamöte konsekvensperspektiv och värdering av klimatnytta (PROFU)
• Fjärrkylautbyggnad/Utbyte av gamla kylanläggningar
• Aktiv del i genomförandet av Kommunens Miljöstrategiska program- 
• Genomföra några studiebesök hos deltagarna-Mitthem
• Förstudie CSS/ CCU
• Goda exempel från andra klimatarbetsplaner, fast punkt på dagordningen, minst en gång 

per år.
• Uppföljning direktverkande el inom fjärrvärmenäten, via Tekniska företagssäljarna
• Uppföljning av elbesparingar och ny elproduktion hos deltagarna i Klimatdialogen (enkät 

inför nästa möte, beräkningar eller utfall, försöker rapportera för Sundsvall 
• Erbjuda klimatneutral fjärrvärme

KLIMATARBETSPLAN 2021-2022
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För mer information om Kundnöjdhetsundersökningen, kontakta: energi@supportforetaget.se

”MVG” i kundnöjdhet – ett kvitto på att  
vårt strategiska arbete är lyckosamt
Att lyssna på våra kunder är viktigt för oss. Av den anledningen genomför vi kontinuerligt 
en kundundersökning (Nöjd-Kund-Index). Det senaste resultatet gav betyget ”Mycket väl 
godkänt” i kundnöjdhet enligt Supportföretagets energibolagsindex.

N Ö J D - K U N D - I N D E X
©

 Supportföretaget

K
U
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YCKET VÄL GODKÄN
D2022
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MEDELVÄRDESPROFIL 2021

FRAMFÖRT KLAGOMÅL

Föregående mätning 2019-2020 gav ett index på 78,94 vilket resulterar i att vi höjt vårt resultat 
åter igen. Vi har lagt till ett par nya frågor med i undersökningen under åren vilket gör att vi inte 
har ett värde på dessa tidigare år. Nästa steg är att plocka ut delar från undersökningen med för-
bättringspotential. Trots få klagomål 2021 får det ett stort genomslag i enkäten vilket visar att 
vi har en förbättringspotential på denna punkt. Under 2022 kommer vi att jobba med resultatet 
för att behålla, bevara och ytterligare förstärka kundnöjdheten. 

Supportföretaget genomförde på uppdrag av Sundsvall Energi en kundundersökning 2021-2022. Under-
sökningen bygger på kvalitativa intervjuer med slumpmässigt utvalda privat- och företagskunder (201 st)
och visar att Sundsvall Energi ligger på en hög kundnöjdhetsnivå med ett nöjdhetsindex på 79,57 (skala 
0-100). 

0%
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2%
98% NEJ
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HÖGST I TOPP ÄR

Leveranssäkerhet
Bemötande
Kompetens

Vi förbättrade även resultaten inom områden som 
tillgänglighet och tydlighet.
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I Energichansen lämnar föreningar sponsringsansökningar i 
form av videoklipp på max 40 sekunder. En, av Sundsvall En-
ergi, utsedd jury poängbedömer därefter bidragen utifrån krea-
tivitet, motprestation och sponsringsbehov. De tio föreningar-
na med högst poäng går till en finalomgång och presenteras på 
sundsvallenergi.se/energichansen. 

Finalisterna gör upp om 280 000 kr. Här gäller det för finalister-
na att engagera sin omgivning till att rösta, ju fler röster, desto 
högre upp kommer man i sponsringstrappan. Efter en vecka 
avslutas omröstningen och då kan man se på vilken plats för-
eningarna slutligen hamnar på. Sponsringspotten fördelas efter 
en förutbestämd pristege beroende på vilken plats man hamnar. 

Utöver finalisterna nominerar juryn även tre föreningar till ”Ju-
ryns val”. Juryn har 20 000 kronor som de kan välja att fördela 
hur de vill till de tre föreningarna. 

Vinnare av Energichansen 2021 blev Sundsvall Mosquitoes Ba-
seboll och Softboll som fick flest röster och hamnade på första 
plats vilket ger 70 000 kr.

– Jag är helt slut efter den här veckan! Men det har varit så su-
perkul och helt sagolikt att vi tog oss ända till första platsen. Vi 
har haft ett enastående engagemang och fått stöd av nästan hela 
softboll Sverige som har hejat och röstat på oss. Den här vinsten 
betyder att vi nu äntligen kan färdigställa våra hygien- och om-

klädningsutrymmen, säger Camilla Carlsson, lag-
ledare i Sundsvall Mosquitoes Baseboll 

och Softboll.

Energichansen är en tävling på initiativ av Sundsvall Energi för att främja lokal drivkraft och utveck-
ling i Sundsvallsregionen. Alla registrerade föreningar verksamma i Sundsvall och Timrå kommun är 
välkomna att delta (under förutsättning att föreningen uppfyller Sundsvall Energis sponsringspolicy). 

Energichansen – en sponsringstävling där 
allmänheten bestämmer fördelningen

E N E R G I C H A N S E N

JURYNS VAL

• Vuxna på stan - Sundsvall ............................. 10 000 kr 
• Sundsvalls Friidrott ...........................................5 000 kr 
• Hassels framtid .................................................5 000 kr

1) Sundsvall Mosquitoes Baseboll och Softboll..70 000 
kr
2) Sundsvall Demolition Rollers ...................... 50 000 kr
3) Sundsvalls OK .............................................. 40 000 kr
4) Sundsvalls Fältrittklubb .............................. 30 000 kr
5) Hiphopgruppen Soul Rebels Dance Crew .. 18 000 kr
6) Judo Club Sundsvall.................................... 18 000 kr
7) Tynderö IK .................................................... 18 000 kr
8) Njurunda Ryttareförening, .......................... 12 000 kr
9) Bergsåkers Badmintonklubb ...................... 12 000 kr
10) Sundsvalls Stadsrevy  ................................ 12 000 kr

FINALISTER 2021

JURY 2021
• Elisabeth Leidinge, svensk fotbollstränare
• Kristoffer Berglund, Teaterchef
• Hansi Fellbrink, musiker och filmproducent
• Wejdan Derky, lokal konstnär
• Tommy Naurin, fotbollsprofil 
• Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi 
• Kristina Svensson Administrativ chef Sundsvall  
Energi
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S P O N S R I N G S P O L I C Y

Sundsvall Energis sponsring bygger på samarbetsavtal där mot-
prestation tydligt ska framgå. Sponsring ska inte förväxlas med 
välgörenhet eller genomföras av personliga skäl. Sponsring är ett 
samarbete där båda parter tillförs ett värde som är till ömsesidig 
nytta.  

Sponsringsinsatserna ska syfta till att stärka varumärket genom 
att synas i sammanhang som förknippas med Sundsvall Energis 
profil och kärnvärden. Insatserna ska alltid ha ett tydligt mål där 
graden av måluppfyllelse kan mätas eller uppskattas. 

Sundsvall Energi sponsrar ideella föreningar. Samtlig sponsring 
ska i första hand hänvisas till Energichansen.  

För att ta del av Sundsvall Energis sponsring ska för-
eningen:  
• Dela vår uppfattning om att verka för en förbättrad livsmiljö 
och utveckling av Sundsvallsregionen
• Geografiskt finnas inom Sundsvallsregionen
• Ha en ordnad ekonomi
• Ta avstånd från dopning och verka för en drogfri förenings-
kultur
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FJ Ä R R V Ä R M E U T B Y G G N A D

I Njurunda växer fjärrvämenätet fram. Projek-
tet är helt förenligt med Sundsvall Energis am-
bition att bidra till lokal och hållbar utveckling 
och innebär bland annat att 15 300 kubikmeter 
eldningsolja över tid ersätts med biobränsle.

Nu slutar vi elda olja 
i Kvissleby

Den nya pelletspannan i Kvissleby har under 2021 tagits i drift. 
Pannan har en kapacitet på 5 MW, vilket är mer än den befintliga 
flispannan på 4 MW. Förhoppningen är att det nu är sluteldat 
med olja i Kvissleby. 

Investeringen genomförs både för att kunna möta upp framtida 
fjärrvärmebehov i området och som en del i Sundsvall Energis 
kontinuerliga arbete i att minska vår klimatpåverkan. 

Arbetet med att bygga ut fjärrvärmenätet i Njurunda har fortsatt 
under 2021 och de första delarna av det nya nätet i Njurunda-
bommen finns redan på plats i marken. Avtal har tecknats med 
två nya kunder som kommer att anslutas 2022, Församlingshem-
met i Njurunda och Lindbloms cykel. Sedan tidigare är Mitt-
hems nya bostäder och Kyrkmons skola kunder.
– Under året har vi förstärkt vårt befintliga nät i Kvissleby genom 
att lägga ner ytterligare en fjärrvärmeledning på en sträcka där vi 
annars riskerat att få en flaskhals i systemet. På det sättet säkrar 
vi leveranserna till Kvissleby och till de kommande kunderna i 
Njurundabommen, säger Robert Pettersson, projektledare.

Det som återstår att färdigställa är passage av nya järnvägsspåret 
samt att hänga upp fjärrvärmeldningen i vägbron över Ljungan, 
en total sträcka av ca 700m.

Investeringen är totalt cirka 50 miljoner kronor, var av 16 miljo-
ner bekostas av Klimatklivet*, den statliga satsningen på klimats-
marta investeringar.

* Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka för åtgärder som 
minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. 
De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per in-
vesteringskrona. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och positiv 
påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra 
önskade effekter av stödet.

Utbyggnaden av fjärrvärmen i Njurunda inne-
bär att en tre kilometer lång fjärrvärmeledning 
byggs från dagens nät i Kvissleby till Njurunda-
bommen. För att klara den ökade kapaciteten 
har den befintliga flispannan i Kvisslebyverket 
kompletterats med en pelletspanna på 5 MW.

Fakta
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Den nya produkten fjärrkyla – en del  
i utvecklingen av ett mer hållbart Sundsvall
Satsningen på det växande fjärrkylanätet i Sundsvall fortsätter, där resultatet ska bli en hållbar och 
miljösmart lösning för att kyla byggnader. I april 2021 kopplades första kunden in, det nya hotellet 
på Norrmalm.

Idén med fjärrkyla är densamma som med fjärrvärme där det 
finns en central och miljösmart produktion som distribueras till 
kunderna via ett ledningsnät i marken. Produktionen av fjärrkyla 
kommer framförallt bygga på att ta tillvara lokala förutsättning-
ar i form av kallt grundvatten från Sundsvallsåsen i kombina-
tion med energi från industriell spillvärme och avfallsförbrän-
ning. Den värmedrivna kylaproduktionen innebär en jämnare 
värmelast och  bättre systemnytta då fjärrvärmen behövs mest 
på vintern och fjärrkylan mest på sommaren. Resultatet blir ett 
jämnare uttag av energi i form av spillvärme från industrin och 
avfallsförbränning i Korstaverket vilket idag är bärande delar i 
energisystemet.

Satsningen innebär en stor klimatnytta i form av minskad an-
vändning av köldmedier och elkraft i de fastigheter som ansluts. 
Detta innebär utöver klimatnyttan även möjligheter att använda 
frigjord elkapacitet till exempelvis elbilsladdning utan att behöva 
förstärka elledningar. Under den första etappen av byggprojektet 
fortsatte utbyggnaden av nätet med grävarbeten på både södra 
och norra sidan av Selångersån, från Ågatan till Storgatan och 
Norrmalm. Detta innebar en omfattande samordning med det 
pågående projektet för den nya Storbron. Under 2022 kommer 
grävarbeten bland annat fortsätta västerut vid Ågatan fram till 
Västra Allén.

– Det känns roligt att få följa utvecklingen av det nya fjärrkylanä-
tet i Sundsvall, ett helt nytt nät för produktion och distribution 
av kyla till fastighetsägarna i Sundsvall. Fjärrkylanätet kommer, 
precis som fjärrvärmen, att byggas ut succesivt under många år, 

säger Peter Lindström, distributionschef, som själv har lång erfa-
renhet av utbyggnaden av fjärrvärmen.

Under 2021 har det borrats undersökningsbrunnar för att lo-
kalisera det bästa läget för en permanent brunn att pumpa kallt 
grundvatten från. På Kvarngatan kommer en provpumpning av 
vatten från Sundsvallsåsen ske under första kvartalet 2022. Detta 
som en del i processen för att söka miljötillstånd för användande 
av kallt grundvatten till den permanenta produktionsanläggning-
en. Under 2022 fortsätter även planeringsarbetet för att bygga en 
permanent produktionsanläggning.  

En av grundstenarna i det nya systemet är Sundsvallsåsen, en 
stor vattenreservoar som finns under de centrala delarna av sta-
den. För det nya nätet fungerar den som en stor energikälla då 
den håller en temperatur på cirka 7-9 °C året om. Tanken är att 
hämta upp det kalla vattnet från Sundsvallsåsen – ett miljösmart 
sätt att producera kyla då gratiskyla hämtas från det kalla grund-
vattnet. 

De flesta större städer i landet har redan nät för fjärrkyla och det 
finns ett ökande behov av att kunna kyla byggnader och lokaler. 
Ett stort kylbehov finns hos fastighetsägare, hyresgäster men 
också inom vården, offentliga lokaler, data- och serverhallar.  
Skärpta miljökrav på luftkonditionering talar också för systemet. 
Många anläggningar som finns idag innehåller köldmedier med 
växthusgaser som kommer att förbjudas och då är fjärrkylan ett 
både ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ. 

N Y T T  FJ Ä R R K Y L A N Ä T

Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärmen – 
att det är bättre att låta en central, miljöanpassad 
anläggning göra jobbet, i stället för att ha många 
lokala små eldrivna kylanläggningar och luftkondi-
tioneringsaggregat. 

Grunden i systemet är vatten från Sundsvallsåsen, 
en stor grundvattenåder som går under centrala 
staden och som håller en temperatur på 7-9 °C 
året om. Det är salthaltigt vatten som inte går att 
använda som dricksvatten då det ligger så nära ha-
vet. Det kommer ändå att behövas en vattendom 
för att få använda vattnet för att kyla.

Den andra pusselbiten i fjärrkylasatsningen är att 
använda överskottsenergi från fjärrvärmen. Med 
hjälp av värmedrivna kylmaskiner kan energin från 
Korstaverkets avfallsförbränning och spillvärmen 
från industrierna som normalt används för att vär-
ma Sundvall, även användas för att kyla i staden. 
Eftersom kylbehovet främst finns på sommaren 
och värmebehovet främst finns på vintern så kom-
pletterar systemen varandra.

FAKTA
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LÖNEJÄMFÖRELSE KVINNOR OCH MÄN

 2019 2020 2021 

Andel kvinnor (%) 29 26 26

Andel män (%) 71 74 74

 

Kvot kvinnliga chefer 1,75 1,45 1,46

Kvot manliga chefer 0,70 0,84 0,84

 

Kvot kvinnliga
styrelsemedlemmar 1,0 1,10 1,11

Kvot manliga
styrelsemedlemmar 1,0 0,96 0,96

Medellön kvinnor (kr/mån)  38 227 37 902 39 015

Medellön män (kr/mån) 37 365 37 150 38 343

Medianlön kvinnor (kr/mån) 36 070 35 570 36 855

Medianlön män (kr/mån) 33 680 33 250 34 040        

Lön som anges är exkl. VD

Utbildning, kompetens (tim) 2 024 1 324 2699

Utbildning, lagstadgad (tim) 1 316 659 1184

Antal olyckor med sjuk- 
frånvaro per 1 000 anställda 0 0 0

ANDEL MÄN OCH KVINNOR

HUR VÄL SPEGLAR CHEFER OCH STYRELSEN 
KÖNSFÖRDELNINGEN I FÖRETAGET?

M E D A R B E T A R E

Sundsvall Energi arbetar med kompetensutveckling genom 
årliga utvecklingssamtal där behoven identifieras. Detta re-
sulterar i en årsutbildningsplan som prioriteras av lednings-
gruppen. I genomsnitt så har vi 35 timmar per anställd i ut-
bildning och kurser under 2021. Nedan är ett utdrag från 
årets utbildningsinsatser.

Arbetsmiljöutbildning, SIP instruerad person elsäkerhet, 
Heta arbeten, Travers, Certifierad mätarmontör, Arbete med 
spänning, Anläggningsskötare, SSG 4500,Föreståndare 
brandfarliga varor, Brandfarlig vara grund, Mobila arbetsplatt-
formar, Effekthöjning F5, Introduktion HEROMA, IT säkerhet, 
Projektledarutbildning, Försäkringsutbildning, Fjärrvärme 
grund, Redovisning och skattefrågor, Tjänstedesign, AutoCAD 
Electrical, Presentationsteknik, Processmätteknik, HEROMA 
chefer, Avfall Sverige, Avfall Sverige årsmöte, Fjärrvärmecen-
traler och Energimätare mfl. 

GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR OCH KURSER
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Sundsvall Energis resultat på medarbetar-
undersökningen

HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) består av tre delområden: motivation, ledarskap och styrning. Dessa delområden är 
viktiga för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.  Årets resultatet visade på 78 i HME-index vilket är 
en förbättring mot 2019 då vi fick 73 som resultat. Medarbetarindexet ”förutsättningar” (FGA) fick vi ett utfall 2019 på 72 och 2021 
ett utfall på 76 (mål 75). 

M E D A R B E T A R U N D E R S Ö K N I N G

Den kommungemensamma medarbetarundersökningen visade på förbättringar på i stort sett alla 
mätområden. Totalt hamnade bolaget på grönt på alla delar för första gången i denna undersök-
ning. Under 2022 kommer vi att fortsätta arbeta internt med de detaljfrågor som visar förbättring-
spotential.

SJUKFRÅNVARO

 2019 2020 2021

Sjukfrånvaro kvinnor (%) 4,4 4,4 2,4

Sjukfrånvaro män (%) 3,4 2,7 3,6

Sjukfrånvaro totalt (%) 3,7 3,2 3,3

 2019 2020 2021

Sjukfrånvaro kvinnor dag 1-14 (%) 2,2 1,4 1,2

Sjukfrånvaro män dag 1-14 (%) 1,9 2,3 2,3

Sjukfrånvaro totalt dag 1-14 (%) 2,0 2,0 2,0
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För att visa Sundsvall Energis samhälls- och klimatnytta har vi i 
samarbete med Profu AB tagit fram ett klimatbokslut kopplat till 
vår totala klimatpåverkan. Vi vill helt enkelt ha koll på hur vi på-
verkar planeten och vad vi kan göra för vår gemensamma framtid. 

Klimatbokslutet beskriver hur Sundsvall Energis egen verksam-
het har en direkt klimatpåverkan, så som våra transporter och 
förbränning av bränslen. Samtidigt har den en indirekt klimatpå-
verkan då andra utsläpp undviks tack vare vår verksamhet.
Oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs kommer företa-
gen att använda energi, råvaror, transporter etc. och därmed är 
det uppenbart att företagen även bidrar till en ökad klimatpåver-
kan. Inte minst gäller detta Sundsvall Energi som processar en 
stor mängd bränslen för el- och värmeproduktion. Ett energifö-
retag står dessutom för en relativt stor klimatpåverkan jämfört 
med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion 
tillsammans med alla transporter står för merparten av våra ut-
släpp av växthusgaser. Trots detta redovisas i detta klimatbokslut 
att Sundsvall Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill 
säga att utsläppen är lägre med Sundsvall Energis verksamhet än 

utan. Totalt bidrog Sundsvall Energi till att 83 000 ton koldioxi-
dekvivalenter (CO2e) inte släpptes ut under 2021. Tack vare vår 
verksamhet kan betydligt mer koldioxidutsläpp undvikas än det 
som vi och våra leverantörer tillsammans släpper ut. Detta visar 
att vår verksamhet inte bara är miljövänlig utan även nödvändig 
för en hållbar avfallshantering och att fjärrvärmekunden är en 
förutsättning för detta. 

Siffran 83 000 ton CO2e kan jämföras med: 
• Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil   
 under 9 månader 
• Motsvarande utsläppen från en tur- och retur resa med flyg  
 till Paris för alla invånare i kommunen 
• Om alla invånare i kommunen avstod från att shoppa under  
 10 månader 
• Bidraget från 229 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler 
• Om man ekonomiskt skulle värdera Sundsvall Energis
 bidrag till undviken klimatpåverkan med hjälp av den  
 svenska koldioxidskatten, så motsvarar det cirka 100 milj- 
 oner kronor. 

Minskade utsläpp med 83 000 ton CO2e 
tack vare Sundsvall Energis verksamhet
För att visa Sundsvall Energis samhälls- och klimatnytta har vi i samarbete med Profu AB tagit fram 
ett klimatbokslut kopplat till vår totala klimatpåverkan. Vi vill helt enkelt ha koll på hur vi påverkar 
planeten och vad vi kan göra för vår gemensamma framtid.

K L I M A T B O K S L U T
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K L I M A T B O K S L U T

EN FJÄRRVÄRMEKUNDS KLIMATPÅVERKAN 2021

Detta värde visar vilken klimatpåverkan en enskild 
fjärrvärmekund bidrog med 2021. Genom att mul-
tiplicera värdet med kundens totala fjärrvärmeför-
brukning under 2021 får vi kundens klimatpåverkan. 

VÄRDET KAN ANVÄNDAS TILL:  

• Fastighetsägarens egna klimatredovisningar 
• Information till fastighetsägarna 
• Årsvis uppföljning av hur klimatpåverkan  har  
  förändrats 

Det värde som presenteras är beräknat för en typisk 
värmelastprofil (uppvärmning och tappvarmvatten 
till en bostad eller lokal). Värdet gäller därmed inte för 
andra typer av kunder där fjärrvärmeuttaget har en 
annan profil (exempelvis industrier). Värdet visar det 
resulterande utsläppet från att producera och leverera 
fjärrvärme fram till användaren. I värdet ingår inte en 
jämförelse mot andra möjliga uppvärmningsalternativ.  

Under 2021 bidrog de enskilda fjärrvärmekunderna 
till klimatpåverkande utsläpp motsvarande: 
 

22 kg CO2e/MWh värme 
 
Detta är ett något sämre värde jämfört med motsva-
rande värde för 2020 (-6 CO2e/MWh) och 2019 ( -12 
kg CO2e/MWh värme. Försämringen består främst 
av skillnaden mellan direkta utsläpp från plasten i 
avfallsbränslet och klimatnyttan av alternativ avfalls-
behandling har minskat.  En kund som bytt bort en 
bergvärmepump mot fjärrvärme har bidragit till att 
minska klimatpåverkan med ca 145 kg CO2e/MWh 
värme under 2021.

EN FJÄRRVÄRMEKUND
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Under många år har vi kraftigt minskat vår ol-
jeanvändning, så nu består våra direkta utsläpp 
av fossil koldioxid nästan uteslutande av plas-
ten i avfallsbränslet.
 
Plast är ett användbart material som kombinerar många goda 
egenskaper och innebär ofta besparingar av energi. Utan plast-
förpackningar skulle till exempel mer mat behöva slängas, vilket 
medför ett stort resursslöseri.
 
Däremot är det viktigt att öka återvinningen av plast. Polymerer 
kan återvinnas upp till cirka sju gånger, men återvinns sällan mer 
än en gång. För varje återvinningssteg blir plasten mer komplex 
och svårare att återvinna i nästa steg. Plast som återvinns blir i 
hög grad blomkrukor, sopsäckar och liknande produkter som 
sedan i nästa steg behöver energiåtervinnas, det vill säga förbrän-
nas. Plast kan innehålla farliga ämnen (exempelvis Ftalater, bro-
merade flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen) som försvårar 
materialåtervinning och innebär att för den plasten är energiåter-
vinning den bästa slutbehandlingen. 
 
Plast behöver bli mer förnybar, men förnybar plast har inte samma 
fysiska egenskaper som fossil plast och möjligheten för återvin-
ning av fossilplast försämras vid inblandning. Förnybar plast har 
även en liknande problematik med mikroplaster som fossil plast.  
 

Vi behöver alla hjälpas åt att: 

• Minska mängden mikroplaster i samhället 
• Öka återvinningen i samhället 
• Öka andelen förnybar plast 
• Säkerställa energiåtervinning som slutbehandling av  
 plast som inte kan återvinnas

 
Vi har tillsammans med våra större kunder i Klimatdialogen på-
börjat arbetet med hur vi tillsammans ska bidra till att minska 
miljöpåverkan från plasten. 
 
Under 2021 har vi påbörjat flera utredningar kring att avskilja 
koldioxid från vår anläggning för att nyttiggöra eller lagra i syfte 
att ytterligare öka vår klimatnytta. Vi har fått stöd från Ener-
gimyndigheten för vår utredning kring lagring av koldioxid, som 
vi genomför tillsammans med Sundsvalls Kommun, Sundsvalls 
Hamn och Sundsvall Logistikpark. Resultaten hittills pekar på att 
det är energikrävande och kostsamma processer som kommer att 
vara svåra att finansiera och även medför nya utsläpp. 
 
Miljöbelastningen av plast bör landa hos producent och av-
fallslämnare istället för hos fjärrvärmekunden som är förutsätt-
ningen för en hållbar slutbehandling av plast. Kostnaden för av-
skiljning och lagring av koldioxid från en plastkasse uppskattas 
till ca 10 öre, vilket jämfört med skatten på plastpåsar (3 kr/st), 
trots allt kan vara rimlig, om vi snabbt ska kunna begränsa kli-
matpåverkan från vår plastanvändning i samhället.

P L A S T
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Organiska ämnen som delvis består av ämnen som är svårned-
brytbara, som till exempel flamskyddsmedel, bryts ned effektivt 
vid energiåtervinning av avfall. Oorganiska ämnen som exem-
pelvis tungmetaller koncentreras effektivt till aska och slagg 
som hanteras enligt gällande miljökrav.  
 
Vårt kontrollprogram visar att vi samlar in och kontrollerar 
mer än 99,99 % av tungmetallerna och fördröjer spridningen 
till samhället med många tusen år. Avfallsbränslen har normalt 
högre tungmetallhalter (5-10 gånger) än andra bränslen som 
exempelvis biobränslen. Om allt avfall skulle materialåtervinnas 

skulle alla tungmetaller spridas till samhället igen. Kemikalie-
inspektionen har uppskattat samhällskostnader för exempelvis 
människans kadmiumexponering till cirka 4 miljarder kronor 
per år i Sverige, vilket motsvarar cirka 40 miljoner per år i 
Sundsvall. Energiåtervinning är ett av få sätt att minska sprid-
ningen av till exempel kadmium i samhället. Den samhällsnytta 
i form av avgiftning av samhället som vi levererar i samband 
med att vi behandlar avfallet uppgår troligen till ett flertal 
miljoner, även om det finns stora osäkerheter kring hur man ska 
värdera samhällsnyttan.

A V G I F T N I N G  A V  S U N D S V A L L
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D E T  L O K A L A  E N E R G I K R E T S L O P P E T
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Korstaverket

Materialåtervinning & deponiMaterialåtervinning & deponi
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Sundsvall Energi ska bidra till en god miljö, 
ekonomiska och sociala mervärden för kunder, 
leverantörer, medarbetare och ägare samt: 

• Erbjuda återvinning och energilösningar som utvecklar  
regionen och bidrar till ett hållbart samhälle
• Ställa hållbarhetskrav vid upphandling enligt koncernens  
inköpsstrategi
• Erbjuda medarbetare en hälsosam och icke-diskriminerande   
arbetsmiljö
• Ständigt förbättra vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete
• Följa gällande lagar, kollektivavtal och andra bindande krav
• Säkerställa processbeskrivningar och rutiner
• Säkerställa riskbedömningar löpande och vid verksamhets  
förändringar
• Säkerställa kompetens- och successionsplanering

Policyn fastställdes av Sundsvall Energis styrelse 2021-09-28.

Sundsvall Energis verksamhet är certifierade enligt ISO 9001 
(Kvalitet) och 14001 (Miljö) vilket innebär att vi har ett integre-
rat ledningssystem och att vi jobbar med ständiga förbättringar 
av kundnöjdhet och miljöprestanda i alla våra processer.

H Å L L B A R H E T S P O L I C Y
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Korstaverket vid Tunadalshamnen strax utanför Sundsvall är det 
stora pulserade hjärtat i vår energiverksamhet. Anläggningen är 
en högteknologisk process som spelar en viktig roll i Sundsvalls 
energikretslopp. Varje dygn förbränns cirka 600 ton avfall vid 
Korstaverket, vilket motsvarar en besparing på cirka 150 000 liter 
eldningsolja. Varje dag, året om.

Från att vi har eldat cirka 45 000 ton olja per år var vi år 2021 
nere på ca 600 ton olja. Vi kan därmed konstatera att vi i princip 
är oljeoberoende.

Processen i Korstaverket är tekniskt mycket avancerad där säker-
het och miljö står i fokus. I ångpannan hettas vatten upp till ånga 
som via en värmeväxlare värmer upp vattnet i fjärrvärmenätet. 
En del av ångan blir även till el i kraftvärmeverkets ångturbin. 

Den icke-brännbara delen av avfallet faller ut som bottenaska, 
även kallad slagg, och består av metall, glas, sten och annat ma-
terial. Slaggen transporteras till Blåberget där metaller sorteras ut 
för återvinning och återstående del används som konstruktions-
material på Blåberget.

Rökgaserna renas i avancerade kemiska processer och övervakas 
dygnet runt via automatiska mätinstrument innan de släpps ut 
ur den 100 meter höga skorstenen. Utsläppen ligger långt under 
godkända gränsvärden.

Sundsvall Energi använder en unik metod för att tvätta den aska 
som blir kvar efter förbränningen. Tekniken är både ekonomisk 
och ekologisk hållbar, inte minst genom att man kan undvika 
långa transporter till godkänd avfallsbehandling.

I asktvätten tvättas vattenlösliga salter ur askan. Kvar blir en 
stabiliserad produkt som kan deponeras som icke farligt avfall. 
Vattnet från tvättprocessen renas i vattenreningen och avskiljs 
som slam. Detta slam blandas med större askpartiklar, tvättas i 
asktvätten och ingår i den stabiliserade produkten. Efter behand-
lingen kvarstår ett renat, salthaltigt vatten som släpps ut till havet.

K O R S T A V E R K E T

Vid Korstaverket produceras  
klimatsmart energi till hela Sundsvall
Hållbarhetsfrågorna är viktiga för Sundsvall Energi och vi arbetar ständigt för att utvecklas och ta 
vårt ansvar. Vid Korstaverket återvinns el och värme från avfall, detta är både ett energieffektivt och 
hållbart uppvärmningsalternativ som möjliggörs genom våra fjärrvärmekunder.
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STUDIEBESÖK
Att göra ett besök vid Korstaverket är populärt. Framförallt är det elever vid Sundsvalls skolor som besöker oss, men vi tar även emot 
besökare från exempelvis företag och föreningar. 

Studiebesöket inleds med en informativ del där besökarna får veta mer om Sundsvall Energi via en film på cirka 15 minuter. Därefter 
ges en guidad tur runt anläggningen. Samtliga besökare har hjälm och varselväst vid studiebesök, vilket tillhandahålls av Sundsvall 
Energi. Av säkerhetsskäl visas inte anläggningen för skolelever under tolv år.

Med anledning av Covid-19 hölls den fysiska studiebesöksverksamheten stängd under 2021. Som ett alternativ och komplement till 
fysiska studiebesök togs det fram en film med en digital rundvandring på Korstaverket. Filmen är knappt tio minuter lång och finns på 
sundsvallenergi.se och YouTube.

K O R S T A V E R K E T
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I början av 2021 lämnade Mark- och Miljödomstolen be-
sked om ändrat miljötillstånd, vilket gav Sundsvall Ener-
gi möjlighet att ytterligare effektivisera verksamheten ge-
nom att höja den tillförda effekten på avfallspannan från 
60 MW till 84 MW. Den tillståndsangivna gränsen för verk-
samheten på högst 260 000 ton avfall per år är oförändrad. 

Under det årliga underhållstoppet i september samsades cirka 
300 entreprenörer på Korstaverket för att underhålla anlägg-
ningen samt modifiera de flaskhalsar som begränsade pannans 
effekt. Modifieringarna bestod bland annat av att installera 
större värmeupptagande ytor i pannan, installera en vattensot-
ningsfunktion för att effektivisera driften, byta ut och förstär-
ka komponenter i rökgasreningen för att klara ett högre rök-
gasflöde, byta ut samt lägga till nya filter i vattenreningen för 
att säkra den höga reningsgraden vid högre vattenflöden. 

– En utbyggnad av vår avfallspanna är inte endast bra för mil-
jön utan även ekonomiskt riktigt för bolaget då det minskar 
behovet av köp från externa värmeleverantörer. Volymmässigt 
kommer vi att elda upp till 20 000 ton avfall mer per år, vilket 
innebär att vi numera kan behandla totalt cirka 200 000 ton avfall 
per år vid Korstaverket, säger Bjarne Öberg, produktionschef. 

Mitt i en global pandemi mottogs över 100 godsleveranser och ge-
nomfördes över 10 tunga lyft utan några olyckor varken på person 
eller utrustning, vilket är resultatet av ett väl utfört arbetsmiljöar-
bete. Anläggningen startades upp i slutet av september med ett po-
sitivt resultat där effekten på pannan genast ökade. Den effektiva 
driften av anläggningen har ökat med ca 10 MW, vilket var målet. 

Med effekthöjningen av pannan är värmeleveransen till Sunds-
vall Energis kunder fortsatt säkrade under vintermånaderna och 
vilket även kommer bidra att vi i framtiden får en bättre drifteko-
nomi och ett starkare ekonomiskt resultat.

U P P G R A D E R I N G 
A V  A V F A L L S P A N N A N

Under 2021 pågick projektet att höja effekten 
på avfallspannan, ett strategiskt beslut fattat 
på miljömässiga och ekonomiska grunder. 
Investeringen uppgick till cirka 100 miljoner 
kronor.

Effektiviseringsprojektet 
med hållbarhet och drift- 
ekonomi i fokus
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M I L J Ö V Ä R D E N

ENERGIEFFEKTIVITET

ENERGIPRODUKTION (GWH)

Desto lägre primärenergifaktor, desto bättre energiutnyttjande. Jämför 2,29 för elvärme. 
 Energieffektivitet över 0,6 klassas som återvinning.

ENERGIÅTERVINNING AV AVFALL (TON/ÅR)

UTSLÄPP FOSSIL KOLDIOXID (G CO2/KWH)

FÖRBRÄNNINGSRESTER FRÅN ENERGI-
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UTSLÄPPT TILL LUFT      
                                               2021    2020   2019  GRÄNSVÄRDE

Kväveoxider, NOx (mg/m3)               21               21            37            200

Svaveldioxid, SO2 (mg/m3)                 1                  1                5 50 

Stoft (mg/m3)                                          0,1               0,1            0,2 10

Dioxiner (ng/m3)                              0,002         0,001       0,003 0,1

Fossil koldioxid (g CO2/kWh)       78,3             117       77,40 Ej aktuellt

Redovisning enligt Värmemarknadskommittén, ur ett bokföringsperspektiv.
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En viktig del i återvinningen av avfall och ener-
gi sker på vår återvinningsanläggning Blåberget 
väster om Sundsvall. Där hanteras i första hand 
verksamhetsavfall från Mellannorrland.

Huvuddelen av verksamheten vid Blåberget utgörs av mottag-
ning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall. Brännbart 
avfall, bygg- och rivningsvirke samt trädgårdsavfall krossas och 
körs sedan till Korstaverket för att återvinnas som energi.

Vid Blåberget tas också restprodukterna från Korstaverket om-
hand på ett miljöriktigt sätt. Vi sorterar ut metaller och konstruk-
tionsmaterial och återstående del läggs på deponi. Föroreningar 

från deponering samlas upp och reduceras genom sedimente-
ring och biologiska processer i tre lakvattendammar på området.  
Genom förbättrad materialåtervinning, men även genom riktade 
åtgärder som till exempel sluttäckning har föroreningar i vatten 
minskat påtagligt genom åren. Behandlat vatten leds sedan till 
det kommunala reningsverket.

Verksamheten på Blåberget spelar en viktig roll för ett hållbart 
samhälle genom att nyttiggöra utsorterat avfall och därmed und-
vika skrymmande och växande sopberg samt bidra till avgiftning 
av samhället.

B L Å B E R G E T
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Lakvatten bildas av regn som infiltrerar deponin och är ofta förorenat, till exempel av tungmetaller och salter. Lakvatten från  
deponier samlas på Blåberget upp i en så kallad lakvattendamm.

MOTTAGET AVFALL ÅRSMEDELVÄRDE UTGÅENDE LAKVATTEN

Blåberget är en plats där man på ett centraliserat 
sätt lämnar sitt avfall och där Sundsvall Energi 
tar emot verksamhetsavfall. Sedan avveckling-
en av de mindre soptippar som tidigare fanns 
på flera platser inom kommunen blev Blåberget 
den plats där allt avfall samlades.

Avfallshanteringen har utvecklats en hel del sedan de ursprung- 
liga soptipparna, då merparten av avfallet deponerades. Soptip-
parna kallas idag för återvinningsanläggningar utifrån att mer-
parten av avfallet återvinns på olika sätt. Ursprungligen hamna-
de allt avfall på deponi men relativt snart började man separera 
metall och industriavfall. Så småningom växte en sortering fram 
med olika tippställen beroende på fraktion. Idag återvinns >95% 
av avfallet som mottas vid Blåbergets avfallsanläggning; antingen 
som material- eller energiåtervinning. 
 
2002 kom förbudet mot att deponera brännbart avfall och 2005 
utökades detta att även omfatta organiskt avfall. Det har gjort 
att avfallsmängderna till deponier har minskat i hela Sverige och 

därmed även behovet av deponiyta. 
För Sundsvall Energi är Blåbergets avfallsanläggning i första 
hand en för- och eftergård till avfallspannan i Korstaverket, dvs 
mellanlagringsyta för avfallsbränsle och mottagningsplats för 
förbränningsrester. Merparten av företagens avfall som tas emot 
vid Blåbergets avfallsanläggning sorteras vid återvinningscentra-
len. En deponi finns fortfarande och kommer fortsätta att finnas 
för mottagning av sådana fraktioner som inte har något annat 
alternativ än deponi.

2018 startade ett projekt avseende att sluttäcka det äldsta depo-
niområdet från 1960-talet. Projektet avslutades 2019 och idag är 
den tidigare deponin ett grönområde som är svår att spåra till 
tidigare deponimottagning. Under kommande år planerar verk-
samheten att sluttäcka fler deponietapper där det kan ges möj-
ligheter att göra något brukbart med ytorna efter sluttäckning.

Sundsvall Energi har erhållit tillstånd till fortsatt sluttäckning och 
arbetet med detta kommer att inledas under 2022.

B L Å B E R G E T

SLUTTÄCKNING AV DEPONIER

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2018 2019 2020 2021

Mottaget avfall (ton) Deponerat avfall (ton)

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

µg
/l

Krom Nickel Zink



38 Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 2021Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 2021

L O K A L A  N Ä T

Med hjälp av dessa nät kan vi även erbjuda Sundsvalls 
ytterområden en miljövänlig och driftsäker uppvärm-
ningsform. Som reserv på alla anläggningar finns olje-
pannor för att säkra leveransen till våra kunder.

Kvisslebyverkets huvudenhet är en panna för träbräns-
len där vi eldar främst sågspån. Vid behov av spets-
värme eldas träpellets i en nybyggd panna. Fjärrvär-
men distribueras till de flesta fastigheterna i Kvissleby 
centrum och når även Nolbyområdet. Dessutom finns 
en fjärrvärmeledning under Ljungan vilket har möjlig-
gjort anslutning av Skottsundsbacken och andra fastig-
heter öster om Ljungan.

I Matfors finns en biobränslepanna. Dessutom finns 
tre reservpannor varav två drivs med biobränsle. Vi el-
dar huvudsakligen träbränslen. Val av bränsle varierar 
beroende på tillgång och kostnader.

Vår biobränslepanna i Indal har en effekt 1,3 MW och 
producerar 2 500 MWh/år.

Vi driver en liten fjärrvärmeanläggning i Liden. An-
läggningen består av en pelletspanna med tillhörande 
bränslesilo.

I Lucksta har vi en biobränslepanna som eldas med 
pellets. Genom att våra kunder ersätter olja och el med 
fjärrvärme minskar uppvärmningskostnaderna samti-
digt som stora miljömässiga fördelar erhålls.

PRODUKTION LOKALA NÄT 2020

Fjärrvärmepanna i Matfors

Förutom det 30 mil långa fjärrvärmenätet 
under Sundsvalls gator så har vi även fem lo-
kala nät i Indal, Liden, Lucksta, Matfors och 
Kvissleby. 
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Pelletspanna, 600 kW (oljepanna reserv). 
Driftsattes 2006.

Fastbränslepanna för biobränsle, 7 MW 
+ cirka 2 MW rökgaskondensering 

(biobränsle, tallbeckolja- och oljepanna reserv).  
Driftsattes 2009.

Fastbränslepanna för biobränsle, 4 MW 
+ cirka 1 MW rökgaskondensering   

(2 st. oljepannor reserv). Driftsattes 1998.

Pelletspanna, 1 300 kW (oljepanna reserv).
Driftsattes 2008.

Pelletspanna, 600 kW (oljepanna reserv).
Driftsattes 2004.
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V E R K T Y G  F Ö R  H Å L L B A R H E T

CERTIFIERADE 
LEDNINGSSYSTEM

MILJÖKONTROLL

INTERNREVISIONER

LEVERANTÖRS-
BEDÖMNINGAR

TILLBUDSRAPPORT- 
ERING OCH RISK- 
BEDÖMNINGAR

Miljöcertifierade sedan 2006 (ISO 14001) 
Kvalitetscertifierade sedan 2021 (ISO 9001)

Sundsvall Energi har miljötillstånd för samtliga an-
läggningar som omfattas av tillståndsplikt. Tillstånden 
innehåller villkor för utsläpp till mark, vatten och luft 
som följs upp kontinuerligt enligt särskilda egen-
kontrollprogram och rapporteras årligen i form av 
miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Interna revisioner är ett etablerat verktyg kopplat till 
kraven i miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöstandarderna, 
inklusive lagefterlevnad, men är också ett effektivt 
verktyg för att följa upp efterlevnaden av andra krav 
eller processer.

Kommunkoncernen har antagit en inköpsstrategi och 
vi har rutiner för att ställa hållbarhetskrav vid inköp. Vi 
gör även utskick till leverantörer om att vi tackar nej till 
förmåner och gåvor.

Sundsvall Energi använder AFA försäkringars tillbuds-
rapporteringssystem ENIA. Systemet är tillgängligt för 
alla medarbetare via dator eller mobiltelefon. Systemet 
underlättar överblick och analyser i syfte att bättre kunna 
förebygga och lära av tidigare händelser. För att före-
bygga och minska risker görs årliga riskbedömningar 
där åtgärder sätts in för att minimera de största riskerna. 
Riskbedömningar görs också inför ett jobb, för att identi-
fiera och säkerställa att riskerna tas omhand på ett bra sätt 
innan arbetet påbörjas.

Extern revision genomför årlig 
granskning. Senaste revision i februari 
2021.

Förutom miljörapportering till till-
synsmyndigheterna så sker denna 
publika hållbarhetsredovisning.

Under 2021 genomfördes ca 40 
revisionsdagar inklusive förbere-
delser.

Leverantörsbedömningar genom-
förs vid upphandlingar och på alla 
nya leverantörer görs en ekonomisk 
kontroll före inköp. Prioriterade leve-
rantörer värderas regelbundet.

Under 2021 har inga olyckor med  
frånvaro rapporterats.

VERKTYG BESKRIVNING UTFALL/KONTROLL

KLIMATBOKSLUT Vi tar fram ett klimatbokslut där vi redovisar direkta och 
indirekta utsläpp, men även utsläpp som undviks genom 
vår verksamhet. Man jämför med effekterna av om vår 
verksamhet inte fanns och vilken klimatpåverkan det 
skulle medföra. Plast i avfallsbränslet är vårt huvudsakliga 
utsläpp.  Ur ett livscykelperspektiv så består miljöpå-
verkan uppströms främst av utsläpp i samband med 
elproduktion, bränslen och transporter. Nedströms vår 
verksamhet så är diffus värmespridning den huvudsakliga 
effekten.

Under 2021 så medförde vår verksam-
het att 83 000 ton CO2 undveks att 
släppas ut. Under 2021 har vi startat 
upp utredningar kring förutsättningar 
att avskilja koldioxid  för att nyttigöra 
den eller lagra den långsiktigt. Det är 
energikrävande och kostsamma pro-
cesser och vi behöver beslutsunderlag 
för att välja väg hur vi kan bidra till 
klimatneutral verksamhet.

VERKSAMHETS- 
FÖRÄNDRINGAR

Inför verksamhetsförändringar och upphandlingar an-
vänds checklistor och riskanalyser genomförs vid behov, 
för att identifiera risker och möjligheter (miljö, arbetsmil-
jö, kvalitet och säkerhet) för att säkerställa kundnöjdhet, 
en god arbetsmiljö, låg miljöbelastning, en säker verksam-
het.

Ifyllda checklistor och riskanalyser 
dokumenteras.

SYSTEMFÖRVALTNING Aktiv systemförvaltning är viktig del i informationssäker-
het och att hantera personuppgifter på ett säkert sätt.

62 st systemförvaltningsplaner 
under 2021.

Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 2021
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TILLGÄNGLIGHET  
OCH PÅLITLIGHET

STRATEGISK PLANERING

SAMVERKAN/ 
DELAKTIGHET

LIKABEHANDLINGSPLAN

HÄLSA OCH SÄKERHET

LEDNINGENS  GENOM-
GÅNG

KRIS OCH SÄKERHET

Vi har en rad egna reservanläggningar och även energi-
samarbete med industrier som möjliggör reservkapacitet. 
Vi har investerat i en ledning i Sundsvallsbron för att 
säkerställa flera matningsalternativ i huvudnätet.

Vår strategiska plan bygger på en omvärlds- och intres-
sentanalys och att vi identfierat alla betydande risker och 
möjligheter i verksamheten, inklusive hållbarhet.

Samverkansgrupp och skyddskommitté för samverkan 
för att säkerställa ett fungerande fysiskt samt organisato-
riskt och socialt arbetsmiljöarbete. Årliga medarbetarsam-
tal är ett viktigt inslag för att säkerställa personliga mål, 
ansvar och befogenheter och kompetensutveckling. Den 
strategiska planeringen bryts ned till alla avdelningar.

Årlig likabehandlingsplan för att främja lika rättigheter och 
möjligheter, inklusive lönekartläggning.

Varje månad går ledningen igenom sjukskrivningar, övertid  
och rehabiliteringsärenden, för att säkerställa arbetet med 
hälsa och säkerhet.

Årlig genomgång med ledningen utifrån perspektiven kund, 
medarbetare, process och finansiellt för att säkerställa arbe-
tet med verksamhetsutveckling.

En årlig övning av vår nödlägesberedskap.

Leveranssäkerhet fick 4,76 av 5 i vår 
senaste Nöjd-kund-index-undersök-
ning (NKI).

Affärsplan 2022-2025.

Samverkan enligt årsplanering.

Likabehandlingsplan 2021.

Månadsuppföljning.

Protokoll ligger till grund för strate-
gisk planering.

Årets övning omfattade Informa-
tionssäkerhet.

KUNDMÄTNINGAR Kundnöjdheten mäts vartannat år genom kvalitativa kun-
dintervjuer. Undersökningens resultat ligger till grund för 
vårt utvecklingsarbete.

I undersökningsperioden 2021-
2021 genomfördes 201 kvalitativa 
kundintervjuer.

SYNPUNKTER Inkommande kundärenden hanteras i vårt Kundärendehan-
teringssystem. Koncernen har ett gemensamt ärendehante-
ringssystem för synpunkter från allmänhet. Miljösynpunkter 
hanteras i vårt avvikelsehanteringssystem.

Inkomna synpunkter hanteras i 
respektive system.

VERKTYG BESKRIVNING UTFALL/KONTROLL

KOMPETENS OCH  
UTVECKLINGSPLANER

Vi kartlägger medarbetarnas kompetenser och utvecklings-
behov samt planerar för vår kompetensförsörjning på ett 
hållbart och strategiskt sätt.

Befattningsbeskrivningar samt 
ansvar och befogenheter har tagits 
fram. En gemensam utbildningsplan 
finns framtagen för medarbetarna.

MEDARBETAR- 
UNDERSÖKNING

Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar som 
skapar en grund för en öppen dialog mellan medarbetare och 
chefer gällande den aktuella arbetssituationen. Utifrån resultatet 
av medarbetarundersökningen arbetas åtgärdsplaner fram 
som kontinuerligt och systematiskt följs upp i syfte att öka 
motivation och engagemang hos våra medarbetare, stärka vårt 
varumärke samt öka verksamhetens förmåga att skapa värde 
för kunderna.

Mål för Nöjdmedarbetarindex 
(NMI) är minst 75. Senast utfall 
från 2021 (78). 
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Resultatet efter finansiella poster uppgår i årsbokslutet till  
8 mnkr, vilket innebär att bolaget levererar ett resultat som är  
29 mnkr lägre än budget.

Bolagets resultat har präglats av priset på utsläppsrätter som 
haft kraftig negativ påverkan då de nått rekordhöga nivåer under 
2021. Året har också präglats av bristande drifttillgänglighet på 
bolagets avfallskraftvärmeverk med fyra större driftstörningar 
som påverkat det ekonomiska utfallet negativt. 

Årsmedeleffekten för avfallspannan på Korstaverket blev ändå 
bland de högst uppmätta värdena sedan pannan togs i drift trots 
ett förlängt underhållsstopp. I samband med underhållsstoppet 
så genomfördes en kapacitetshöjning på pannan som kommer 
bidra till att vi i framtiden får en bättre driftekonomi och ett 
starkare resultat.
En effekt av pandemin blev minskade avfallsvolymer under bör-
jan av året vilket påverkade resultatet då vi tvingades producera 
värme med dyrare bränslen.

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

Styrelsen och verkställande direktören för Sundsvall Energi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Information om verksamheten
Bolaget har sitt säte i Sundsvall och verksamheten består av 
försäljning och leverans av fjärrvärme, hetvatten, fjärrkyla, el, 
återvinning, laddtjänster, solceller och energitjänster.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I januari kom beslutet att Mark- och miljödomstolen ger 
tillstånd att höja den tillförda effekten i avfallsförbränningsan-
läggningen F5 vid Korstaverket samt att genomföra de arbeten 
som behövs för den planerade ändringen. I samband med det 
upphävdes tillståndet till fortsatt drift av den äldre avfallseldade
ångpannan. Det ändrade miljötillståndet innebär att den 
tillförda effekten på F5 ökas från 60 MW till 84 MW. Tillstån-
det är tidsbegränsat till och med 2027-12-31 vilket innebär att 
bolaget kommer att behöva söka om ett nytt grundtillstånd. 
Investeringen uppgår totalt till cirka 100 mnkr och merparten 
av arbetet genomfördes under 2021. Under 2022 kommer den 
sista etappen att genomföras avseende rökgas- och boosterfläk-
tar samt bandfilter. Den årliga revisionen av panna F5 i Korsta 
genomfördes parallellt med effekthöjningsprojektet.
I februari driftsattes den nya pelletspannan i Kvissleby – en 
viktig pusselbit i fjärrvärmeutbyggnaden mellan Kvissleby och 
Njurundabommen. Den nya pannan levererar fossilfri värme 
till 100 procent. För första gången sedan fjärrvärmenätet i 
Kvissleby byggdes förbrukades ingen olja under februari månad 
och bränslet till fjärrvärmeförsörjningen i Kvissleby var därmed 
fossilfritt.  
 

Som ett led i bolagets klimatarbete har förstudier avseende kol-
dioxidavskiljning påbörjats. I dag finns två alternativ, lagring av 
koldioxid (CCS) alternativt nyttiggörande av koldioxid (CCU). 
Bolaget har tillsammans med Sundsvalls kommun och Logistik-
parken fått bidrag till att utreda CCS. Avseende CCU har
bolaget initierat en kompletterande utredning.
Bolaget har fått godkännande av sluttäckningsplan avseende 
avslutade deponiområden på Blåberget. Arbetet med sluttäck-
ningen kommer att pågå under många år och uppstart sker 
under 2022.  
Det nya fjärrkylanätet i Sundsvall fortsätter att växa fram. 
Under året har ledningar lagts i Sundsvalls innerstad, längs 
Sjögatan, Universitetsallén och Idrottsparken. Bolaget blev 
under 2021 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga  
risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets grundidé är att kunna erbjuda tryggheten i att det ”all-
tid är varmt på stan”. Fjärrvärmen och fjärrkyla är möjliggörare 
för att säkerställa möjligheten att kunna möta effekterna av ett 
förändrat klimat som bedöms komma i framtiden. Det kommer 
att krävas en bibehållen maximal leveranskapacitet då
extrema väderförhållandena bedöms bli mer frekventa och 
däremellan kunna hantera lägre energivolymer.
Förstudier avseende CCS (Carbon Capture and Storage) och 
CCU (Carbon Capture and Utilization) har initierats för att un-
dersöka möjligheterna att ytterligare öka bolagets klimatnytta.
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Den ökade elektrifieringen av samhället skapar nya utmaningar 
för bolaget. I detta perspektiv kommer kunderna ställa ännu 
större krav på anpassade och individuella lösningar. Kunderna 
kommer även att ställa ökade krav på tillgänglighet och hur 
produkterna och tjänsterna utformas.
Bolaget kommer att fokusera på tre huvudstrategier under kom-
mande år. Fortsatt ekonomisk konsolidering, ökad marknads-
närvaro och interna kostnadseffektiviseringar.
Bolagets väsentliga risker är avvikelse i normalårstemperatur, 
förändring av marknadsräntor och marknadspriser på energi 
samt förändrad miljölagstiftning. De finansiella riskerna hante-
ras i enlighet med upprättad finanspolicy.

Användande av finansiella instrument
Samtliga köp av elderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen 
för produktion eller för försäljning till slutkund, redovisas i 
samband med att kontraktet går i leverans och påverkar inköps-
priset samt försäljningspriset på den volym energi som säkrats. 
Dessa elderivat utgör således finansiella instrument.
 
Det verkliga värdet på elderivaten på balansdagen uppgick till -4 
Mkr (-2). Det nominella värdet uppgick till -6 Mkr (-5).

Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sundsvall Energi AB valt 
att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från 
årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har 
överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen. Håll-
barhetsrapporten finns publicerad på sundsvallenergi.se

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet  
enligt miljöbalken
Bolaget bedriver verksamheter som är tillstånds- och anmäl-
ningspliktiga enligt miljöbalken. Samtliga tillstånd och anmäl-
ningsbeslut avser förbränningsanläggningar för värme- och 
elproduktion samt mellanlagring och behandling av avfall.
 
Verksamheten är i grunden positiv för miljön då den medför 
energieffektiv uppvärmning av fastigheter och avfallshante-
ring som bidrar till avgiftning av samhället, men medför även 
utsläpp till luft av bland annat svaveldioxid, kväveoxider, stoft 
och fossil koldioxid samt utsläpp till vatten av lakvatten, pro-
cessvatten samt dagvatten. Användningen av fasta bränslen ger 
upphov till aska som deponeras. Efterlevnaden av villkor i
tillstånden redovisas i årlig miljörapport till respektive tillsyns-
myndighet samt löpande under året till tillsynsmyndigheterna.
 
Bolaget är sedan 2006 miljöcertifierat enligt ISO 14001.
 
Sundsvall Energis dotterbolag Korsta Oljelager AB:s omfattas 
av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) vilket innebär att även 
Sundsvall Energi AB omfattas av samma lagtext.
 
Bolaget har bedrivit verksamheten i enlighet med de ändamål 
kommunfullmäktige fastställt samt inom de kommunala befo-
genheterna.
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Nettoomsättning  

Resultat efter finansiella poster  

Balansomslutning

Rörelsemarginal (%)  

Avkastning på eget kapital (%)

Soliditet (%)

 2021 2020 2019 2018 2017

 675 855 582 960 691 566 677 755 599 555

 8 070 32 363 41 025 48 689 52 211

 1 413 723 1 294 333 1 310 112 1 326 323 1 389 843

 1 7 7 9 10

 3 11 15 20 23

 22 23 21 18 16

Flerårsjämförelse (Tkr)

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Belopp vid årets ingång

Redovisat resultat 2020

Justering överskottsfond   

Årets resultat  

Belopp vid årets utgång  

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 17 865 tkr (17 865 tkr).

 Aktie- Reserv- Balanserat Årets  
 kapital fond resultat resultat Totalt

 25 000 1 630 6 136 2 231 34 997  

   2 231 -2 231 0   

   -5 879  -5 879

    12 276 12 276  

 25 000 1 630 2 488 12 276 41 394

 

Förändring av eget kaptial (Tkr)

Balanserad vinst

Årets vinst   

Disponeras så att i ny räkning överföres

2 487 667

12 276 306

kronor 14 763 973

14 763 973

kronor 14 763 973

 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
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Tkr

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Energi- och produktionskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Not  2021-01-01 2020-01-01

  -2021-12-31 -2020-12-31 

2  675 856 582 960  

  1 039 844

  41 0 

  676 936 583 804

   

  -311 518 -204 361

3, 4  -183 486 -174 605 

5  -90 588 -88 469

  -81 290 -75 562

  -666 882 -542 997

6  10 054 40 807

7  7 500 3 000

8  269 498

9  17 0

10  1 409 1 184

11  -11 179 -13 126

  -1 984 -8 444

  8 070 32 363

12  -186 -30 252

  7 884 2 111

13  4 392 120

  12 276 2 231

R E S U L T A T R Ä K N I N G
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Tillgångar (Tkr)

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätter

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjutna skattefordringar

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Not  2021-12-31 2020-12-31 

14  751 772   

  751 772 

15  257 255 249 218

16  672 523 657 569

17  3 026 4 134

18  80 844 56 654

  1 013 648 967 575

19, 20  250 250

21  140 45

  4 602 209

22  164 465 152 601

  169 457 153 105 

  1 183 856 1 121 452

B A L A N S R Ä K N I N G

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Aktuella skattefordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

   

  15 005 15 079

  15 005 15 079

  57 937 40 121

  35 118 30 488

  206 492

  26 263 29 194

23  95 338 57 507   

  214 862 157 802

  229 867 172 881

  

  1 413 723 1 294 333



47 Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 2021

B A L A N S R Ä K N I N G

Eget kapital och skulder (Tkr)

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Årets vinst

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Not  2021-12-31 2020-12-31 

24, 25

  25 000 25 000

  1 630 1 630

  26 630 26 630

  2 488 6 136

  12 276 2 231

  14 764 8 367

  41 394 34 997

26  339 646 339 460

27

  285 242

  45 169 45 921

  45 454 46 163

Långfristiga skulder

Skulder till koncerföretag

Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Koncernkonto hos Sundsvalls Kommun

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalde intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

28

  610 000 610 000

  6 177 7 197

  616 177 617 179

  184 059 152 081

  58 125 21 798

  17 137 8 223

  20 897 18 574

29  90 834 55 858

  371 052 256 534

  1 413 723 1 294 333
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K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

Tkr

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete

Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

Not  2021-01-01 2020-01-01 

  -2021-12-31 -2020-12-31

  

  8 070 32 363

30  74 601 75 410

  285 -90
  

  82 956 107 683

  

  74 6 521

  -21 340 18 460

  -36 006 21 121

  45 724 -26 705

  68 793 14 897

  140 201 141 977

  -127 341 -91 404

  101 0

  -11 959 -14 327

  -139 199 -105 731

   

  -1 002 -36 246

  -1 002 -36 246

  0 0

  0 0
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningsla-
gen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäktsredovisning
Vid försäljning av varor och tjänster redovisas intäkten vid 
leverans. När det gäller behandlingstjänster redovisas intäkten 
när materialet vägs in vid Blåbergets viktstation.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
 
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats av företa-
get är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar.
 
Avskrivning per post (procent/år) 
Nyttjanderätter  2

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet.
 
Avskrivning per post (procent/år) 

Byggnad fastbränsleanläggning  2
Övriga byggnader  5
Markanläggningar 5
Generator, turbin, kraftmatning  5-10
Ackumulatortank  5
Luftkylare  5
Fjärrvärmenät 3,3 
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar   5-10
Mätutrustning  10-20
Fordon  14,3-20
Övriga inventarier, verktyg och installationer          10-20

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 

bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört 
i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer.

Derivatinstrument
Samtliga köp av elderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen 
för produktion eller för försäljning till slutkund, redovisas i 
samband med att kontraktet går i leverans och påverkar inköps-
priset samt försäljningspriset på den volym energi som säkrats. 
Dessa elderivat utgör således finansiella instrument.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
som stämmer överens med företagets mål för riskhantering. 
Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket 
effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats
samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhante-
ring och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumen-
terade senast när säkringen ingås.

Leasingavtal
Bolaget innehar anläggningar genom leasingavtal som utgör 
finansiella leasingavtal. I bolaget redovisas leasingavtalen som 
operationella.

Varulager
Varulager består av reservdelar, förrådsmaterial och olja. Varu-
lager av reservdelar och förrådsmaterial värderas med tillämp-
ning av först-in först-ut-principen till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen efter avdrag 
enligt inkuranstrappa. Oljelagret värderas till det lägsta
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp 
även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och 
eventuella lagringskostnad. 

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

1
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Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
 

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händel-
se och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.
 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den 
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprö-
vas varje balansdag.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald 
semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslu-
tad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas 
som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 

- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser 
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller 
flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom före-
tagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller  
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men 
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte 
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräk-
nas med tillräckligt tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för 
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förplik-
telser som inte tas upp i balansräkningen.

Koncernförhållanden
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantags-
reglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen egen 
koncernredovisning. Stadsbacken AB org nr 556478-6654 med 
säte i Sundsvall är moderbolaget i den minsta koncernen som 
Sundsvall Energi AB är dotterbolag i och upprättar koncernre-
dovisning. Sundsvall Energi AB ingår i en koncern där Sunds-
valls Kommun, org nr 212000-2411 med säte i Sundsvall, upprät-
tar koncernredovisning för den största koncernen.

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R
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Värme

Kyla

Energitjänster

Elhandel

Återvinning

Summa

 2021 2020

 453 142 408 180

 1 869 783

 17 966 13 506

 65 714 49 359

 137 166 111 132

 675 856 582 960

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före  
bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
 
Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen. 

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget  
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt).

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprin-
ciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska 
erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används 
för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, 
som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
 
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende 
tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i 
uppskattningar, främst relaterade till fordran mot Skatteverket 
avseende invägda volymer till deponi som kommer användas 
som konstruktionsmaterial. Initialt betalar bolaget in skatt 
löpande och kan sedan begära återbetalning på den volym som 
klassats som konstruktionsmaterial för sluttäckning av deponi.
Fordran har beräknats fram genom att ta den volym som har 
vägts in multiplicerat med varje års gällande skattesats.

Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 43 754 
tkr (41 964 tkr).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:

3

Inom ett år  

Senare än ett men inom fem år

 2021 2020 

 29 890 43 849 

 79 128 24 201

 109 018 68 050

 

Nettoomsättningen per rörelsegren:

Nettoomsättningens fördelning

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

2

Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal, 
vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler samt 
leasingbilar avser avtalen tre anläggningar belägna vid Korsta-
verket. Avfallspanna med kringutrustning, anskaffningsvärde 
242,1 Mkr med ett kalkylerat restvärde på 43,9 Mkr.
Rökgasreningsanläggningen, anskaffningspris 128,2 Mkr med 
ett kalkylerat restvärde på 21,6 Mkr.
Ångturbin, anskaffningspris på 43,7 Mkr med ett kalkylerat 
restvärde på 6,0 Mkr. Avtalen gäller till 2023-12-31 med option 
om förlängning till 2024-12-31.



52 Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 2021

 2021 2020

 

 33 33

 84 84

 117 117

 1 933 1 936

 58 900 58 327

 60 833 60 263

 

 

 

 454 424

 6 214 5 963

 21 152 19 555

 27 820 25 942

 88 653 86 205

Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bo-
lagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomför-
andet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

KPMG AB 

Revisionsuppdrag  

Skatterådgivning   

Övriga tjänster

  

Ernst & Young AB 

Övriga tjänster  

Lekmannarevision

Revisionsuppdrag

  

Anställda och personalkostnader 4 5

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

 2021 2020

 134 134

 12  2

 17 10

 163 146

  

 0 10

 0 10

 29 31

 29 31

Medelantalet anställda 

Kvinnor 

Män 

Löner och andra ersättningar 

Styrelse och verkställande direktör

Övriga anställda 

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelsen  

och verkställande direktör

Pensionskostnader för övriga anställda 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

Avgångsvederlag
Avtal har träffats med den verkställande direktören om av-
gångsvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning 
från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller 3 månaders 
uppsägning från den verkställande direktörens sida och 6 måna-
ders uppsägningstid från företagets sida.

Könsfördelning bland  
ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen

Andel män i styrelsen

Andel kvinnor bland övriga  
ledande befattningshavare

Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare 

 

 

 29 % 29 %

 71 % 71 %

 33 % 33 %
 

 67 % 67 %
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets totala inköp som skett  
från andra företag i koncernen

Andel av årets totala försäljningar som  

skett från andra företag i koncernen

 
 
Resultat från andelar i koncernföretag

Erhållna utdelningar

Resultat från övriga företag som det  
finns ägarintresse i

Återbäring ekonomisk förening

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

Värdeförändring kapitalförsäkringar

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter

Ränteintäkter 

Finansiella kontrakt

Kursdifferenser

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till koncernföretag  

Övriga räntekostnader  

Låneramsavgift  

Kursdifferenser

Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar

Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Totalt redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt 

Skatt beräknad enligt  
gällande skattesats 

Ej avdragsgilla kostnader 

Ej skattepliktiga intäkter 

Temporära skillnader

Redovisad skattekostnad

Nyttjanderätter

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivning

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

6 11

12

13

7

8

9

 2021 2020

 269 498

 269 498

 2021 2020

 17 0

 17 0

 2021 2020

 7 500 3 000

 7 500 3 000

 2021 2020

 13 % 18 %

 18 % 19 %

 2021 2020

 -5 987 -8 247 

 -2 620 -2 529 

 -2 375 -2 350

 -197 0

 -11 179 -13 126

  2021 2020 

  -186 -30 252 

  -186 -30 252

  2021 2020 

  0 0

  4 392 120 

  4 392 120

  

  2021  2020
 Procent Belopp Procent Belopp

  7 884 2 111 

 20,60 -1 624  21,40 -452

 -1,00 79 9,01 -190 

 -19,60 1 545 -30,41 642

 -55,71 4 392 -5,67 120

 -55,71 4 392  -5,67 120

 2021-12-31 2020-12-31

 1 043 1 043

 1 043 1 043

 -271 -250

 -21 -21

 -292 -271

 751 772

10

 2021 2020

 65 90

  1 344 1 028

 0 67 

 1 409 1 184 

14
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Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Omklassificeringar

Investeringsbidrag

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Bokfört värde byggnader 

Bokfört värde mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 

Inköp 

Försäljningar/utrangeringar 

Omklassificeringar 

Investeringsbidrag

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden 

Inköp 

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 

Ingående nedlagda kostnader 

Under året nedlagda kostnader

Under året genomförda  
omfördelningar

Utgående nedlagda kostnader

Utgående redovisat värde

15 17

18

16

 2021-12-31 2020-12-31

 375 016 374 236

 17 930 142

 189  638

 -1 632 0

 391 504 375 016

 -125 798 -117 448

 -8 451 -8 351

 -134 249 -125 798

 257 255 249 218

 243 714 235 678

 13 540 13 540

 257 255 249 218

 2021-12-31 2020-12-31

 35 745 35 538

 608  207

 36 353  35 745

 

 -31 611  -29 141

 -1 716 -2 470

 -33 327 -31 611

 3 026 4 134

 2021-12-31 2020-12-31

 1 745 757 1 694 436

 69 014 44 351

 0 -18 

 23 138 6 988
 -6 096 0

 1 831 813  1 745 757

 -1 088 188 -1 023 476

 0  9

 -71 102 -64 721

  

 -1 159 290  -1 088 188

 672 523 657 569

 2021-12-31 2020-12-31

 56 654 17 624

 47 517 46 704

 -23 327 -7 674

 80 844             56 654

 80 844 56 654
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Andelar i koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Specifikation andelar i koncernföretag

Namn 

Sundsvall Elnät AB

ServaNet AB

Korsta Oljelager AB

 Org nr Säte

Sundsvall Elnät AB 556502-7223  Sundsvall

ServaNet AB 556765-9296  Sundsvall

Korsta Oljelager AB 556111-7150  Sundsvall

Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden

Tillkommande fordringar deponiskatt

Avgående fordringar Kapitalförsäkring  

Tillkommande fordringar Kapitalförsäkring

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

 

 

 

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 

Övriga poster

Antal aktier och kvotvärde

 

Namn

Antal aktier

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

19

21
23

24

 2021-12-31 2020-12-31

 250 250

 250 250

 250 250

 Antal aktier Kvotvärde

 2 500 10  

 2 500 

 2021-12-31 2020-12-31 

 45 45

 95 0

 140 45

 140 45

 2021-12-31 2020-12-31

 65 361 49 700

 27 708 5 365

 2 269 2 443

 95 338 57 507

          
Kapital-  Rösträtts-        Antal Bokfört 
andel %  andel % andelar värde 

 100 100 2 000 100 

 0 0 0 0 

 75 75 150 150 

     250 

 2021-12-31 2020-12-31

 152 601  138 274

 11 829  14 384

 -74  -56

- 109  0

 
 164 465  152 601

 164 465 152 601

20

22
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Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst  2 488

Årets vinst   12 276

 14 764

Disponeras så att i ny räkning överföres 14 764

Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar

Avsättningar 

Pensioner och liknande
förpliktelser

Belopp vid årets ingång

Under året ianspråktagna belopp

Under året återförda belopp 

Avsättningar pensioner 

Återställningsfond för  
sluttäckning av deponi

Belopp vid årets ingång

Under året ianspåktagna belopp

Långfristiga skulder

Långfristig skuld Sundsvalls kommun

Anslutningslån

Bolaget har ingen fastställd avbetalningsplan.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader  

Upplupna bränslekostnader  

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter  

Övriga poster  

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde

Avskrivningar  

Omklassificering pågående  
investeringar 
Avsättning Blåberget 

Avsättning pensioner

Förlust vid utrangering av anl.tillgångar 

Förändring av eget kapital avseende

överskottsfond

 

Eventualförpliktelser

Avseende Avsättningar för pensioner 

Villkorad återbetalningsskyldighet 
av investeringsbidrag 

Ställda säkerheter

För skulder till kreditinstitut
Avseende avsättningar för pensioner  

och liknande förpliktelser.

25

27

30

26

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

 

 2021-12-31 2020-12-31

 339 646  339 460

 339 646 339 460

 2021-12-31 2020-12-31

 249 278

 75 152 26 134

 3 622 3 329

 1 135 1 046

 10 676 25 071

 90 834 55 858

 

 2021-12-31 2020-12-31

 242  313

  -94  -127

 2 -3

 135 58

 285  242

 45 921  46 059

 -752 -138

 45 169  45 921

28

29

 

 2021-12-31 2020-12-31

 81 290 75 562
  0 48

    

 -752 -138

 43 -72

 -101 9

  -5 879 0

 74 601 75 410

 2021-12-31 2020-12-31

 

  0  0

  4 390  12 118

 

 4 390 12 118

 2021-12-31 2020-12-31

  

 229  194 

  229 194

 

 2021-12-31 2020-12-31

 610 000 610 000

  6 177 7 179

 616 177 617 179
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Verkligt värde på derivatinstrument som används för säkringsändamål

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande belopp:

Kontrakt med negativa verkliga värden

Elderivat

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

 2021-12-31 2020-12-31

 

 4 123 2 101

 4 123 2 101

 

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R
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