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Vår verksamhet bidrog till att minska
utsläppen under 2018 motsvarande:
Om alla i kommunen avstod
från att köra bil under

11 månader

Könsfördelning
Anställda: 27 % kvinnor / 73 % män
Chefer: 38 % kvinnor / 62 % män
Styrelseledamöter: 57 % kvinnor / 43 % män

30 mil

280 000

långa ledningar
i fjärrvärmenätet

Om man ekonomiskt skulle värdera
Sundsvall Energis bidrag till minskad klimatpåverkan med hjälp av den svenska koldioxidskatten så motsvarar de minskade utsläppen
under 2018 ett värde på cirka

125 miljoner
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84%

återvunnen
energi

VD HAR ORDET

Det är kundernas synpunkter som ska
råda när vi prioriterar i vår verksamhet
Sundsvall Energi ska arbeta med att stärka hållbarheten, både i företaget och i leveranserna till kund, men också i Sundsvall – den
region där vi verkar. Det är en viktig del i en hållbar stadsutveckling. Det är dessutom en förutsättning för att lyckas med ambitionen
att stärka våra kunders konkurrenskraft på deras marknader. Detta leder tillsammans till ett mer framgångsrikt Sundsvall.

Tack alla kunder för det fantastiska betyget vi fick i kundundersökningen! MVG i kundnöjdhet – det är vi jättestolta för, men
det förpliktar också att se till att vi kan försvara den fina positionen och att vi utmanar oss att bli lite bättre, lite vassare.
Att vi i dagsläget har en huvudsakligen grön produktion innebär
att vi kommit långt vad gäller ekologisk hållbarhet. Att vi har en
stabil ekonomi och konkurrenskraftiga priser innebär dessutom
att vi står för en ekonomisk hållbarhet. En del i den sociala hållbarheten är att se till att vi bidrar på vårt sätt så att staden fungerar framförallt med hög leveranssäkerhet. Det är också något
som våra kunder värderar högt. Att i kundundersökningen få ett
kvitto på att vi kan hålla detta glädjer mig.

4

Sundsvall Energi | Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Sundsvall Energi är idag ett annat bolag än vad vi var för tio
år sedan. Idag använder vi inte olja för att värma Sundsvall, vi
arbetar med ambitionen att stärka den inre effektiviteten och har
en direkt och kvalitativ kunddialog. Jag kan konstatera att det
är mycket som har hänt på tio år och historiken har sitt värde,
men det som är ännu mer intressant är vad de närmaste tio åren
för med sig.
Vi har precis färdigställt vårt tredje klimatbokslut, som ger
ett starkt resultat och som visar på att vi inom Sundsvall
Energi driver hållbar samhällsutveckling. Jag ser stora möjligheter
att bidra till fortsatt, positiv klimatpåverkan från energi- och
återvinningslösningarna i Sundsvallsregionen. Genom att vår

Sundsvall Energi är idag
ett annat bolag än vad
vi var för tio år sedan

VD HAR ORDET

verksamhet finns, verkar och drivs som idag når vi en stor minskning av negativ klimatpåverkan motsvarande 112 000 ton koldioxidekvivalenter.
Men vi kan göra ännu mer, framförallt avseende en fossilfri värmemarknad. Dels internt i vårt företag, men framförallt tillsammans med våra kunder. Vi har kommit långt vad
gäller att sluta använda fossila bränslen i vår ordinarie planerade verksamhet. Vi har en hög andel återvunnen energi i våra
system, men vi kan fortfarande minska på el som är en primaresurs. Genom att arbeta med effektivisering av våra system kan
vi också minska användning av prima biobränslen, som då skulle
kunna ersätta olja hos någon annan. Det kräver en samverkan
med våra kunder för att själva kommer vi bara en liten bit på vägen, tillsammans med våra kunder kan vi komma mycket längre.

Många spännande projekt väntar under 2019. Bland annat kommer vi att inleda byggandet av den nya infrastrukturen klimateffektiv fjärrkyla i Sundsvall. Beslutet grundar sig främst i att
kundbehoven av kyla ökar – främst på grund av ökade komfortkrav hos våra fastighetsägares hyresgäster. Även dagens byggstandard vid nyproduktion av fastigheter till en hög (värme)
energieffektivitet medför ett ökat kylbehov. Sundsvalls fortsatta utveckling mot den moderna staden och Sundsvall Energis
konkurrenskraft och attraktivitet hos befintliga och nya kunder
förutsätter att vi också jobbar med modern fjärrkyla.

Min tro är att Sundsvall Energis framgång är helt kopplat till
våra kunders framgångar. Kan vi bidra till att skapa värde hos
våra kunder kan vi också skapa värde i vårt eget företag. Hållbar
stadsutveckling förutsätter framförallt att vi och de lokala fastighetsägarna driver gemensamma frågor.

Vi kommer att driva frågor som handlar om att tillsammans med
kunderna styra värme- och elanvändning på ett effektivt sätt. Att
vi minskar på slöserier eller att vi förbättrar effektiviteteten i den
samlade användningen av energi. Det gör vi tillsammans med
kunderna.

I oktober presenterades Nils Holgersson-rapporten som visade att Sundsvallsborna får en prisvärd fjärrvärme. Jämfört med
andra kommuner i länet är fjärrvärmen i Sundsvall billigast och
även i jämförelse med kommuner av samma storleksordning
erbjuder Sundsvall bland det lägsta fjärrvärmepriset i landet. Det
glädjer oss att vi fortsatt kan erbjuda våra kunder ett lågt och
konkurrenskraftigt fjärrvärmepris. I synnerhet då denna uppvärmningsform också är ett bekvämt alternativ som är bra för
miljön.

Från och med 1 januari 2019 sätter vi en ny organisation med
tydligt uppdrag att arbeta ”utifrån och in”. Det innebär att det är
kundens synpunkter på vår verksamhetsutveckling som ska vägleda i stor omfattning när vi prioriterar i vår verksamhet. Det är
i den kvalitetssäkrade kunddialogen som vi fångar en stor del av
utvecklingsinspirationen.

Året som gått har sett bra ut ekonomiskt. Dels ur ett miljöekonomiskt år där vårt klimatbokslut visade att om man ekonomiskt skulle värdera vårt bidrag till minskad klimatpåverkan med
hjälp av den svenska koldioxidskatten så motsvar de minskade
utsläppen under 2018 ett värde på cirka 125 MSEK, men även
resultatmässigt visar vi återigen upp ett stabilt resultat. Resultatet
för 2018 landar på 49 MSEK, vilket är 3 MSEK bättre än vad vi
budgeterat för. Detta trots att vi under årets första början hade
ökade produktionskostnader bland annat med anledning av den
snörika vintern. Efter vårt årliga underhållsstopp på Korstaverket
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har produktionen gått riktigt bra, vilket visat sig genom att vi
överträffat våra produktionsmål för årets sista tre månader. Detta
har varit en fantastiskt bra avslutning på året och våra medarbetare ska ha stor eloge för en mycket bra insats.
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Jag ser med tillförsikt fram emot kommande verksamhetsår när vi
på ett ansvarfullt och hållbart sätt arbetar vidare med att erbjuda
prisvärda och klimatsmarta tjänster inom energi och återvinning!

Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi

GLOBALA MÅLEN

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:
n Universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens
länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
n Integrerade och odelbara – vilket betyder att inget mål kan
nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla
områden för att målen ska kunna uppnås.

n Inkluderande – har tagits fram genom den mest transparanta
och inkluderande processen i FN:s historia.
n 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 samhällen
som har sämst förutsättningar.
Den standard vi utgår ifrån i denna års- och hållbarhetsredovisning 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.

s. 19, 22-23, 34, 40-41

s. 8-10, 12-13, 15-18,
22-23, 25-27, 30,
32-36, 38, 40-41

s. 9, 19, 22-23, 25, 28,
30-31, 33, 40-41

s. 8-10, 12, 15-16, 18,
20, 22-23, 25-27, 30,
33-37
FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

s. 8-10, 13, 15-18,
25-27, 29-31, 33-38,
40-41
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s. 13, 28, 31, 34, 37,
40-41

s. 28, 31, 34, 37, 40-41
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s. 22-24, 31, 40-41

s. 13, 28, 31, 34, 37,
40-41

s. 8-10, 12-13, 15-20,
22-23, 25-33, 35, 37,
40-41

s. 8-9, 12-13, 16, 1820, 22-23, 25-29, 31,
35-36, 40-41

DE T HÄR ÄR SUNDSVALL ENERGI

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra
verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till
Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet 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 deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i
Stadsbacken AB. Totalt har vi cirka 110 medarbetare.
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Affärsidé:

Vi tillgodoser kundernas behov av prisvärda, miljöriktiga
och problemfria tjänster inom energi-, återvinningsoch avfallsbehandlingsområdet. Verksamheten ska
kännetecknas av rätt kvalitet och god service i nära
samarbete med kunderna.
Vision:

Vi ska bli det mest kundorienterade och affärsmässiga
energiföretaget på vår hemmamarknad och i alla delar
av vår organisation

ENERGI TILL HELA SUNDSVALL

Sundsvall Energi är ett modernt energibolag som ägs av alla
Sundsvallsbor tillsammans. Vi producerar, levererar och säljer
energi i form av värme, kyla och el.
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.
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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 leverera
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 konkurrenskraften 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.

ÄGARDIREKTIV

Sundsvall Energi AB ska medverka till att energiverksamheten
i Sundsvall byggs ut och utvecklas för att uppnå goda energilösningar inom kommunen samt för att uppnå en miljövänlig och
långsiktigt hållbar utveckling.

SUNDSVALLS KOMMUN

STADSBACKEN AB

Sundsvall Energi AB ägs till 100 % av Stadsbacken AB och är
moderbolag i en koncern (Energikoncernen).
Bolaget ska:
n Ha hög leveranssäkerhet och servicenivå samt tillhandahålla
miljöanpassade produkter och tjänster till konkurrenskraftiga
priser.

SUNDSVALL ENERGI AB
Sundsvall Elnät AB
ServaNet AB
Korsta Oljelager AB

n Verka för ökad energieffektivisering enligt kommunens
klimatstrategi.

MITTHEM AB

Ekonomiska direktiv:
n 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 reinvesteringar.
n Prissättning av fjärrvärmeinstallation och den rörliga kostnaden för fjärrvärme ska sammantaget ge en ekonomisk vinst
för bolaget samtidigt som prissättningen ska uppmuntra fortsatt
omställning till fjärrvärme.

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

n Avkastningen på eget kapital i bolaget ska långsiktigt uppgå
till 20 %.

Ägardirektiven är fastställda i kommunfullmäktige 2017-06-26.

10

Sundsvall Energi | Års- och hållbarhetsredovisning 2018

SUNDSVALLS HAMN AB
MIDLANDA FASTIGHETER AB
Midlanda Flygplats AB
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K U N D E R O C H A F FÄ R E R

En utvecklad organisation för att bättre
möta kund och driva bolagets lönsamhet
Nyckeln till framgång är att skapa värde för våra kunder genom att bidra till att stärka deras affär. Genom att förstå våra kunders prioriteringar och utmaningar kan vi erbjuda produkter och tjänster som i sin tur leder till effektivitet hos dem. Detta är grunden för vår kundstrategi.

Under 2018 analyserades bolagets arbetssätt och resursprioriteringar i kundgränssnittet i samband med översyn av bolagets
affärsplan. I arbetet framkom att bolaget kunde bli mer framgångsrikt avseende lönsamhet och kundupplevt värde om bolaget vidareutvecklade och specialiserade det interna arbetssättet.
Detta motiverade en justering av organisationen.
Med anledning av detta står vi inför 2019 rustade med en starkare organisation som är bättre lämpad att möta kund i våra två
segment; privat- och företagsmarknad. Under kommande år
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ligger fokus på att driva kontinuerliga förbättringar i produktutveckling och försäljning. Sundsvall Energi ska vara en trygg
och kompetent samarbetspartner med stark lokal närvaro som
genomgående levererar kvalitet och gör kundens värdeskapande
till vårt.
Vartannat år mäter vi hur väl vår leverans lever upp till kundernas förväntningar. Den senaste kundundersökningen visar på
ett fantastiskt resultat. Men för att nå vår målsättning om högre
kundnöjdhet kommer vi arbeta än hårdare.

K U N D E R O C H A F FÄ 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, affärslokaler och kontor.
Fjärrvärme tar tillvara på resurser som annars går till spillo. Avfall 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 underhållskostnader. Fjärrvärme ger en trygg värme året runt och
obegränsat med varmvatten.
Serviceavtal är en tilläggstjänst som går att teckna för våra fjärrvärmekunder, då ingår bland annat fria servicebesök under bestämda tidsintervall, tillgång till fri service under arbetstid samt
rabatt på reservdelar.
För företag som har hårda miljökrav eller vill stärka företagets
miljöprofil erbjuder vi fjärrvärmekunder tillvalsprodukten
100 % återvunnen energi. Produkten är en koldioxidneutral
lösning som endast består utav rest- och spillvärme från industrierna.

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 tillbaka till dig som bor här i regionen. Till 100 procent. Som konsument 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 hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får
torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden 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
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förbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny
spännande miljöteknik.
Till våra företagskunder erbjuder vi portföljförvaltning. Portföljförvaltning riktar sig till företag som vill ha en professionell
hantering av elpriset, men som inte har tid eller möjlighet att
bevaka elmarknaden på egen hand. Genom 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 avfallshanteringens miljöpåverkan. Genom vår behandlingstjänst för
avfall ser vi till att så långt som möjligt tillgodose regionens behov av att behandla brännbart avfall som inte är lämpligt för
återanvändning eller materialåtervinning.
Marknaden för avfallsbehandling är föränderlig och växer i Sverige. Till 2022 förväntas svenskt brännbart avfall öka från 5,1 till
5,4 miljoner ton, den totala förbränningskapaciteten kommer att
öka från 6,6 till 6,9 miljoner ton.
Sundsvall Energi ska tillhandahålla den mest miljövänliga förbränningen i regionen och säkerställa en hög förbränningskapacitet och effektiva leveranser i samarbete med kunden.

Kyla
Fjärrkyla är ett viktigt komplement till bolagets fjärrvärmeaffär
och distribueras via det befintliga vattenledningsnätet. Tydliga
kundsegment är näringsfastigheter med kontor, lokaler, hotell
och industrier samt IT-hallar.
För att stärka och vidareutveckla affären har bolaget under 2018
utrett en kylalösning som baseras på fjärrvärme. Under 2019
kommer byggandet av den nya infrastrukturen fjärrkyla i Sundsvall att inledas, läs mer om detta på sidan 17.
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NÖJD-KUND-INDEX

”MVG” i kundnöjdhet – ett kvitto på att
vårt strategiska arbete är lyckosamt
Att lyssna på våra kunder är viktigt för oss. Av den anledningen genomförde vi 2018 en kundundersökning (Nöjd-Kund-Index). Resultatet
gav betyget ”Mycket väl godkänt” i kundnöjdhet enligt Supportföretagets energibolagsindex.

Supportföretaget genomförde på uppdrag av Sundsvall Energi en
kundundersökning 2018. Undersökningen bygger på kvalitativa
intervjuer med slumpmässigt utvalda privat- och företagskunder
och visar att Sundsvall Energi ligger på en hög kundnöjdhetsnivå
med ett nöjdhetsindex på 78,02 (skala 0-100).

Resultatet ger betyget ”Mycket väl godkänt” i kundnöjdhet enligt Supportföretagets energibolagsindex.
Nästa steg är att behålla, bevara och ytterligare förstärka kundnöjdheten.

Medelvärdesprofil 2018
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PRIS- OCH KLIMATDIALOG

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. Under
2018 utvecklades konceptet till att även omfatta en klimatdialog.

Prisdialog
För sjätte året i rad är Sundsvall Energi medlem i Prisdialogen.
Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring
på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Energiföretagen Sverige. Syftet är att stärka kundens ställning på värmemarknaden,
att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på
fjärrvärme och att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeföretagens prissättning. Vid Prisdialogens 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.
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Klimatdialog
Klimatdialogen är ett initiativ som vuxit fram i samarbetet mellan parterna bakom Prisdialogen då flera av samrådsmötena utvecklats till att handla lika mycket om åtgärder för att minska
klimatpåverkan som pris.
För att sätta fokus på klimatåtgärder har ett utkast till Klimatdialogen utvecklats. Under 2018 genomfördes en pilot med målsättningen att kunna erbjuda alla Prisdialogens medlemmar att
genomföra en Klimatdialog under 2019. Syftet är att hitta och
genomföra gemensamma åtgärder tillsammans med kunderna
för att effektivisera miljöarbetet och undvika suboptimeringar i
energisystemet.

VÄRMEDRIVEN KYLALÖSNING

Fjärrkyla – ett effektivt och klimatsmart
sätt att skapa behaglig inomhustemperatur
Fjärrkyla blir nästa stora investering i infrastrukturen i Sundsvall. Genom att använda överskottsvärme från fjärrvärmen i stället för el blir
fjärrkyla en hållbar och resurssmart lösning.

Redan i dag har ett 30-tal fastigheter i Sundsvall en form av
fjärrkyla via Sundsvall Energi där man nyttjar kallt vatten från
Ljungan och Indalsälven som distribueras via det vanliga vattenledningsnätet. Problemet är att dricksvatten används för att kyla
fastigheterna och i takt med att stan växer måste det vattnet användas till just dricksvatten och inte till kyla.
Av den anledningen kommer vi att inleda byggandet av den nya
infrastrukturen fjärrkyla i Sundsvall under 2019. Beslutet grundar sig främst i att kundbehoven av kyla ökar – dels på grund av
ökade komfortkrav hos hyresgäster, dels på grund av ökad belysningsintensitet. Även dagens byggstandard vid nyproduktion av
lokalfastigheter till en hög (värme)energieffektivitet medför ett
ökat kylbehov.
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Precis som fjärrvärme är fjärrkyla ett effektivt och klimatsmart
sätt att skapa behaglig inomhustemperatur. Kylan produceras i
samma system som fjärrvärmen med hjälp av en absorptionskylmaskin. Eftersom kylan efterfrågas på sommaren och värmen på
vintern kompletterar systemen varandra och gör att vi kan ta tillvara resurserna på ett bättre sätt. I dag används el i hög grad för att
producera kyla, den elen kan då i stället användas exempelvis till
elbilar.
Satsningen på kyla är långsiktig och byggnadsarbetet kommer
att pågå under en 15-årsperiod eller mer. Planen bygger på att
fjärrkylanätet koncentreras till centrala Sundsvall och Birsta. Vi
bygger för framtiden och för att uppnå goda energilösningar i
Sundsvall.

FJ Ä R R VÄ R M E U T B YG G N A D

En investering för miljön när fjärrvärmen
byggs ut till Njurundabommen
Sundsvall Energis styrelse har beslutat om en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby. Beslutet är helt förenligt med bolagets ambition att
bidra till lokal och hållbar utveckling och innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle.

I dag är Kvissleby den sydligaste punkten för fjärrvärme i Sundsvalls kommun. Men redan under 2019 planeras en fjärrvärmeutbyggnad från badhuset i Kvissleby till Njurundabommens centrum.
Fjärrvärmeutbyggnaden kommer att ske via fjärrvärmenätet i
Kvissleby. Satsningen innebär att den befintliga biobränslepannan på 4 megawatt kompletteras med ytterligare en pelletspanna
på 5 megawatt. En tre kilometer lång fjärrvärmeledning byggs
från dagens nät i Kvissleby till Njurundabommen. En utmaning,
rent byggnadstekniskt, är att korsa Ljungan. Här finns två alternativ; antingen genom en så kallad styrd borrning under älven
eller genom att dra ledningarna i befintlig bro.
Planen är att fjärrvärmen i Njurundabommen byggs ut successivt. Kyrkmons skola och Mitthems planerade bostadsbygge tillhör de fastigheter som ska anslutas i en första etapp.
Den nya pelletspannan ger inte bara ny effekt i systemet, utan
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medför även att systemet blir fritt från eldningsolja i vår planerade verksamhet, som dels medför minskade produktionskostnader och en stor vinst för klimatet. Av den anledningen är investeringen i högsta grad en grön, hållbar lösning. Projektet kommer
att delfinansieras med 16 miljoner kronor från Klimatklivet* –
regeringens satsning på klimatsmarta åtgärder.
Projektförberedelser av utbyggnaden påbörjades 2018 och under
2019 sätts spaden i backen.

* 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 investeringskrona. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och
sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

SPONSRINGSPOLICY

Sundsvall Energis sponsring bygger på samarbetsavtal där motprestation 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.

För att ta del av Sundsvall Energis sponsring ska föreningen/
organisationen:
n
n

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. Vid beslut
om sponsring ska skriftliga avtal om ett år upprättas.

n
n
n
n

Samtlig sponsring ska i första hand hänvisas till Energichansen.
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Vara, eller ha som ambition att vara kund hos
Sundsvall Energi
Dela vår uppfattning om att verka för en förbättrad
livsmiljö och utveckling av Sundsvallsregionen
Geografiskt finnas inom Sundsvallsregionen
Ha en välskött ekonomi
Verka för en drogfri ungdomskultur samt ha en
upprättad drogpolicy
Ta avstånd från dopning

ÅRETS VINNARE I ENERGICHANSEN

Vinstpengarna kommer att gå till
handikappanpassningar på anläggningen
Skönviksbacken kammade hem flest röster i årets omgång av Energichansen vilket resulterade i 26 532 kronor och en seger i omröstningen.
Engagemanget var stort och röstningen så intensiv att webbplatsen inte klarade den belastning som uppstod. Omröstningen fick pausas för
att sedan startas igen när tekniken var på plats. Totalt inkom 32 949 röster under omröstningen som pågick i drygt en vecka.

Skönviksbacken är en ideell förening med cirka 40 medlemmar
som jobbar hårt för att hålla igång och driva anläggningen under
vintersäsongen. Föreningen prioriterar högt att anläggningen ska
vara tillgänglig och anpassad för alla, vilket även var fokus i föreningens bidrag till Energichansen.
– Sponsringspengarna har bland annat använts till att förbättra
handikapparkeringsplatserna, så nu är det enkelt att ta sig till
backen och till omklädningen. Dörrhandtagen till handikapptoaletterna har även bytts ut. Vi vill att alla ska ha möjlighet att
använda backen, säger Roger Höglund ordförande i föreningen.
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Skönviksbacken hade inte tidigare ansökt till Energichansen och
som förening med en liten andel medlemmar såg man en utmaning i att få allmänheten att rösta.
– Det var vår samarbetspartner Carola på Funkisalpint som såg
marknadsföringen om Energichansen och sen var det jag som
drev det vidare, säger Viktor Viklund som är skaparen av Skönviksbackens bidrag.
I Energichansen får föreningarna skicka in sitt bidrag i form av
en bild eller ett videoklipp på max 40 sekunder. Där man som

Vi försöker vara
tillgängliga för alla

förening förmedlar sitt behov av sponsring, motprestation till
sponsringssumman samt kreativitet i bild eller videoklipp. En utsedd jury poängbedömer sedan utifrån de tre kriterierna. De tio
föreningarna med högst poäng går vidare till final.
– När det var färdigt med att vi kommit till final så var det bara
att jaga folk när det var dags för röstning och påminna allihopa.
Vi använde oss främst av sociala medier för att få allmänheten att
rösta, säger Susanne Höglund.
Allmänhetens röster fördelar potten på 150 000 kronor på de tio
finalisternas bidrag. Juryn förser även tre föreningar utöver finalisterna med 10 000 kr vardera och utses till juryns val. Det kan
vara föreningar som inte tagit sig till final av någon anledning
men som juryn anser vara av vikt för sponsring och där exempelvis många får ta del av nyttan.

Finalister i Energichansen 2018
Skönviksbacken...................................................26 532 kr
Sundsvalls Friidrott ............................................22 184 kr
Sundsvalls AFF Flames......................................20 773 kr
Sundsvalls fältrittklubb ....................................20 322 kr
Sundsvalls DFF ....................................................15 333 kr
KK Iskristallen Sundsvall....................................12 242 kr
Millennium Bugs Dansförening ....................10 311 kr
Stenstadens Volleybollklubb ...................... 9 023 kr
KFUM Kometerna ............................................... 8 194 kr
Sundsvalls simsällskap...................................... 5 085 kr

Juryns val
Nolby IK...................................................................10 000 kr
Alnö Hembygdsförening..................................10 000 kr
Storöringens fiskeklubb....................................10 000 kr

– Nästa år ska vi söka igen, men då ska vi vara ute i tid så att vi
kan göra lite mer med vårt videoklippsbidrag. Vi har redan börjat
planera för nästa, berättar Viktor.

Jury 2018
– Vi hade faktiskt aldrig tidigare hört talas om Energichansen
och det kan vara lätt att missa sådana här möjligheter fortsätter
Roger. Vi är beroende av alla pengar som vi kan komma över, det
är väldigt viktigt för oss som förening.
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Anna-Karin Kammerling, OS-simmare
Elisabeth Leidinge, svensk fotbollstränare
Hansi Fellbrink, musiker Roulette
Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi
Kristina Svensson , tf. Marknadschef

ARBETE OCH STUDIER

Planen är att kombinera examensarbetet
med min tjänst på Sundsvall Energi
Ett bra samarbete med universitet och skolor är av mycket stor vikt för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Genom att utveckla goda
samarbeten, erbjuda studiebesök och ge möjlighet till examensarbeten, bidrar vi inte bara med erfarenhet från energibranschen utan säkerställer även att ung kompetens får en start in i arbetslivet.

Özlem Keskin jobbar som taktisk inköpare på Sundsvall Energi.
Efter gymnasiet visste hon inte riktigt vad hon ville arbeta med
tills hon fick höra om en yrkeshögskola; Nordic Business Institute som verkade intressant. Hon började läsa programmet Inköp
och Supply Chain Management som var på två år och innefattade tre olika praktikperioder.
Den andra praktikperioden genomfördes på upphandlingsenheten på Sundsvalls kommun och under ett möte kom hon i
kontakt med Sundsvall Energi vilket senare resulterade i att hon
skrev sitt examensarbete och genomförde sin sista praktikperiod
här.
– I den redogjorde jag vad en spendanalys är, hur och varför
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den bör utföras. Rapporten hade även förslag på förbättringsmöjligheter som exempelvis kan leda till besparingar, berättar
hon. Efter mitt examensarbete var färdigt blev jag erbjuden att
börja jobba som inköpsadministratör direkt efter praktiken. Att
jag fick vara kvar tyckte jag var jätteroligt, jag gillade Sundsvall
Energi, alla kollegor, strategin kring inköp och även få vara del av
utvecklingen. Jag är väldigt tacksam att jag gavs denna möjlighet
eftersom man inte har jättemycket erfarenhet när man kommer
som student.
Arbetsrollen som inköpsadministratör har omvandlats till taktisk
inköpare.
– Det har blivit en förändring i organisationen och det finns en

ARBETE OCH STUDIER

tydligare bild kring vad som ska göras och hur inköp ska fungera.
Det kommer även bli ännu tydligare då inköpsarbetet fortfarande är under utveckling, berättar Özlem.

– Jag sitter just nu och kikar på hur upplägget skulle kunna se ut.
Det lutar åt att jag kommer skriva om fjärrkyla, vilket är en riktigt intressant energilösning som ännu står lite på okänd mark.

– Min roll har utvecklats från det mer operativa och administrativa till det taktiska och strategiska arbetet kring inköp och upphandling, berättar hon. Sundsvall Energi har gett mig bredare
kunskap inom området inköp och upphandling, men även mer
inom processer och teknik i energibranschen. Jag har personligen
utvecklats och lärt mig mycket och är glad över att jag får chans
att jobba med det jag tycker är intressant och det jag pluggat till,
avslutar hon.

Hur ser din roll ut idag?
– Det blir en hel del ekonomi ur ett kundperspektiv. Det kan
komma in alla möjliga frågor kring våra produkter och tjänster,
men även fakturafrågor. Tanken är att jag framåt även ska vara
behjälplig med fakturering till våra kunder.

Erik är i slutskedet av sina studier inom industriell ekonomi på
Linköpings universitet och nu kvarstår endast examensarbetet.

– Det viktiga för att rollen ska utvecklas tror jag är att man måste
vara proaktiv och ta egna initiativ. Framåt tror jag att jag kommer jobba mer med beräkningar, sen om det är på ekonomiavdelningen eller med mätvärden spelar inte så stor roll för mig,
berättar han.

– Jag läste naturvetenskap på en gymnasieskola i Sundsvall och
efter studenten valde jag mellan att söka till GMU-grundläggande militär utbildning eller att plugga vidare och jag valde till slut
att läsa vidare på Linköpings universitet och industriell ekonomi,
berättar han.

Hur ser du på framtiden?
– Det är väldigt betydelsefullt för mig att få den här chansen, för
det är inte jättelätt att komma in på arbetsmarknaden, berättar
han. Det kan kännas väldigt motigt när man söker jobb och inte
får något.

När de aktiva kurserna i utbildningen var färdiga så flyttade
han hem till Sundsvall igen och började leta efter en arbetsplats där möjligheten skulle finnas att skriva ett examensarbete.

Erik ser stor potential i sin arbetsplats och får se vart det landar,
han tänker att en stor del är upp till honom, att visa vad han kan.

– Sundsvall Energi sökte en ekonomiassistent för en visstidsanställning som även innefattade halvtid på kundtjänst. Nu har jag
varit här sedan oktober, säger han.

– Eftersom jag har databakgrund tänker jag ofta, vad man kan
automatisera av det här? Jag tänker förbättringsprocess i allting,
vilket är naturligt för mig – dels för min databakgrund och dels
för att jag alltid vill hitta en lösning för att det ska bli mer tidseffektivt, berättar han.

Planen är att kombinera sitt examensarbete med sin tjänst på
Sundsvall Energi.

Samarbeten med högskola och universitet under 2018:
n
n
n
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Examensarbete ”Beräkning av vattenförluster i fjärrvärmenätet”, Högskoleingenjör Energiteknik, Umeå universitet
Projektarbete Energiteknik, tre energiingenjörsstudenter,
Mittuniversitetet
Praktikant Driftmästare, Yrkeshögskolan i Härnösand
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n
n
n

Sommarvikarier Driftmästare, Mittuniversitetet
Energiingenjörsprogram
Industridoktorand Framtidens fjärrvärme, ”Nya affärsmodeller”,
Mittuniversitetet
Forskningsprojekt Mätteknik, ”Tungmetaller i aska och
lakvatten”, Mittuniversitetet

M E DA R B E TA R E

Andel män och kvinnor

Hur väl speglar chefer och styrelsen
könsfördelningen i företaget?
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0
2016

0
2016

2017
Kvinnor

2018

2017

2018

Andel kvinnliga chefer/andel kvinnor

Andel manliga chefer/ andel män

Andel kvinnliga styrelseledamöter/ andel kvinnor

Andel manliga styrelsledamöter/andel män

Män

Medellön män och kvinnor
39 000

2016

2017

2018

Andel kvinnor (%)

28

29

27

Andel män (%)

72

71

73

Kvot kvinnliga chefer

1,34

1,29

1,38

Kvot manliga chefer

0,81

0,88

0,86

Kvot kvinnliga
styrelsemedlemmar

2,04

1,97

2,1

Kvot manliga
styrelsemedlemmar

0,60

0,61

0,59

37 000
35 000
33 000
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25 000
2016

2017

2018

Medellön kvinnor

Medellön män exkl. VD

Medellön kvinnor (kr/mån)

35 414

36 548

37 236

Medianlön kvinnor

Medianlön män exkl. VD

Medellön män (kr/mån)

35 057
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36 026

Medianlön kvinnor (kr/mån)
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34 940
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Medianlön män (kr/mån)

30 595

30 595
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Sjukfrånvaro

Lön som anges är exkl. VD

9,0%
8,0%
7,0%

Sjukfrånvaro kvinnor (%)
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8,0
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Sjukfrånvaro män (%)

3,8

4,3
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5,0%

Sjukfrånvaro totalt (%)
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5,4

5,4

2,0%

Sjukfrånvaro kvinnor dag 1-14 (%)

1,3
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1,6

1,0%

Sjukfrånvaro män dag 1-14 (%)

1,3

1,9

2,0

0,0%

Sjukfrånvaro totalt dag 1-14 (%)

1,3

1,9

1,9

Antal olyckor med sjukfrånvaro per 1 000 anställda
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INKÖP OCH LEVERANTÖRER

Med färre leverantörer får vi styrning
och utveckling på inköpsarbetet
En viktig del i att bidra till ett mer hållbart samhälle är att ställa tydliga krav i upphandlingar. Som offentlig upphandlare har vi stor möjlighet
att göra skillnad genom våra många inköp av produkter och tjänster.

Kommunkoncernens inköpsstrategi anger tillsammans med lagar och regler den yttre ram som gäller för Sundsvall Energis
inköpsarbete. Inköpsstrategin beskriver vilka krav som kommunkoncernen ska ställa i upphandlingar för att uppnå en
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Sociala och etiska krav omfattar exempelvis krav på heltid, drogfrihet, etisk produktion av varor och tjänster, kollektivavtalsenliga villkor och sysselsättningskrav. Ekologiska krav innebär i
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första hand att använda Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier där så finns. För att uppnå ekonomiska krav ska vi
göra inköp med avtal som grund och följa upp upphandlingar
och inköp.
Under de senaste åren har ett intensivt utvecklingsarbete bedrivits inom Sundsvall Energis inköpsorganisation. En stor del av
arbetet har handlat om att minska kostnaderna.

INKÖP OCH LEVERANTÖRER

– För att uppnå en konstnadsmedvetenhet krävs ett strukturerat
inköpsarbete, berättar Kaj Bergström som arbetar som inköpsstrateg på Sundsvall Energi. Vi har aktivt och medvetet arbetat
med att reducera antalet leverantörer, detta har vi åstadkommit
genom att exempelvis anlita leverantörer som kan erbjuda flera
olika typer av tjänster och produkter. Något annat positivt är
att mängden felfakturor minskat genom att vi gör skriftliga beställningar med tydlig beskrivning hur fakturan ska märkas, till
exempel fakturareferens.
Under 2018 har inköp av el, bränsle och värmeleveranser stått för
den största delen av bolagets kostnader. Detta motsvarar 44 procent av bolagets samtliga inköp. Antal leverantörer har under året
uppgått till cirka 780 leverantörer, detta att jämföra med cirka
5 200 leverantörer 2014.
– Vi har bland annat arbetat med registervård och tagit bort leverantörer som inte varit aktiva, det motsvarar den större delen av
de borttagna leverantörerna, berättar Kaj.
I samband med utvecklingsarbetet implementerades en inköpsgrupp bestående av ett antal operativa inköpare som i sina roller
som exempelvis projektingenjör och planerare, finns placerade
ute i organisationen.
– Tidigare kunde alla beställa, men nu har vi minskat antal beställare till cirka tio. Syftet är att gå från ett ostrukturerat inköpsarbete till ett strukturerat, berättar Kaj Bergström. Det ska vara

Antal leverantörer

ordning och reda och lätt att göra rätt. Ett fåtal beställare ger per
automatik färre leverantörer som i sin tur resulterar i färre fakturor att hantera. Då blir det greppbart och vi får bättre styrning
och utveckling på inköpsarbetet.
Beroende på upphandlingens storlek och leveranstyp skiljer sig
leverantörskraven åt.
– Vid exempelvis en lastbilstransport ställs relevanta krav på fordon och drivmedel, medan vid upphandling av städtjänster är
kraven på kemikaliehanteringen viktiga, säger Kaj Bergström.
I många fall ställer vi också krav på ledningssystem.
Innan en ny leverantör godkänns genomförs en så kallad leverantörsbedömning, det vill säga en helhetsvärdering av leverantörens
prestanda och förmåga. I syfte att upptäcka om leverantörerna
har skatteskulder genomförs skattekontroller.
– Skattekontroller gör vi innan vi registrerar leverantören i inköpssystemet, säger Kaj. Vi bedömer även om vi behöver ta in
en ny leverantör eller om befintliga leverantörer går att nyttja.
Under avtalsperioden görs därefter leverantörsvärderingar, där
man bland annat hanterar eventuella avvikelser. Av den anledningen är det viktigt att det finns dokumentation på samtliga
avvikelser.
– Vid avvikelser har vi en dialog med leverantören om en åtgärdsplan som sedan följs upp, säger Kaj.
Många medarbetare på Sundsvall Energi har arbetsuppgifter som
innebär kontakter med olika leverantörer. Situationer kan uppkomma där medarbetare erbjuds gåvor eller förmåner som kan
bli betraktade som muta.
Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningar är att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. Av den anledningen skickas
årligen ett brev, ”Nej tack, till förmåner och gåvor!”, till våra leverantörer med uppmaningen att inte erbjuda gåvor eller förmåner
som kan bli betraktade som muta. Allt för att skydda vårt varumärke och våra medarbete.
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KLIMATBOKSLUT

Minskade utsläpp med 111 690 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.

Klimatbokslutet beskriver hur Sundsvall Energis egen verksamhet har en direkt klimatpåverkan, så som våra transporter och
förbränning av bränslen. Samtidigt har den en indirekt klimatpåverkan då andra utsläpp undviks tack vare vår verksamhet.
Oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs kommer företagen att använda energi, råvaror, transporter etc. och därmed är
det uppenbart att företagen även bidrar till en ökad klimatpåverkan. Inte minst gäller detta Sundsvall Energi som processar en
stor mängd bränslen för el- och värmeproduktion. Ett energiföretag står dessutom för en relativt stor klimatpåverkan jämfört
med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion
tillsammans med alla transporter står för merparten av våra utsläpp 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 111 690 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) inte släpptes ut under 2018.
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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 111 690 ton CO2e kan jämföras med:
n Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil
		
under 11 månader
n Motsvarande utsläppen från en tur- och retur resa med
		
flyg till Lissabon för alla invånare i kommunen
n Om alla invånare i kommunen avstod från att shoppa
		
under 1 år
n Bidraget från 213 fotbollsplaner täckta med
		 solcellspaneler
n Utsläppen av att köra 16 400 varv runt jorden med bil
n Om man ekonomiskt skulle värdera Sundsvall Energis
		
bidrag till minskad klimatpåverkan med hjälp av den 		
		
svenska koldioxidskatten så motsvarar de minskade
		
utsläppen under 2018 ett värde på ca 125 miljoner

AVGIFTNING AV SAMHÄLLET

Organiska ämnen som delvis består av ämnen som är svårnedbrytbara, som till exempel flamskyddsmedel, bryts ned effektivt
vid energiåtervinning av avfall. Oorganiska ämnen som exempelvis tungmetaller koncentreras effektivt till aska och slagg som
hanteras under ordnade former. 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.
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Kemikalieinspektionen 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 spridningen 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.

PLAST

Plast är ett användbart material som kombinerar många goda
egenskaper och innebär ofta besparingar av energi. Utan plastförpackningar skulle till exempel mer mat behöva slängas, vilket
medför ett stort resursslöseri.

ma fysiska egenskaper som fossil plast och möjligheten för återvinning av fossilplast försämras vid inblandning. Förnybar plast
har även en liknande problematik med mikroplaster som fossil
plast.

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 förbrännas.

Det är viktigt att det finns en nationell plaststrategi för att:

Plast kan innehålla farliga ämnen (exempelvis Ftalater, bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen) som försvårar materialåtervinning och innebär att för den plasten är energiåtervinning den bästa slutbehandlingen.
Plast behöver bli mer förnybar, men förnybar plast har inte sam-
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n
n
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n
		
		

Minska mängden mikroplaster i samhället
Öka återvinningen i samhället
Öka andelen förnybar plast
Säkerställa energiåtervinning som slutbehandling
Miljöbelastningen av plast bör landa hos producent och
avfallslämnare istället för hos fjärrvärmekunden som är
förutsättningen för en hållbar slutbehandling av plast

Sundsvall Energi och andra företag behöver en egen plaststrategi
för hur vi kan bidra till den nationella strategin. Dagens koldioxidutsläpp från vår energiproduktion beror nästan uteslutande
på plasten i avfallet.

DET LOKALA ENERGIKRETSLOPPET

Vi eldar de sopor du slänger i din soptunna som sedan ger värme i

Material som inte går att återvinnas tar vi hand om på Blåberget för

bostäder och lokaler i regionen. Som fjärrvärmekund är du därför en

att minska miljöpåverkan. Vi tar även tillvara på överskottsvärme från

viktigt del i vårt lokala energikretslopp.

kringliggande industrier.

Avfall från regionen inom en
20 mils radie lämnas till Blåberget
eller direkt till Korstaverket

Blåberget

Sundsvallsregionen

Materialåtervinning & deponi
Materialåtervinning & deponi
inkl. metaller

Restprodukter från
förbränning

Vi återvinner värme och el från
avfallet genom förbränning och
levererar det till Sundsvallsregionen

Spillvärme från industrier återvinns
och bidrar till fjärrvärmen i
Sundsvall

Energisamarbete

Korstaverket
154 000 ton
avfall förbrändes

414 000 000 kWh

fjärrvärme producerades,
vilket motsvarar värme till 28 000 villor

180 000 000 kWh
spillvärme och

144 000 000 kWh
biobränslevärme levererades
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2018

130 000 000 kWh
hetvatten levererades

40 000 000 kWh
el producerades

HÅLLBARHETSPOLICY

Sundsvall Energi ska bidra till en god miljö, ekonomiska och
sociala mervärden för kunder, leverantörer, medarbetare och
ägare samt:
n Erbjuda återvinning och energilösningar som utvecklar 		
regionen och bidrar till ett hållbart samhälle
n Ständigt förbättra vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete.
n Genomföra riskbedömningar löpande och vid verksamhets
förändringar.
n Säkerställa kompetens och arbetssätt genom individuella 		
utvecklingsplaner och skriftliga rutiner.
n Erbjuda medarbetare en hälsosam och ickediskriminerande arbetsmiljö.
n Ställa hållbarhetskrav vid upphandling enligt koncernens 		
inköpsstrategi.
Ett minimikrav är att följa gällande lagar, kollektivavtal och
andra bindande krav. Policyn fastställdes av Sundsvall Energis
styrelse 2018-09-26.

31

Sundsvall Energi | Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Sundsvall Energis verksamhet är
miljöcertifierad enligt ISO 14001 vilket
betyder att miljötänkande är en naturlig
del i alla våra processer.

EN BROLEDNING MED MÅNGA VINSTER

Sveriges längsta broledning för fjärrvärme
– en broledning med många vinster
Inuti Sundsvallsbron löper Sveriges längsta broledning för fjärrvärme. Fjärrvärmeledningen, som är 1,7 kilometer, är rörlig och
kan expandera eller krympa beroende på hur varmt fjärrvärmevattnet är.
Ledningen går genom olika sektioner i bron och i varje broände finns så kallade katastrofventiler som stänger vattenflödet på
endast en sekund om något allvarligt fel skulle inträffa. Den tek-
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niska lösningen är inte vanligt förekommande inom fjärrvärmedistribution. Broledningen innebär bland annat att fler Sundsvallsbor kan erbjudas fjärrvärme som uppvärmningsalternativ
samt att vi kan erbjuda kunderna en högre leveranssäkerhet.
Ledningsdragningen möjliggör även ett framtida energisamarbete med industrierna på den södra delen av Sundsvall – en broledning med många vinster.

ENERGISAMARBETE

Tillsammans med SCA har Sundsvall Energi ett energisamarbete
där restvärme tillvaratas från SCA:s industrier i Sundsvallsregionen. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat
oljeberoende, cirka 25 000 ton olja/år vilket medför minskade
koldioxidutsläpp med cirka 75 000 ton/år.
Energisamarbete påbörjades redan under 80-talet. 2005 utökades energisamarbetet när en ny rökgaskondenseringsanläggning
togs i drift vid Ortvikens pappersbruk. I samband med det utökade energisamarbetet byggdes även en separat hetvattenledning
från Korstaverket till Tunadals sågverk för att ersätta ett elbaserat
system för torkning av virke. 2012 beslutades om att investera i
ett ytterligare utökat samarbete vilket innebar värmeleveranser
även från Östrand massafabrik till Sundsvalls fjärrvärmenät.
Tack vare samarbetet kan vi erbjuda våra kunder 100 % återvunnen energi, som är en tilläggsprodukt med koldioxidneutral
fjärrvärme från spill- och restvärme. Ett energisamarbete med
bara vinnare.

Bränslemix
värme och elproduktion 2018

Avfall

Biobränsle

Spillvärme

El

Fossilt

Avfall.......................................................................................................................46 %
Biobränsle.............................................................................................................27 %
Spillvärme.............................................................................................................22 %
El................................................................................................................................. 3 %
Fossilt........................................................................................................................ 2 %
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KO R S TAV 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.

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.

nere på 500 ton. Vi kan därmed konstatera att vi i princip är
oljeoberoende.
Processen i Korstaverket är tekniskt mycket avancerad där säkerhet 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.

Från att vi har eldat cirka 45 000 ton olja per år var vi år 2015

Fossil oljeförbrukning
Ton
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Oljeförbrukning
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KO R S TAV E R K E T

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

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.

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.

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 behandlingen kvarstår ett renat, salthaltigt vatten som släpps ut till havet.

Studiebesök

Studiebesök vid Korstaverket

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.
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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 hela anläggningen
för skolelever under tolv år.

MILJÖVÄRDEN

Energiproduktion

Koldioxidutsläpp från energiproduktion
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Avfall till energiåtervinning
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1
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Desto lägre primärenergifaktor, desto bättre energiutnyttjande. Jämför 2,29 för elvärme.
Energieffektivitet över 0,6 klassas som återvinning.

Förbränningsrester från energiåtervinningen
Ton
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Kväveoxider, NOx (mg/m3).....................................21...................................... 200
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BLÅBERGET

En viktig del i återvinningen av avfall och energi sker på vår återvinningsanläggning Blåberget väster om Sundsvall. Där hanteras
i första hand verksamhetsavfall från Mellannorrland.
Huvuddelen av verksamheten vid Blåberget utgörs av mottagning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall. Brännbart
avfall, bygg- och rivningsvirke samt trädgårdsavfall krossas och
körs sedan till Korstaverket för att återvinnas som energi.

tionsmaterial och återstående del läggs på deponi. Föroreningar
från deponering samlas upp och reduceras genom sedimentering
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.

Vid Blåberget tas också restprodukterna från Korstaverket omhand på ett miljöriktigt sätt. Vi sorterar ut metaller och konstruk-

Verksamheten på Blåberget spelar en viktig roll för ett hållbart
samhälle genom att nyttiggöra utsorterat avfall och därmed undvika skrymmande och växande sopberg.

Mottaget avfall

Årsmedelvärde utgående lakvatten

Ton

µg/l
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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.
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LOK ALA NÄT

Förutom det 30 mil långa fjärrvärmenätet under Sundsvalls
gator så har vi även fem lokala nät i Indal, Liden, Lucksta,
Matfors och Kvissleby. Med hjälp av dessa nät kan vi även
erbjuda Sundsvalls ytterområden en miljövänlig och driftsäker uppvärmningsform. Som reserv på alla anläggningar finns
oljepannor för att säkra leveransen till våra kunder.
Kvisslebyverkets huvudenhet är en panna för träbränslen där
vi eldar främst sågspån. Fjärrvärmen distribueras till de flesta
fastigheterna i Kvissleby centrum och når även Nolbyområdet. Dessutom finns en fjärrvärmeledning under Ljungan vilket har möjliggjort anslutning av Skottsundsbacken och andra
fastigheter öster om Ljungan.
I Matfors finns en biobränslepanna. Dessutom finns tre reservpannor varav två drivs med biobränsle. Vi eldar huvudsakligen träbränslen. Val av bränsle varierar beroende på tillgång
och kostnader.

minskar uppvärmningskostnaderna samtidigt som stora miljömässiga fördelar erhålls.
Vår biobränslepanna i Indal har en effekt 1,3 MW och producerar 2 500 MWh/år.

Produktion lokala nät 2018
MWh
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Vi driver en liten fjärrvärmeanläggning i Liden. Anläggningen
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
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Pelletspanna, 600 kW (oljepanna reserv).
Driftsattes 2004.

Lucksta

Pelletspanna, 600 kW (oljepanna reserv).
Driftsattes 2006.

Kvissleby

Fastbränslepanna för biobränsle, 4 MW
+ cirka 1 MW rökgaskondensering
(3 st. oljepannor reserv). Driftsattes 1998.

Matfors

Fastbränslepanna för biobränsle, 7 MW
+ cirka 2 MW rökgaskondensering
(biobränsle, tallbeckolja- och oljepanna reserv).
Driftsattes 2009.
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VERKTYG FÖR HÅLLBARHET

VERKTYG

BESKRIVNING

UTFALL/KONTROLL

CERTIFIERADE
LEDNINGSSYSTEM

Miljöcertifierade enligt ISO 14001
sedan 2006.

Extern revisor genomför årlig granskning.
Senaste granskningen skedde i februari 2018.

MILJÖKONTROLL

Sundsvall Energi har miljötillstånd för samtliga
anläggningar som omfattas av tillståndsplikt.
Tillstånden innehåller villkor för utsläpp till
mark, vatten och luft som följs upp kontinuerligt genom särskilda egenkontrollprogram och
rapporteras årligen i form av miljörapport till
tillsynsmyndigheten.

Förutom miljörapportering till
tillsynsmyndigheterna så sker denna
publika hållbarhetsredovisning.

INTERNREVISIONER

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

Under 2018 genomfördes cirka
25 revisionsdagar inklusive förberedelser.

LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

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.

Leverantörsbedömningar genomförs
vid upphandlingar och prioriterade
leverantörer värderas löpande. Under
2018 har 100 leverantörer tillkommit.

TILLBUDSRAPPORTERING
OCH RISKBEDÖMNINGAR

Sundsvall Energi använder AFA försäkringars
tillbudsrapporteringssystem 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 förebygga
och minska risker görs årliga riskbedömningar
där åtgärder sätts in för att minimera de största
riskerna. Riskbedömningar görs också inför
ett jobb, för att identifiera och säkerställa
att riskerna tas omhand på ett bra sätt innan
arbetet påbörjas.

Under 2018 har inga olyckor med
frånvaro rapporterats.

MEDARBETAR-

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. Utfall 2017 var 73.

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

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

UNDERSÖKNING

KOMPETENS OCH
UTVECKLINGSPLANER
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VERKTYG

BESKRIVNING

UTFALL/KONTROLL

SYNPUNKTER

Inkommande kundärenden hanteras i vårt
Kundärendehanteringssystem. Koncernen har
ett gemensamt ärendehanteringssystem för
synpunkter från allmänhet. Miljösynpunkter
hanteras i vårt avvikelsehanteringssystem.

Under 2018 hade vi inga miljösynpunkter från allmänheten.

KUNDMÄTNINGAR

Kundnöjdheten mäts vartannat år genom
kvalitativa kundintervjuer. Undersökningens
resultat ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.

I undersökningsperioden 2017-2018
genomfördes 200 kvalitativa kundintervjuer.

TILLGÄNGLIGHET OCH
PÅLITLIGHET

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

Leveranssäkerhet fick 4.75 av 5 i vår
Nöjd-kund-index-undersökning (NKI).

STRATEGISK PLANERING

Vår strategiska plan bygger på en omvärldsoch intressentanalys och att vi identfierat
alla betydande risker och möjligheter
i verksamheten, inklusive hållbarhet.

Affärsplan 2019-2021.

SAMVERKAN/ DELAKTIGHET

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

Samverkan enligt årsplanering.

LIKABEHANDLINGSPLAN

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

Likabehandlingsplan 2018.

HÄLSA OCH SÄKERHET

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

Månadsuppföljning.

LEDNINGENS
GENOMGÅNG

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

Protokoll ligger till grund för strategisk
planering.

KRIS OCH SÄKERHET

En årlig övning av vår nödlägesberedskap.

2018 genomfördes scenariot storskada
avfallspanna, samt länsövergripande övning
med scenario Pandemi.
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ÅRSREDOVISNING 2018

Resultatet efter finansiella poster uppgår i årsbokslutet till
49 MSEK vilket innebär att bolaget levererar ett resultat som är
3 MSEK bättre än budget. Året har fram till underhållsstoppet på
Korstaverket präglats av ett flertal driftstörningar på avfallspannan som påverkat det ekonomiska utfallet negativt.

De sista månaderna på året har avfallspannan haft en högre
medeleffekt och nått högre nivåer än motsvarande månader
2016 och 2017. Stora planerade underhållsarbeten med en periodicitet på mellan 7-8 år har genomförts under året och påverkat
resultatet negativt.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Information om verksamheten

Koncernuppgifter

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

Sundsvall Energi AB är ett moderföretag, men med hänvisning
till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2 § upprättas
ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget, Stadsbacken AB org nr 556478-6654 med säte i Sundsvall,
upprättar koncernredovisning.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nettoomsättning		mkr
Resultat efter finansiella poster		

2018

2017

2016

2015

2014

678

600

599

564

589

mkr

49

52

42

1

-29

Balansomslutning		mkr

1 326

1 390

1 419

1 451

1 624

Soliditet		%

18

16

14

11

10

Avkastning på eget kapital

21

24

23

1

neg

%

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Finansiella instrument

Hållbarhetsrapport

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 inköpspriset samt försäljningspriset på den volym energi som säkrats.
Dessa elderivat utgör således finansiella instrument.

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 och
återfinns på sidorna 1-41 i detta dokument.

Det verkliga värdet på elderivaten på balansdagen uppgick till
-11 Mkr (-6). Det nominella värdet uppgick till -6 Mkr (-5).

Framtida utveckling

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Ett flertal driftstörningar på avfallspannan har resulterat i att
bolaget haft ett ökat behov av externa värmeleveranser. Driftstörningarna har även inneburit högre underhållskostnader än
budgeterat.
På grund av att Trafikverket bygger nya järnvägsanslutningar
i Bergsåker och Maland, har bolaget fått flytta på befintliga
fjärrvärmeledningar.
I maj presenterades bolagets första klimatbokslut.
I samarbete med kund har bolaget genomfört en första installation av absorptionskylaanläggning.
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Bolaget kommer att fokusera på tre huvudstrategier under
kommande år. Fortsatt ekonomisk konsolidering, ökad
marknadsnärvaro och interna kostnadseffektiviseringar.
Bolagets väsentliga risker är avvikelse i normalårstemperatur,
förändring av marknadsräntor och marknadspriser på energi
samt förändrad miljölagstiftning. De finansiella riskerna
hanteras i enlighet med upprättad finanspolicy.
Miljöpåverkan
Bolaget bedriver verksamheter som är tillstånds- och
anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Samtliga tillstånd och
anmälningsbeslut avser förbränningsanläggningar för värme-

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E
och elproduktion samt mellanlagring och behandling av avfall.
Verksamheten är i grunden positiv för miljön då den medför
energieffektiv uppvärmning av fastigheter och avfallshantering
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,
processvatten samt dagvatten. Användningen av fasta bränslen
ger upphov till aska som deponeras. Efterlevnaden av villkor i
Förändring av eget kaptial

tillstånden redovisas i årlig miljörapport till respektive tillsynsmyndighet samt löpande under året till tillsynsmyndigheterna.
Bolaget är sedan 2006 miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Bolaget har bedrivit verksamheten i enlighet med de ändamål
kommunfullmäktige fastställt samt inom de kommunala
befogenheterna.

Aktiekaptial		

Reservfond

Övrigt fritt
eget kapital

Belopp vid årets ingång

25 000		

1 630

21 077

47 707		

Aktieägartillskott			

			

-20 000

-20 000

Årets resultat		

			

1 694

1 694

2 771

29 401

Belopp vid årets utgång		

25 000

1 630

Summa eget
kapital

Aktiekapitalet består av 2 500 aktier.
Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 17 865 tkr (37 865 tkr).

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
1 077 498

Balanserade vinstmedel

1 694 374

Årets vinst			
kronor

2 771 872

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
2 771 872

i ny räkning överförs
kronor

Övriga vinstdispositioner
Koncernbidrag kommer, under förutsättning av årsstämmans
godkännande, lämnas med 3 900 tkr. Koncernbidraget har
minskat årets resultat och är skuldfört. Bolaget har erhållit
1 950 tkr från sina dotterbolag.
Den föreslagna värdeöverföringen påverkar inte bolagets
redovisade soliditet. Mot bakgrund av att bolagets verksamhet
bedrivs i Sundsvalls kommunala bolagskoncern och bedrivs
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2 771 872

med lönsamhet bedöms soliditeten som acceptabel. Likviditeten
i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen,
i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullfölja
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra
erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap
3§ 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

R E S U LTAT R Ä K N I N G
Not		
Nettoomsättning

2, 3		

Aktiverat arbete för egen räkning

		
		

2018
677 755

2017
599 555 			

123

688

677 878

600 243

Rörelsens kostnader

			

Energi- och produktionskostnader

		

-310 930

-260 898

Övriga externa kostnader

4, 5		

-157 316

-120 673

Personalkostnader

6		

-76 123

-79 846

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

		

-71 587

-73 304

Övriga rörelsekostnader

7		

-

-3 645

Summa rörelsens kostnader

		

-615 956

-538 366

Rörelseresultat

3		

61 922

61 877

-

10 000

29

67

Resultat från finansiella poster

45

Resultat från andelar i koncernföretag

8		

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

9		

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10		

2 949

5 170

Räntekostnader och liknande resultatposter

11		

-16 211

-24 902

Summa resultat från finansiella poster

		

-13 233

-9 665

Resultat efter finansiella poster

		

48 689

52 212

Bokslutsdispositioner

12		

-46 597

-43 561

Skatt på årets resultat

13		

-398

715

Årets vinst

		

1 694

9 366
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BALANSRÄKNING
Tillgångar

Not		

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter

14		

813

834			

		

813

834

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

15		

265 755

274 334

Maskiner och andra tekniska anläggningar

16		

714 168

761 895

Inventarier, verktyg och installationer

17		

4 360

2 824

18		

7 024

3 553

		

991 307

1 042 606

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

19		

250

250

Andra långfristiga värdepappersinnehav

20		

627

1 427

Uppskjutna skattefordringar

21		

Andra långfristiga fordringar

22		

Summa anläggningstillgångar

317

715

100 488

113 960

		

101 682

116 352

		

1 093 802

1 159 792

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

			

Råvaror och förnödenheter

		

21 114

18 818

		

21 114

18 818

Kundfordringar

		

66 160

60 031

Fordringar hos koncernföretag

		

21 151

29 396

Övriga kortfristiga fordringar

		

28 911

26 313

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23		

95 187

		

211 409

211 233

Summa omsättningstillgångar

		

232 523

230 051

Summa tillgångar

		

1 326 325

1 389 843

Kortfristiga fordringar
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95 493			

BALANSRÄKNING
Eget kapital och skulder

Not		

Eget kapital

24

2018-12-31

2017-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

		

25 000

25 000

Reservfond

		

1 630

1 630

		

26 630

26 630

Balanserad vinst eller förlust

		

1 077

11 712

Årets vinst

		

1 694

9 366

		

2 771

21 078

Summa eget kapital

		

29 401

47 708

Obeskattade reserver

25		

271 774

227 127

46 059

45 930

Fritt eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

26		

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

27		
		

728

1 706

46 787

47 636

Långfristiga skulder

28

Övriga långfristiga skulder

		

724 942

841 596

Summa långfristiga skulder

		

724 942

841 596

Leverantörsskulder

		

32 335

33 979

Koncernkonto hos Sundsvalls Kommun

		

117 534

114 392

Skulder till koncernföretag

		

6 184

4 944

Aktuella skatteskulder

		

Övriga kortfristiga skulder

		

Upplupna kostnader och förutbetalde intäkter

29		

Summa kortfristiga skulder

		

Summa eget kapital och skulder

		

Kortfristiga skulder
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737

536

16 052

16 618

80 579

55 307

253 421

225 776

1 326 325

1 389 843

K A S S A F LÖ D E S A N A LY S

Not		

2018

2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

		

48 689

52 212

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m

30		

71 465

75 267

Betald inkomstskatt

		

201

485

		

120 355

127 964

Ökning/minskning varulager

		

-2 295

-1 054

Ökning/minskning kundfordringar

		

-6 129

7 037

Ökning/minskning av rörelsefordringar

		

5 953

-29 094

Ökning/minskning leverantörsskulder

		

-1 644

11 886

Ökning/minskning av rörelseskulder

		

29 088

29 650

Kassaflöde från den löpande verksamheten

		

145 328

146 389

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

		

-20 996

-19 283

Sålda materiella anläggningstillgångar

		

-

110

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

		

-

-4 596

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar

		

14 272

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

		

-6 724

-23 769

Finansieringsverksamheten

			

Lämnat aktieägartillskott

		

-20 000

-20 000

Amortering av skuld

		

-116 654

-101 720

Erhållet koncernbidrag

		

1 950

1 900

Lämnat koncernbidrag

		

-3 900

-2 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

		

-138 604

-122 620

Årets kassaflöde

		

0

0

Likvida medel vid årets början

		

0

0

Likvida medel vid årets slut

		

0

0

Investeringsverksamheten
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T I L L ÄG G S U P P LY S N I N G A R
1

Redovisnings-och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Uppskattningar och bedömningar
Bolagets fordran mot Skatteverket avser invägda volymer till
deponi som kommer att 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.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats
av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivning
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Nyttjanderätter 				50 år

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.
Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall
tillgångens restvärde. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnad fastbränsleanläggning
Övriga byggnader
Markanläggningar
Generator, turbin, kraftmatning
Ackumulatortank
Luftkylare
Fjärrvärmenät
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar
Mätutrustning
Fordon
Övriga inventarier, verktyg och installationer

50 år
20 år
20 år
10-20 år
20 år
20 år
30 år
10-20 år
5-10 år
5-7 år
5-10 år

Leasingavtal
Bolaget innehar anläggningar genom leasingavtal som utgör
finansiella leasingavtal. I bolaget redovisas leasingavtalen som
operationella.
Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till
kursen vid anskaffningstillfället.
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T I L L ÄG G S U P P LY S N I N G A R
Varulager
Varulager består av reservdelar, förrådsmaterial och olja. Varulager av reservdelar och förrådsmaterial värderas med tillämpning
av först-in först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen efter avdrag enligt
inkuranstrappa.
Oljelagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och eventuell lagringskostnad.

Nettoomsättningens och rörelseresultatets
fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska
marknader

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt
följande:
Värme

2018

2017

449 370

429 888

Kyla

1 231

745

12 245

11 697

Elhandel

107 407

61 059

Återvinning

107 502

94 973

-

1 193

677 755

599 555

Energitjänster

Skatt

Övrigt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt.
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som
avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Summa

Avsättningar

Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i tkr avser
13 223 (12 786) av inköpen och 71 389 (66 280) av försäljning
till andra koncernbolag.

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse
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 omprövas varje balansdag.
Intäkter
Försäljning av varor och tjänster
Vid försäljning av varor och tjänster redovisas intäkten vid
leverans. När det gäller behandlingstjänster redovisas intäkten
när materialet vägs in vid Blåbergets viktstation.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto i förhållande till medelvärdet av
summan av eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt) vid årets in- och utgång.

50
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3

4

Transaktioner med närstående

Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år

2018

2017

41 765

35 784

Förfaller till betalning senare
än ett men inom 5 år

96 874

112 670

138 639

148 454

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella
leasingavtal uppgår under året till följande:

Leasingkostnader

2018

2017

39 508

38 411

T I L L ÄG G S U P P LY S N I N G A R

Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal,
vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler samt
leasingbilar avser avtalen tre anläggningar belägna vid Korstaverket. Avfallspanna med kringutrustning, anskaffningsvärde
242,1 Mkr med ett kalkylerat restvärde på 91,4 Mkr. Rökgasreningsanläggningen, anskaffningspris 128,2 Mkr med ett
kalkylerat restvärde på 45,0 Mkr. Ångturbin, anskaffningspris
på 43,7 Mkr med ett kalkylerat restvärde på 12,5 Mkr. Avtalen
gäller till 2021-12-31.

5

2018

2017
66

-

2

Lekmannarevisorer

24

25

Övriga tjänster

16

2

106

95

Summa

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

6

2018

2017

Kvinnor

33

29

Män

77

75

110

104

1 783

1 785

51 018

50 504

52 801

52 289

17 888

18 146

415

372

3 725

6 315

74 829

77 122

Medelantalet anställda

Totalt
Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och
verkställande direktören
Löner och ersättningar
till övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören
Pensionskostnader för
övriga anställda
Totalt

51

Kvinnor

4

4

Män

3

3

Totalt

7

7

Kvinnor

3

3

Män

5

5

Totalt

8

8

Styrelseledamöter och
ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter
på balansdagen

andra ledande befattningshavare

66
Revisionsuppdraget			
Skatterådgivning

2017

Antal verkställande direktörer och

Ersättning till revisorerna

Ernst & Young AB

2018
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Avgångsvederlag
Avtal har träffats med den verkställande direktören om
avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning
från företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller 3 månaders
uppsägning från den verkställande direktörens sida och 6 månaders uppsägningstid från företagets sida.
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7

Övriga rörelsekostnader

12

2018

2017

Avyttringar och utrangeringar
0

enligt plan

-44 647

-42 661

-3 645

Lämnade koncernbidrag

-3 900

-2 800

Erhållna koncernbidrag

1 950

1 900

-46 597

-43 561

2018

2017

Resultat från andelar i koncernföretag

2018

2017

Anteciperad utdelning

-

10 000

Summa

0

10 000

9

2017

-3 645

Summa
8

2018
Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar

av anläggningstillgångar
Summa

Bokslutsdispositioner

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

13

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

-

-

Uppskjuten skatt

-398

715

Skatt på årets resultat

-398

715

Redovisat resultat före skatt

2 092

8 651

-460

-1 903

Skatt beräknad enligt gällande
2018

2017

Värdeförändring kapitalförsäkringar

29

67

Skatteeffekt av ej avdragsgilla

Summa

29

67

kostnader

289

-299

Skatteeffekt av temporära skillnader

-398

715

171

2 202

-

-

-398

715

skattesats (22%)

Skatteeffekt av ej skattepliktiga
10

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

intäkter
Skatteeffekt av pensions-

2018

2017

908

5 171

Finansiella kontrakt

2 041

-

Summa

2 949

5 171

Ränteintäkter

reservering
Redovisad skattekostnad

14

Nyttjanderätter
2018-12-31

11

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Låneramsavgift
Summa

2017

-12 339

-20 209

-890

-819

-2 983

-3 268

-

-607

-16 212

-24 903
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1043

1 043

1 043

1 043

-209

-188

-21

-21

Utgående ackumulerade avskrivningar

-230

-209

Utgående restvärde enligt plan

813

834

Utgående ackumulerat

2018

Finansiella kontrakt

52

Ingående anskaffningsvärden

Räntekostnader och liknande resultatposter

2017-12-31

anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets förändring
- Avskrivning

T I L L ÄG G S U P P LY S N I N G A R

Byggnader och mark

15

17

Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31

373 565

366 837

463

2 947

Årets förändringar

-

3 781

- Inköp

anskaffningsvärden

374 028

373 565

Ingående avskrivningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade

27 063

3 262

1 016

anskaffningsvärden

31 341

28 079

Ingående avskrivningar

-25 255

-23 113

-1 726

-2 143

-26 981

-25 256

4 360

2 823

Utgående ackumulerade

-99 231

-90 383

Årets avskrivningar

-9 042

-8 788

Omklassificeringar

-

-60

avskrivningar

-108 273

-99 231

Utgående restvärde enligt plan

265 755

274 334

Bokfört värde byggnader i Sverige

252 227

260 972

13 529

13 362

Utgående ackumulerade

Bokfört värde mark i Sverige

28 079

Ingående anskaffningsvärden

Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

18
16

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2018-12-31 2017-12-31
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 662 268

1 661 209

Årets förändringar
- Inköp
- Försäljningar och utrangeringar

omfördelningar

-2 701

-9 095

-158

-16 044

Utgående nedlagda kostnader

7 024

3 552

-

5 228

1 675 259

1 662 268

-900 373

-850 369

81

12 289

-60 799

-62 353

-

60

avskrivningar

-961 091

-900 373

Utgående restvärde enligt plan

714 168

761 895

- Avskrivningar
- Omklassificeringar
Utgående ackumulerade

53

3 445

11 875

Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar

9 202

6 172

13 149

Utgående ackumulerade

Ingående avskrivningar

3 553

Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda

- Omklassificeringar
anskaffningsvärden

Ingående nedlagda kostnader
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Andelar i koncernföretag

				

Org nrSäte

Bokfört

Bokfört

Kapital-		

Rösträtts-

Antal

värde

värde

andel %		

andel %

aktier

2018-12-31

2017-12-31

Sundsvall Elnät AB

556502-7223 Sundsvall

100

100

2 000

100

100

Korsta Oljelager AB

556111-7150 Sundsvall

75

75

150

150

150

250

250

2018-12-31

2017-12-31

			Summa

Ingående anskaffningsvärde

250

250

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

250

250

Utgående restvärde enligt plan

250

250

20

22

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar
2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden

60

60

Avgående värdepapper

-15

-

Avgående fordringar

582

1 367

Tillkommande fordringar
Omklassificeringar

anskaffningsvärden

627

1 427

Utgående redovisat värde, totalt

627

1 427

Utgående restvärde enligt plan

23
21

3 230

-13 472

-

100 488

113 960

100 488

113 960

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Uppskjuten skatt
2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31

Skillnaden mellan å ena sidan

Upplupna intäkter,

den inkomstskatt som har redovisats

ej fakturerade kunder

i resultaträkningen samt å andra

Förutbetalda kostnader

sidan den inkomstskatt som belöper

Övriga poster

sig på verksamheten utgörs av
uppskjuten skattefordran på
kostnad återförd i beskattningen
och avdragsgill kommande år

54

110 730

-

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade

113 960

317

715

317

715
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74 066

92 144

18 954

1 047

2 167

2 302

95 187

95 493
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Förslag till vinstdisposition

26

Avsättningar
2018-12-31 2017-12-31

Återställningsfond för

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

sluttäckning av deponi
Balanserade vinstmedel 		

1 077 498

Avsättning vid periodens ingång

Årets vinst 		

1 694 374

Periodens avsättningar

959

-

kronor

2 771 872

Ianspråktaget under perioden

-830

-2 215

46 059

45 929

Avsättning vid periodens utgång
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs		

2 771 872

kronor

2 771 872
27

Övriga vinstdispositioner
Koncernbidrag kommer, under förutsättning av årsstämmans
godkännande, lämnas med 3 900 tkr. Koncernbidraget har
minskat årets resultat och är skuldfört. Bolaget har erhållit
1 950 tkr från sina dotterbolag. Den föreslagna värdeöverföringen påverkar inte bolagets redovisade soliditet. Mot bakgrund av
att bolagets verksamhet bedrivs i Sundsvalls kommunala bolagskoncern och bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten som
acceptabel. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas
på en acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen, i form av koncernbidrag, ej hindrar
bolaget från att fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt,
ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad
som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

45 930

48 144

Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
2018-12-31 2017-12-31

Avsättningar pensioner

728

1 706

Summa

728

1 706

28

Upplåning

Bolaget har ingen fastställd avbetalningsplan.

29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31
25

Upplupna räntekostnader

Obeskattade reserver

Upplupna bränslekostnader
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan

Summa

55

Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

Upplupna semesterlöner

271 774

227 127

271 774

227 127
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Summa

331

484

55 051

43 718

2 832

2 756

890

866

21 475

7 483

80 579

55 307
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Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
2018

2017

71 587

73 304

Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet, mm
Avskrivningar
Omklassificering pågående
investeringar

726

85

Avsättning Blåberget

130

-2 215

Avsättning pensioner

-978

448

Utrangeringar av
anläggningstillgångar

-

3 645

71 465

75 267

Summa

31

Eventualförpliktelser
2018-12-31 2017-12-31

Eventualförpliktelse avseende
avsättningar för pensioner
Eventualförpliktelse avseende
återställande av Blåbergets deponi
Villkorad återbetalningsskyldighet
av investeringsbidrag
Summa eventualförpliktelser

32

33

59 000

59 000

12 118

-

71 139

59 033

Ställda säkerheter

För egna avsättningar
och skulder
Avseende avsättningar för
pensioner och liknande förpliktelser
Summa ställda säkerheter

33

21

2018-12-31 2017-12-31

582

1 367

582

1 367

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

56

Sundsvall Energi | Års- och hållbarhetsredovisning 2018

UNDERSKRIFTER
Sundsvall 2019-02-19.

Arianne Sundman, Styrelseordförande

Rose-Marie Antonic

Mikael Gäfvert

Gudrid Ottosson

Ulf Sjölinder

Birgitta Skoglund

Erik Thunström

Anders Jonsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-02-XX.
Ernst & Young AB

Charlotte Bouvin, auktoriserad revisor

57

Sundsvall Energi | Års- och hållbarhetsredovisning 2018

