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Hållbarhet är det moderna sättet att beskriva att vi har en verk-
samhet som är beständig idag – men som också är det imorgon. 
Ett begrepp som innefattar att vi inte medvetet bygger skulder 
för framtiden och som därmed belastar framtida generationer. 

Det är en av aspekterna i det här; att fundamentalt efter bästa 
förstånd driva en verksamhet idag som inte ger en negativ påver-
kan imorgon eller om hundra år. 

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; social, ekono-
misk och ekologisk. Vi väljer att följa upp vårt hållbarhetsarbete 
mot FN:s 17 globala mål som är uppsatta till 2030.

Den sociala hållbarheten är kanske den mest utmanande för oss. 
Vi ska dels vara ett företag som ska fungera tillsammans med 
kunder och medborgare i samhället, dels ett hållbart företag för 
våra medarbetare. De sociala dimensioner som är mest påtagligt 

Att använda överskottsresurser i samhället 
är väldigt ekologiskt hållbart för mig
Framför dig har du Sundsvall Energis första års- och hållbarhetsredovisning – i den vill vi visa resultatet av det hållbarhetsarbete som ska 

känneteckna vår verksamhet och som blir allt viktigare i vår omvärld.  Vårt uppdrag är att driva en infrastrukturverksamhet som samtidigt  

ska vara affärsmässig och ekonomiskt lönsam. Den kombinationen ställer krav på att tänka i hållbarhetstermer.

V D  H A R  O R D E T
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kopplade till vår verksamhet är hög leveranssäkerhet som bidrar 
till trygghet i Sundsvall, att verka som en bra arbetsgivare för våra 
medarbetare samt att ta ansvar för integrationsarbetet i samhället 
– till exempel genom att erbjuda praktik eller andra arbetsmark-
nadskopplade aktiviteter.

En social dimension på vår verksamhet är att vi verkar för att 
samhället – framför allt den bebyggda staden – fungerar. Det 
uppdraget har vi haft i 150 år. Vi ska bidra till att Sundsvall som 
plats och kommun ska vara en attraktiv stad att bo, besöka samt 
driva verksamhet i.

Hela vår verksamhet kännetecknas av ekologisk hållbarhet. Att ta 
tillvara överskottsresurser i samhället och göra nytta av resurserna 
ännu en gång genom att till exempel använda spillvärme från 
industrierna samt återvinna energi och material genom hante-
ringen av avfall. Det är enligt min mening utmärkt ekologiskt 
hållbart. Det är en effektivisering i enorm skala, vi minskar på 
samhällets slöserier. En produkt som tydligt visar på ekologisk 
hållbarhet är 100 % återvunnen energi. Denna tillvalsprodukt 
för fjärrvärmen innebär att vi erbjuder koldioxidneutral värme 
som endast består utav rest- och spillvärme från industrierna i 
regionen. 

Genom att ständigt trimma och förbättra utfallet av våra stra-
tegiska anläggningsresurser arbetar vi med ekonomisk hållbar-
het, ett exempel är vårt förbättringsarbete som bidrog till att 
vår panna i Matfors under 2017 gick bättre än någonsin. I den 
bästa av världar förbättrar vi vår verksamhet ett snäpp för varje 
år. Ibland gör vi lite större steg som är mer genomgripande. Det 
gjorde vi exempelvis under perioden 2004-2007 då vi utvecklade 
spillvärmesamarbetet och avfallsförbränningen – det var väldigt 
konkret. 2012-2013 gick vidare och utvecklade industrisamarbetet 
och 2010-2015 arbetade vi med interneffektivisering. Men trots 
de större omtagen är det förbättringarna i den löpande arbetsvar-
dagen som många gånger ger den största effekten.

I arbetsvardagen är det viktigt att vi påminner varandra att lyfta 
blicken lite grann. Vad är den sammanlagda nyttan med det vi 
gör? Och för vem? Svaret är för kunderna och för Sundvall.

2017 var ett stabilt år med många bra insatser. Vi tog redan i 
ingånget av året med oss en kostnadskostym som jämfört med 

året innan var 20 MSEK dyrare, trots det presenterar vi 2017 ett 
resultat helt i nivå med 2016. 

I slutet av 2017 presenterade en statlig utredning ett förslag till 
skatt på avfall som förbränns för energiutvinning. Utredningen 
är något ovanlig då utredaren själv argumenterar för att denna 
skatt inte skulle skapa de förändringar i form av ökad materi-
alåtervinning som skatten är tänkt att leda till. Vi får hoppas 
att regering och riksdag är lika kloka som utredaren själv i detta 
ärende.

Vi har flyttat fram positionen i dialogen med flera av våra kunder 
samtidigt som vi har stärkt vår position på avfallsbehandlings-
marknaden. Vi har också ett antal intressanta initiativ vad gäller 
energimarknaden, bland annat en pilot för en ny typ av kylalös-
ning som ännu inte, vad vi känner till, är provad i Sverige.

Vi avslutar 2017 med att påbörja en kundundersökning i ett för 
vår del helt nytt och förbättrat format. Resultatet av undersök-
ningen kommer vara ett viktigt utgångsläge i vårt fortsatta arbete 
inom verksamhets- och produktutveckling. För mig som VD för 
Sundsvall Energi är det viktigt att vi driver ett utvecklingsarbete 
utifrån och in. Att vi lyssnar på våra kunder, har en kvalitetssäk-
rad diskussion och frågar våra kunder vad kan vi förbättra som 
höjer värdet på deras verksamhet. Det är där som också värdet för 
vårt bolag ligger. Gör vi det, då tror jag att vi ligger rätt.

Framöver ser vi att produktionstakten av nybyggnationer i vår 
region fortfarande är hög och vår ambition är att delta aktivt i 
den utvecklingen även kommande år. 2018 ska vi framförallt se 
om vi internt kan organisera oss för att fånga kunddialogen än 
bättre. Vi fortsätter arbetet med att öka kundvärdet av våra leve-
ranser, höja bolagets inre effektivitet samt vara restriktiva med 
investeringar för att vårda bolagets balansräkning. 

Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi

V D  H A R  O R D E T
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174 000 ton
  avfall förbrändes under 2017

Vid årsskiftet hade 
vi drygt 100 medarbetare.
71 % var män och 
29 % kvinnor.

Omsättning Rörelseresultat Resultat efter �nansnetto

Omsättning och resultat

*Gäller kunder med en årsförbrukning < 75 000 KWh
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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 ge-
nomförande.

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 hållbarhetsredovis-
ning 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. 8-11, 13-15, 18,  
   23-28

s. 10, 14, 24-26

s. 8-14, 18, 23-26

s. 10, 12

s. 17-22, 29

s. 7-9, 12, 13, 15, 16,  
   18, 23-29

s. 8, 16, 22, 25, 26, 29

s. 10, 12

s. 10, 16, 20-22 s. 10, 12

s. 11, 14, 21-24, 29
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Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra 
verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvin-
ning 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, där vi även energiåtervinner 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 drygt 100 medarbetare.

Affärsidé:

Vi erbjuder prisvärda och klimatsmarta  
tjänster inom energi och återvinning.  
Verksamheten ska kännetecknas av rätt  
kvalitet och god service i nära samarbete  
med kunderna.

Vision:

Tillsammans ger vi Sundsvall energi  
– för en hållbar samhällsutveckling

D E T  H Ä R  Ä R  S U N D S V A L L  E N E R G I



Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 2017 8

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 bi-
dra 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 är den stora skillnaden mellan oss som ett lokalt energi- 
företag och andra.

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 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 & AVFALL AB
MittSverige Vatten & Avfall AB

REKO SUNDSVALL AB 
MittSverige Vatten & Avfall AB

SKIFU 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 medverka till att energiverksamheten  
i Sundsvall byggs ut och utvecklas för att uppnå goda energilös-
ningar inom kommunen samt för att uppnå en miljövänlig och 
långsiktigt hållbar utveckling.

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.

n Verka för ökad energieffektivisering enligt kommunens  
klimatstrategi.

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 rein-
vesteringar.

n 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.

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

Ägardirektiven är fastställda i kommunfullmäktige 2017-06-26.
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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.

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.

Processen i Korstaverket är tekniskt mycket avancerad där säker-

het och miljö står i fokus. Rökgaserna renas i avancerade kemiska 
processer och övervakas dygnet runt via automatiska mätinstru-
ment innan de släpps ut ur den 100 meter höga skorstenen. Ut-
släppen 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. Kvar blir ett 
renat, salthaltigt vatten som släpps ut till havet.

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

Antal besökare vid KorstaverketStudiebesök
Att göra ett besök vid Korstaverket är populärt. Årligen tar vi 
emot närmare 400 personer på studiebesök från skolor och fö-
retag. 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, vil-
ket tillhandahålls av Sundsvall Energi. Av säkerhetsskäl visas inte 
hela anläggningen för skolelever under tolv år. 0
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M I L J Ö V Ä R D E N

Energieffektivitet

Energiproduktion

Desto lägre primärenergifaktor, desto bättre energiutnyttjande.  
Energieffektivitet över 60 procent klassas som återvinning.

Energiåtervinning av avfall

Koldioxidutsläpp från energiproduktion
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En viktig del i återvinningen av avfall och energi sker på vår åter-
vinningsanläggning 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 sedimentering 
och biologiska processer i tre lakvattendammar på området. Ge-
nom 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.

B L Å B E R G E T

Lakvatten bildas av regn som infiltrerar deponin och är ofta förorenat, till exempel av tungmetaller och salter. Lakvatten från deponier 
samlas ofta upp i en så kallad lakvattendamm.

Deponerat avfall Årsmedelvärde utgående lakvatten
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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, affärslo-
kaler 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 sta-
bil och driftsäker värme från återvunnen energi med låga un-
derhållskostnader. Fjärrvärme ger en trygg värme året runt och 
obegränsat med varmvatten.

Serviceavtal är ett 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. Till alla kun-
der med en årsförbrukning upp till 75 000 kWh ingår el från 
förnyelsebara källor.

M A R K N A D  O C H  P R O D U K T U T B U D
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M A R K N A D  O C H  P R O D U K T U T B U D

Den viktigaste poängen med att köpa din el från oss 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 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.

Till våra företagskunder erbjuder vi portföljförvaltning. Port-
följförvaltning 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 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.

Kyla

Vi har idag ett 30-tal kunder med kyla som distribueras via det 

befintliga vattenledningsnätet. Då efterfrågan på kyla till loka-
ler har ökat hos våra kunder har vi under 2017 sett över en ny 
kylalösning med värmedriven kyla för att tillgodose kundernas 
behov. Första pilotkunderna kommer testa denna produkt under 
2018.

 
Kunddialog

För femte 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 Svensk Fjärrvärme 
(numera Energiföretagen Sverige). Syftet är att stärka kundens 
ställning på värmemarknaden, att åstadkomma en rimlig, för-
utsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme och att bidra till 
ett ökat förtroende för fjärrvärmeföretagens prissättning. Vid 
Prisdialogens årliga sammankomster bjuder vi in representan-
ter från våra större kundgrupper för att föra en dialog kring vår 
prissättning. Vi bjuder även in till Villadialogen där Villaägarnas 
riksförbund representerar privatkunderna.

Kundundersökning

Att lyssna på våra kunder är viktigt för oss. Av den anledningen 
genomförde vi under 2017 en kundundersökning (Nöjd-Kund-
Index). Resultatet kommer att ligga till grund för kommande 
verksamhets- och produktutveckling.

Mina Sidor

På Sundsvall Energis digitala kundportal, Mina Sidor, kan du 
som kund se dina avtal och anläggningar, förbrukningsstatistik, 
fakturor samt teckna elavtal och serviceavtal för fjärrvärme.
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1 5 0  Å R  S O M  L O K A L T  E N E R G I B O L A G

År 1867 beslutades att ett gasverk skulle byggas på stadens be-
kostnad. I år firade vi på Sundsvall Energi 150 år som det lokala 
energibolaget. Mycket har hänt under dessa år och nu siktar vi 

framåt mot minst 150 år till som stadens egna energibolag! 
Vill du läsa mer om vår historia? Gå in på:  
sundsvallenergi.se/150-ars-jubileum

1867
Beslut om byggande av gasverk 
på stadens bekostnad.

1873
E P Billström blev förestån-
dare, samtidigt tillsattes Lars 
Pettersson som gasmästare. 
Båda omkom i gasexplosionen 
23 december 1881.

1892
Elverket grundas.

1900
Wiforsens kraftstation ansluts 
till elverket.

1903
Svenska elverksföreningen 
bildas.

1910
8 620 löpmeter gasledningar 
sträcker sig under stenstadens  
gator. Medan användning av 
lys-gas minskar ökar kokgas 
kraftigt.

1920
Stadsfullmäktige satsar 40 000 
kr på en utvidgning av elverket.

1923
Gatubelysningen uppgår till  
576 armaturer.

1924
Vi har 5 328 elkunder i Sunds-
vall.

1930
Lika många kWh likström som  
växelström säljs. Därefter  
upphör försäljningen av  
likströmsleverans.

1943
Stadens kraftbehov beräknas 
vara 4 000 kW varav 800 kW 
är frikraft.

1959
Svag lönsamhet, dåliga led-
ningar och liten efterfrågan 
medförde att gasleveranser i 
Sundsvall upphörde. Under en 
övergångsperiod erbjuds gas- 
kunder att köpa gasol på flaska. 
Allmänheten erbjuds också 
att köpa nya elspisar till starkt 
reducerade priser.

1961
Sundsvalls gasverk läggs ner.

1962
Spänningsomläggning från 110 
till 220 volt.

1968
Förslag om bygge av fjärr- 
värmeverk nordväst om norra 
stadsberget som en första etapp 
i fjärrvärmeutbyggnaden. Det 
föreslagna verket ska leverera 
kraft till det nya lasarettet och 
det nya bostadsområdet  
i Granloholm.

1969
Stadsfullmäktige beslutar att 
uppföra värmeverk i Nacksta 
och Granloholm samt att 
utreda ett huvudvärmeverk 
i Korsta och möjligheterna 
till att ombilda ett sådant till 
kraftvärmeverk.

1970
Fjärrvärmeverksamheten startar.

1971
Kommunen övertar AB Sunds-
vallsbyggens fjärrvärmeverk i 
Nacksta.

1978
Korstaverket tas i drift. Den nya 
hetvattencentralen står klar  
med en effekt på 2 x 80 MW.

1979
Uppdrag åt tekniska nämn-
den att utföra kraftvärmeverk 
i Korsta i storleksordningen 
59/110 MW enligt nämndens 
utredning med driftstart nov/
dec 1981. Kostnad: 168 miljoner.

1980
SCA-samarbetet startar, där vi 
tillvaratar spillvärme från indu-
strin. Vid Ortvikens pappers-
bruk värmeväxlas hetvatten till 
fjärrvärmesystemet. Spillvärme-
effekten är 14 MW och normalt 
levereras spillenergi motsvaran-
de 8 % av fjärrvärmebehovet.

1981
Kraftvärmeverket vid Korsta  
tas i drift.

1984
Avfall börjar användas som 
bränsle vid Korstaverket.  
Avfallspanna F1 tas i drift.

1989
Korstaverket blir först i Europa  
med att använda gasol som  
bränsle för fjärrvärme.

1994
Affärsverket ombildas till flera  
bolag, Sundsvall Energi AB 
bildas.

2004
Fjärrvärmeanläggningen i Liden 
tas i drift.

2005
Avtal ingicks med SCA gällande 
utökat energisamarbete.

2006
Avfallskraftvärmeverket F5:an 
driftsätts. Pelletsanläggningen  
i Lucksta driftsätts.

2007
Sundsvall Energi startar som 
elhandlare.

2008
Nya biobränslepannan för  
fjärrvärme i Indal driftsätts.

2012
Ytterligare utökat samarbete 
med SCA som medför att  
fjärrvärmen blir oljeoberoende.

2016
Sveriges längsta broledning  
för fjärrvärme driftsätts.   
Fjärrvärmeledningen ger  
oss möjlighet att koppla ihop  
huvudnätet från ledningarna 
i Skönsberg över fjärden för 
inkoppling på den södra  
sidan, vilket bidrar till att  
ytterligare trygga värme- 
försörjningen till Skönsmon 
och Östermalm.

2017
Nu siktar vi på minst 150 år till 
som stadens egna energibolag!
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Vår 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.

Enligt Sundsvall Energis sponsringspolicy ska föreningen/orga-
nisationen uppfylla nedan kriterier för att ta del av sponsring:

n Vara, eller ha som ambition att vara kund hos oss.
n Dela vår uppfattning om att jobba för en förbättrad livs-  
 miljö och utveckling av Sundsvallsregionen geografiskt   
 finnas inom Sundsvallsregionen.
n Ha en välskött ekonomi.
n Verka för en drogfri ungdomskultur och ha en upprättad   
 drogpolicy.
n Ta avstånd från dopning.

I första hand hänvisas samtlig sponsring till Energichansen. 
Energichansen är vår sponsortävling där föreningar inom idrott 

och kultur verksamma i Sundsvall och Timrå kommun kan tävla. 
Syftet med tävlingen är att främja lokal drivkraft och utveckling 
i regionen och samtidigt göra allmänhetet delaktig hur en del av 
vår avsatta sponsringsbudget ska fördelas.

2017 firade Energichansen femårsjubileum och den tidigare 
vinstpotten på 150 000 kronor höjdes till 200 000 kronor. Fö-
delningen av denna pott påverkas av allmänhetens röster på för-
eningarnas bidrag.

Engagemanget bland de tolv finalisterna var stort under omröst-
ningen som pågick i en dryg vecka. Totalt inkom 33 836 röster. 
Flest röster fick Stöde IF. Judo Sundsvall tog dock hem priset som 
”juryns val” på 20 000 kr och därmed även den största vinstpotten.  
 
”Med hjälp av tillskottet från Sundsvall Energi kan nu unga tränare 
ta hand om klubbens barn och sig själva genom att kunna kombi-
nera studier och träning på ett bättre sätt”, säger Wolfgang Biedron, 
grundare och huvudtränare för Judo Sundsvall.

S P O N S R I N G
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Sundsvall Energis styrelse består av sju ledamöter, fyra kvin-
nor och tre män. Arianne Sundman är sedan 2015 ordförande i 
Sundsvall Energis styrelse.

– Jag ser fler och fler kvinnor som kommer in i energibranschen, 
inte minst märks det vid de branschträffar vi deltar på. Inom 
styrelsen har vi medvetet arbetat med den här frågan under en 
längre period och för oss är det en självklarhet att jämställdhet 
sätts högt på dagordningen.

Sundsvall Energi har i dagsläget fyra enhetschefer, två män och 
två kvinnor. Birgitta Andersson är driftchef och tillhör produk-
tionen vid Korstaverket.

– Jag har aldrig under min tid på Sundsvall Energi känt mig 
särbehandlad med anledning av att jag är kvinna och arbetar 
med produktionsfrågor i en ledande befattning. Aldrig någonsin. 
Tvärtom, jag ser en fördel med att vara tjej.

Som ledare inom Sundsvall Energi  
sätts hållbarhetsfrågorna högt
Att främja jämställdhet och ledarskap inom bolaget är en given fråga för Sundsvall Energi. För att behålla och värva medarbetare till högre 

positioner krävs konkreta målsättningar från företagets ledning.

L E D A R E  I N O M  S U N D S V A L L  E N E R G I
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Birgitta läste energiingenjör under 90-talet och beskriver det själv 
som att hon ”halkade in i energibranschen på ett bananskal”.
 
– Vi var relativt många kvinnor i utbildningen. Jag fick en prak-
tikplats på Sundsvall Energi vid Korstaverket som därefter ledde 
till ett vikariat. I början när vi var 18 medarbetare på driften varav 
2 kvinnor, tänkte jag att jag aldrig kommer att bli arbetsledare i 
den här branschen –– men 2011 blev jag samordnare för ett skift-
lag och fyra år senare rekryterades jag som enhetschef.

Som ledare inom Sundsvall Energi sätts hållbarhetsfrågorna högt. 
Genom att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och långsiktigt 
kan också mervärden för våra intressenter skapas. Sundsvall En-
ergi är en stor arbetsgivare med lokal förankring vilket ger oss en 
god förståelse för behoven i lokalsamhället, men det bidrar även 
till att vi blir än mer konkurrenskraftiga.

– För oss i styrelsen är det alltid bolagets bästa som gäller. Det får 
inte styras av politiska värderingar, säger Arianne.

Sundsvall Energi är ett kommunägt bolag och den dagliga verk-
samheten bidrar till samt hänger ihop med Sundsvalls utveck-
ling. Verksamheten ska alltid genomsyras av affärsmässig sam-
hällsnytta. 

– I styrelsen tittar vi på tidsperspektivet 5-10 år. Vilka affärer och 
produkter ska vi arbeta med? För oss är det viktigt att medve-
tandegöra det lokala energikretsloppet. Sundsvall Energi är ett 
hållbarhets- och miljöföretag, bland annat visar det sig genom 
våra produkter som till exempel grön el, men framförallt genom 
att vi tar ett ansvar för avfallet i regionen och gör något bra av 
det. För om inte fjärrvärme fanns – vem hade då tagit hand om 
avfallet? Jag kan med stolthet slänga mina sopor för jag vet att 
det kommer tillbaka till hemmet i form av värme, säger Arianne.

Andel män och kvinnor

Hur väl speglar chefer och styrelsen könsfördelningen i företaget?

 2015 2016 2017 

Andel män (%) 72 72 71

Andel kvinnor (%) 28 28 29

 

Kvot kvinnliga chefer 0,89 1,34 1,29

Kvot manliga chefer 1,04 0,81 0,88

 

Kvot kvinnliga
styrelsemedlemmar 2,04 2,04 1,97

Kvot manliga
styrelsemedlemmar 0,60 0,60 0,61

 

L E D A R E  I N O M  S U N D S V A L L  E N E R G I
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– Det är jätteviktigt från ett arbetsgivarperspektiv att vi ligger i 
framkant inom detta område. Det är bortkastat att inte tänka 
mångfald, jämställdhet och inkludering i ett kompetensperspek-
tiv, berättar Katharina Wikström som arbetar som HR-strateg. 
Världen är en stor arbetsplats med en ofantlig kompetens, även 
om vi är ett litet företag i Sundsvallsregionen. Självklart påverkas 

vi av andra som kommer hit – tar vi inte vara på den globala 
kompetensen spiller vi kunskap.

Sundsvall Energi arbetar med kompetensutveckling genom årliga 
utvecklingssamtal där behoven identifieras. Detta resulterar i en 
årsutbildningsplan som prioriteras av ledningsgruppen.  

– Om vi inte tar till vara på den globala  
kompetensen spiller vi kunskap
Arbetsmiljön är en viktig del för att våra medarbetare ska uppleva sitt arbete som stimulerande, men också för den personliga utvecklingen 

och för att arbetet ska kännas säkert i fråga om hälsa och olycksfallsrisker. Även inkludering och ett öppet synsätt är viktiga faktorer som  

berikar företaget. Här vill vi på Sundsvall Energi vara en förebild. 

E N  I N K L U D E R A N D E  A R B E T S P L A T S
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Sundsvall Energi arbetar kontinuerligt och metodiskt med plane-
ringen hur organisationen över tid ska utvecklas. I samband med 
detta arbete säkerställs även kompetensöverföring från medarbe-
tare som har lång anställningstid till nyrekrytering. 

Medarbetare vid Sundsvall Energi ges alltid möjlighet till att söka 
till interna och externa rekryteringar med en uppmuntran från 
organisationen. Vid rekryteringar väger vi i rekryteringens slut-
skede alltid kompetenser mot varandra, men självklart lyfts även 
jämställdhetsfrågan. I de fall kompetensen är likvärdig väljs det 
underrepresenterade könet – oavsett kön.

– Det är lätt att uppfatta energibranschen som en typisk manlig 
bransch. Det förvånar mig, och gläder mig, att det inte är så. An-
ledningen till att energibranschen stärkt sin position inom jäm-
ställdhet tror jag beror på att vi i Sverige har den eftergymnasiala 

Yrkeshögskolan där många kvinnor valt att utbilda sig.

Riktlinjerna för Sundsvall Energis lönesättning utgår från vår 
värdegrund mod, helhetssyn och öppenhet, dels så att medar-
betarna utvecklas, men även företaget. Riktlinjerna visar hur 
medarbetaren kan påverka sin lön genom att uppfylla de kriterier 
som vår lönemodell ställer. Riktlinjerna bidrar även till att vi kan 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom nå 
framgång med vårt ständiga utvecklingsarbete.

– Det lönegrundande samtalet är till för att du som medarbetare 
ska få reda på hur väl ditt arbetsresultat bidrar till företagets ut-
veckling och framgång, berättar Katharina. Under detta samtal 
finns även möjlighet till information om vad man som medar-
betare kan göra under kommande år för att påverka sin framtida 
löneutveckling.

E N  I N K L U D E R A N D E  A R B E T S P L A T S

Meddellön män och kvinnor

Sjukfrånvaro

 2015 2016 2017 

Meddellön kvinnor (kr/mån)  34 479 36 548 36 548

Meddellön män (kr/mån) 34 574 34 828 34 828

Medianlön kvinnor (kr/mån) 33 000 34 940 34 940

Medianlön män (kr/mån) 31 870 30 595 30 595 
 

                                                                                            Lön som anges är exkl. VD.

Sjukfrånvaro kvinnor (%) 2,4 7,1 8,0

Sjukfrånvaro män (%) 2,7 3,8 4,3

Sjukfrånvaro totalt (%) 2,6 4,7 5,4

Sjukfrånvaro kvinnor dag 1-14 1,4 1,3 1,9

Sjukfrånvaro män dag 1-14 1,1 1,3 1,9

Sjukfrånvaro totalt dag 1-14 1,2 1,3 1,9

Antal olyckor med sjuk- 
frånvaro per 1 000 anställda 0 27 0

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Sjukfrånvaro
Kvinnor

Sjukfrånvaro
Män

Sjukfrånvaro
Totalt

Sjukfrånvaro
Kvinnor dag 1-14

Sjukfrånvaro
Män dag 1-14

Sjukfrånvaro
Totalt dag 1-14

2015 2016 2017

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

37 000

39 000

2015 2016 2017

Medellön kvinnor Medellön män, exkl. VD

Medianlön kvinnor Medianlön män, exkl. VD

Kr
/m

ån
ad



Sundsvall Energi   |   Års- och hållbarhetsredovisning 2017 21

2015 beslutade Sundsvall Energi om att delta i Mittuniversitetets 
forskarskola för industrier. Bakgrunden till beslutet grundade sig 
på att det idag byggs fler energieffektiva hus samtidigt som kli-
matet blir varme – dessutom finns mycket överskottsvärme hos 
industrierna i regionen att ta vara på.

– Jag blev tillfrågad av vår VD Anders Jonsson om jag ville kom-

binera arbete med studier. Jag fick ett väldigt öppet uppdrag,  un-
der förutsättning att jag tittade på fjärrvärmens framtid, berättar 
Anna-Karin.

Forskningen, som ska vara klar i december 2018, har delvis skett 
tillsammans med en annan doktorand inom samma forskarsko-
la och resulterar i en licentiatexamen för Anna-Karin. Studien 

Forskningen har gett mig ett nytt tankesätt
och ett större kontaktnät inom branschen
Anna-Karin Stengard arbetar som processingenjör. Vid sidan av arbetet på Sundsvall Energi doktorerar hon inom framtidens fjärrvärmenät.  

– Hur kan man tillvarata regionens resurser, hitta utvecklade samarbetsformer samtidigt som det leder till nya affärsmöjligheter?

K O M B I N E R A  A R B E T E  M E D  S T U D I E R
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grundar sig på en simulering av ett utvecklat energisamarbete 
mellan Sundsvall Energi och en närliggande industriverksamhet. 

Överlag tycker Anna-Karin att kombinationen studier och arbete 
fungerar bra. En av anledningarna är att det ges möjlighet till 
forskning på arbetstid.

– Överenskommelsen är att fördelningen arbete och studier är 
50-50. Beroende på toppar i min arbetsvardag har jag i perioder 
fått dela upp fördelningen olika, det vill säga om det har varit en 
period med många arbetsuppgifter har jag därefter fått mer tid 
till studier och vice versa.
Nästa steg i forskningen är att se över olika affärsmodeller inom 
fjärrvärmen. Hur man kan vidareutveckla kunderbjudanden och 

sättet att arbeta inom värmeaffären? I ett senare skede ska den 
framtagna affärsmodellen även testas om den går att applicera på 
andra energilösningar, som till exempel markvärme i Sundsvalls 
innerstad.
 
– Forskningen har helt klart gett mig ett annat tankesätt och  
relationen arbetsliv och skola är så viktig – från bägge håll. Arbets- 
givare har en fantastisk möjlighet att nyttja studenter och forska-
re vid universitet att utreda även andra ämnesområden. Tack vare 
mina studier har jag fått större bild av hur forskning går till samt 
ett större nätverk som öppnar möjligheter att följa fjärrvärmens 
utveckling och vad som pågår inom värmebranschen. Både jag 
personligen och Sundsvall Energi har haft nytta av att jag forskar, 
avslutar Anna-Karin.

K O M B I N E R A  A R B E T E  M E D  S T U D I E R
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I vår produktion bryter vi ner föroreningar och tar hand om det 
som inte går att bryta ner.

Genom vår avfallsförbränning avgiftar vi samhället på kadmium 
och andra tungmetaller. Varje år kostar en ökad kadmiumhalt 
Sverige 4 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 40 miljoner 

kronor bara för Sundsvall, per år uppger Naturvårdsverket. Kost-
naden beror på bland annat nedsatt njurfunktion som leder till 
exempelvis minskad produktivitet och ökade sjukvårdskostnader. 

Mellan 2015 och 2017 har vår reduktion av tungmetaller legat 
över 99,99 procent.

Energiproduktion som både är  
miljövänlig för dig och för Sundsvall
Hållbarhetsfrågorna är viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att utvecklas och ta vårt ansvar. Vi återvinner el och värme från avfall,  

detta är både ett energieffektivt och hållbart uppvärmningsalternativ som möjliggörs genom våra fjärrvärmekunder.

H Å L L B A R H E T  I  F O K U S
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Den lilla fossilandel som kvarstår i vår värmeproduktion kom-
mer främst från andelen plast i avfallsbränslet.  

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 fjärrvär-
mekunden är en förutsättning för detta.

Genom att till exempel använda fossilfria material och sortera ut 
plastförpackningar till materialåtervinning kommer vi närmare 
en fossilfri produktion.

Från att vi har eldat cirka 60 000 ton olja/år var vi år 2015 nere 
på 500 ton. Vi kan därmed konstatera att vi i princip är oljeobe-
roende.

Genom vår försäljning av el från förnyelsebara källor, fjärrvär-
me, energitjänster, avfallshantering och metallåtervinning härrör 
cirka 80 procent av våra intäkter till våra positiva miljöaspekter. 

Under 2018 kommer ett Klimatbokslut för Sundsvall Energi att 
presenteras.

H Å L L B A R H E T  I  F O K U S

Fossil oljeförbrukning

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Oljeförbrukning 43 209 41 920 12 407 14 834 22 375 30 491 15 462 11 048 10 853 2 884 590 1 695 732
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Tillsammans med SCA har Sundsvall Energi ett energisamarbete 
där restvärme tillvaratas från SCA:s industrier i Sundsvallsregio-
nen. 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 sys-
tem 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 % återvun-
nen energi, som är en tilläggsprodukt med koldioxidneutral fjärr-
värme från spill- och restvärme. Ett energisamarbete med bara 
vinnare.

E N E R G I S A M A R B E T E

El Fossilt Biobränsle Spillvärme Avfall

Bränslemix  
värme och elproduktion 2017
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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

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

bostäder och lokaler i regionen. Material som inte går att återvinnas 

tar vi hand om på Blåberget för att minska miljöpåverkan. Så tack för 

att du är med och bidrar i detta viktiga kretslopp. För utan oss tillsam-

mans, hur skulle Sundsvall då se ut?

CO2

Blåberget

Korstaverket

Materialåtervinning & deponi
inkl. metaller

Restprodukter från 
förbränning

�ärrvärme produceras varje år vilket 
motsvarar värme till 30 000 villor

el produceras varje år

443 000 000 kWh
avfall förbränns varje år

174 000 ton

spillvärme och
180 000 000 kWh

biobränslevärme levereras vare år

43 000 000 kWh

Sopor från regionen inom en 
20 mils radie lämnas till Blåberget 

eller direkt till Korstaverket

Vi återvinner värme och el från 
avfallet och levererar det till 

Sundsvallsregionen

Sundsvallsregionen

78 000 000 kWh
hetvatten levereras varje år
127 000 000 kWh

Energisamarbete

28 000 slagg
3 400 ton �ygaska
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Y T T R E  A N L Ä G G N I N G A R

Indal

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

Liden

n Pelletspanna, 600 kW
n Driftsattes 2004

Lucksta

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

Matfors

n Biobränslepannor (2 st.), 1 MW/8,5 MW  
       (oljepanna reserv)
n Driftsattes 2000/2009

Kvissleby

n Fastbränslepanna på 4 MW, försedd med rökgaskonden- 
 sering på cirka 1 MW,  avsedd för eldning med biobränslen.   
 (2 st. oljepannor reserv)
n Driftsattes 1998

Produktion 2017 – yttre anläggningar
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Förutom det 30 mil långa fjärrvärmenätet under Sundsvalls gator så har vi även fem yttre nät i Indal, Liden, Lucksta, Matfors och 
Kvissleby. Med hjälp av dessa nät kan vi även erbjuda Sundsvalls ytterområden en miljövänlig och driftsäker uppvärmningsform.
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E N  B R O L E D N I N G  M E D  M Å N G A  V I N S T E R

Inuti Sundsvallsbron löper Sveriges längsta broledning för fjärr-
värme. Fjärrvärmeledningen, som är 1,7 kilometer, är rörlig och 
kan expandera eller krympa beroende på hur varmt fjärrvärme-
vattnet är. 

Ledningen går genom olika sektioner i bron och i varje broän-
de finns så kallade katastrofventiler som stänger vattenflödet på 
endast en sekund om något allvarligt fel skulle inträffa. Den tek-

niska lösningen är inte vanligt förekommande inom fjärrvärme-
distribution.

Broledningen innebär bland annat att fler Sundsvallsbor kan 
erbjudas fjärrvärme som uppvärmningsalternativ samt att kun-
derna säkras en tryggare värmeleverans. Ledningsdragningen 
möjliggör även ett framtida energisamarbete med industrierna på 
den södra delen av Sundsvall – en broledning med många vinster.

Sveriges längsta broledning för fjärrvärme 
– en broledning med många vinster
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Sundsvall Energi ska bidra till en god miljö och ekonomisk och 
social välfärd 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 kvalitets-
 arbete. 
n Genomföra riskbedömningar löpande och vid verksamhets 
 förändringar. 

n Säkerställa kompetens och arbetssätt genom individuella   
 utvecklingsplaner och skriftliga rutiner. 
n Sträva efter att erbjuda medarbetare en hälsosam och   
 icke-diskriminerande arbetsmiljö. 

Ett minimikrav är att följa gällande lagar, kollektivavtal och  
andra bindande krav. 

Policyn fastställdes av Sundsvall Energis styrelse 2017-11-03.

H Å L L B A R H E T S P O L I C Y

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

TILLBUDSRAPPORTERING 
OCH RISKBEDÖMNINGAR

MEDARBETAR- 

UNDERSÖKNING

KOMPETENS OCH  
UTVECKLINGSPLANER

SYNPUNKTER

KUNDMÄTNINGAR

Miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 
2006.

Sundsvall Energi har miljötillstånd för samtliga an-
läggningar som omfattas av tillståndsplikt. Tillstån-
den 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.

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.

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 till-
budsrapporteringssystem ENIA. Systemet är tillgäng-
ligt 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 riskbe-
dömningar 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.

Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar 
som skapar en grund för en öppen dialog mellan 
medarbetare och chefer gällande den aktuella arbetssi-
tuationen. Utifrån resultatet av medarbetarundersök-
ningen 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.

Vi kartlägger medarbetarnas kompetenser och utveck-
lingsbehov samt planerar för vår kompetensförsörj-
ning på ett hållbart och strategiskt sätt.

Inkommande kundärenden hanteras i vårt Kundären-
dehanteringssystem. Koncernen har ett gemensamt 
ärendehanteringssystem för synpunkter från allmän-
het. Miljösynpunkter hanteras i vårt avvikelsehante-
ringssystem.

Kundnöjdheten mäts vartannat år genom kvali-
tativa kundintervjuer. Undersökningens resultat 
ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.

I undersökningsperioden 2017-2018  
genomfördes 200 kvalitativa kundintervjuer.

Extern revisor genomför årlig granskning. 
Senaste granskningen skedde i mars 2017.

Förutom miljörapportering så sker denna 
publika hållbarhetsredovisning.

Under 2015 genomfördes ca 25 revisionsdagar 
inklusive förberedelser.

Leverantörsbedömningar genomför vid 
upphandlingar och prioriterade leverantörer 
värderas löpande. Under 2017 har 132 leveran-
törer tillkommit.

Under 2017 har inga olyckor med frånvaro 
rapporterats.

Mål för  Nöjdmedarbetarindex (NMI) är minst 
75. Utfall 2016 var  71. 

Vi har påbörjat arbetet med att skapa  
individuella utvecklingsplaner.

Under 2017 hade vi inga miljösynpunkter från 

allmänheten.



Resultatet efter finansiella poster uppgår i årsbokslutet till  
52 MSEK. God tillgänglighet på produktionsanläggningarna är 
viktiga komponenter för att uppnå ett bra ekonomiskt utfall. 
Trots att bolaget haft fem dagars driftavbrott under april leve-
rerar bolaget ett bra resultat. Utgångspunkten och planen är att 

driftavbrotten ska ligga så nära noll som möjligt. En stark bör-
jan av året följs av en period med stora kostnader för reparation 
och underhåll på anläggningar samtidigt som värmeleveranserna 
sjunker i takt med att utetemperaturen stiger. Årets sista månader 
vänder resultatet åter uppåt.

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 7
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Nettoomsättning  mkr

Resultat efter finansiella poster  mkr

Balansomslutning  mkr

Soliditet  %

Avkastning på eget kapital %

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

 2017 2016 2015 2014 2013 

 600 599 564 589 606 

 52 42 1 -29 17

 1 390 1 419 1 451 1 624 1 673

 16 14 11 10 10

 24 23 1 neg 11

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 och energitjänster.

Koncernuppgifter

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

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  
-6 Mkr (-7). Det nominella värdet uppgick till -5 Mkr (-7).

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Mildare utetemperatur januari till mars då värmeleveranserna 
och fjärrvärmepriserna var höga.

Projekt genomfört gällande byte av styrsystem för panna F5 vid 
Korstaverket, turbin och elpannan. I huvudsak är första etappen 
av sluttäckning av deponi slutförd förutom ytskikt som kommer 
göras under våren 2018.  

Lekmannarevision genomförd den 27 april. Revisionsområde 
var korruption. Revisionsbyrån såg bland annat över riktlinjer 
för representation, attestinstruktioner samt riskanalys.

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 och 
återfinns på sidorna 1-30 i detta dokument.

Framtida utveckling

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-  

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Belopp vid årets ingång

Aktieägartillskott   

Årets resultat  

Belopp vid årets utgång  

Aktiekapitalet består av 2 500 aktier.

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 37 865 tkr (57 865 tkr).

Balanserade vinstmedel

Årets vinst   

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs

 Aktie- Reserv- Övrigt fritt Summa eget
kaptial  fond eget kapital kapital 

25 000  1 630 31 711 58 341  

   -20 000 -20 000

   9 366 9 366 

 25 000 1 630 21 077 47 707 

 

11 711 852

9 365 647

kronor 21 077 499

21 077 499

kronor 21 077 499

Övriga vinstdispositioner

Koncernbidrag kommer, under förutsättning av årsstämmans 
godkännande, lämnas med 2 800 tkr. Koncernbidraget har 
minskat årets resultat och är skuldfört. Bolaget har erhållit  
1 900 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 värderöverföringen 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 
kap 3§ 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

Förändring av eget kaptial

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

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

tillstånden redovisas i årlig miljörapport till respektive tillsyns-
myndighet 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.
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Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader

Energi- och produktionskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

Årets vinst

Not  2017 2016 

2, 3  599 555 598 778    

  688 - 

  600 243 598 778

   

  -260 898 -270 026

4, 5  -120 673 -102 632 

6  -79 846 -77 397

  -73 304 -77 881

7  -3 645 -

  -538 366 -527 936

3  61 877 70 842

8  10 000 -

9  67 -

10  5 170 1 996

11  -24 902 -30 669

  -9 665 -28 673

  52 212 42 169

12  -43 561 -41 471

13  715 -

  9 366 698

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

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  2017-12-31 2016-12-31 

14  834 855   

  834 855 

15  274 334 276 454

16  761 895 810 840

17  2 824 3 951

18  3 553 9 202

  1 042 606 1 100 447

19  250 250

20  1 427 60

21  715 -

22  113 960 110 729

  116 352 111 039 

  1 159 792 1 212 341

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

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

   

  18 818 17 764

  18 818 17 764

  60 031 67 068

  29 396 33 184

  26 313 27 617

23  95 493 61 307   

  211 233 189 176

  230 051 206 940

  

  1 389 843 1 419 281
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B A L A N S R Ä K N I N G

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Årets vinst

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsättningar

Övriga avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Not  2017-12-31 2016-12-31 

24

  25 000 25 000

  1 630 1 630

  26 630 26 630

  11 712 31 013

  9 366 698

  21 078 31 711

  47 708 58 341

25  227 127 184 467

26  45 930 48 144

27  1 706 1 258

  47 636 49 402

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Koncernkonto hos Sundsvalls Kommun

Skulder till koncernföretag

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalde intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

28

  841 596 943 315

  841 596 943 315

  33 979 22 093

  114 392 80 021

  4 944 10 822

  536 51

  16 618 22 469

29  55 307 48 300

  225 776 183 756

  1 389 843 1 419 281
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K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Betald inkomstskatt

Ökning/minskning varulager

Ökning/minskning kundfordringar

Ökning/minskning av rörelsefordringar

Ökning/minskning leverantörsskulder

Ökning/minskning av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Sålda materiella anläggningstillgångar

Sålda dotterbolag

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Lämnat aktieägartillskott

Amortering av skuld

Erhållet koncernbidrag

Lämnat koncernbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Not  2017 2016 

  52 212 42 169

30  75 267 78 379

  485 2 045

  127 964 122 593

  -1 054 -6 407

  7 037 -13 806

  -29 094 11 659

  11 886 -10 699

  29 650 71 952

  146 389 175 292

  -19 283 -26 836

  110 1 187

  - 100

  -4 596 -13 076

  -23 769 -38 625

   

  -20 000 -

  -101 720 -141 667

  1 900 15 000

  -2 800 -10 000

  -122 620 -136 667

  0 0

  0 0

  0 0
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Redovisnings-och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen 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 konstruktionsma-
terial 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 nyttjande-
period. 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 nyttjande-
period 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  50 år
Övriga byggnader  20 år
Markanläggningar 20 år
Generator, turbin, kraftmatning  10-20 år
Ackumulatortank  20 år
Luftkylare  20 år
Fjärrvärmenät 30 år 
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar   10-20 år
Mätutrustning  5-10 år
Fordon  5-7 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer          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. 

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

Övrigt

Summa

 2017 2016

 429 888 431 024

 745 857

 11 697 10 063

 61 059 67 105

 94 973 87 683

 1 193 2 046

 599 555 598 778

Varulager 

Varulager består av reservdelar, förrådsmaterial och olja. Varula-
ger 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.

Skatt

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 räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Avsättningar 

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 omprö-
vas 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 uppskju-
ten 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. 

Transaktioner med närstående

Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i tkr avser  
12 786 (10 853) av inköpen och 66 280 (66 345) av försäljning  
till andra koncernbolag.

Operationella leasingavtal 

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

3

4

Förfaller till betalning inom ett år

Förfaller till betalning senare  

än ett men inom 5 år

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

Leasingkostnader

 2017 2016 

 35 784 34 940

 112 670 148 454

 148 454 183 394

 2017 2016

 38 411 36 752

 

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt 
följande:

Nettoomsättningens och rörelseresultatets  
fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska 
marknader 

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R
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 2017 2016

 

 29 34

 75 79

 104 113

 1 785 1 870

 50 504 50 686

 52 289 52 556

 18 146 17 726

 372 397

 6315 3 840

 77 122 74 519

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 91,4 Mkr. Rökgas-
reningsanläggningen, anskaffningsvärde 128,2 Mkr med ett 
kalkylerat restvärde på 45,0 Mkr. Ångturbin, anskaffningsvärde 
på 43,7 Mkr med ett kalkylerat restvärde på 12,5 Mkr. Avtalen 
gäller till 2021-12-31.

Ersättning till revisorerna

Ernst & Young AB 

Revisionsuppdraget   

Skatterådgivning

Lekmannarevisorer

Övriga tjänster

Summa

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

5

6

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

 2017 2016

 66 134

 2  43

 25 24

 2 107

 95 308

Medelantalet anställda 

Kvinnor 

Män 

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 

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 måna-
ders uppsägningstid från företagets sida.

Styrelseledamöter och  

ledande befattningshavare 

Antal styrelseledamöter  

på balansdagen 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

Antal verkställande direktörer och 

andra ledande befattningshavare 

Kvinnor 

Män 

Totalt

 2017 2016

 

 

 4 4

 3 3

 7 7

 

 3 2

 5 7

 8 9
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Övriga rörelsekostnader

Avyttringar och utrangeringar 

av anläggningstillgångar

Summa

Resultat från andelar i koncernföretag

Anteciperad utdelning

Summa

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

Värdeförändring kapitalförsäkringar

Summa

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter 

Summa

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag  

Räntekostnader, övriga  

Låneramsavgift  

Finansiella kontrakt 

Summa

Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförda  

avskrivningar och avskrivningar  

enligt plan  

Lämnade koncernbidrag  

Erhållna koncernbidrag

Summa

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat före skatt 

Skatt beräknad enligt gällande  

skattesats (22%) 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla  

kostnader 

Skatteeffekt av temporära skillnader

Skatteeffekt av ej skattepliktiga  

intäkter 

Skatteeffekt av pensions- 

reservering 

Redovisad skattekostnad

Nyttjanderätter

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerat  

anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Årets förändring

- Avskrivning

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

7 12

13

14

8

9

10

 2017 2016

 67 -

 67 0

 2017 2016

 5 171 1 996

  5 171 1 996

 2017 2016

 10 000 -

 10 000 0

 2017 2016

 -3 645 -

 -3 645 0

 2017 2016

 -42 661 -46 471

 -2 800 -10 000

 1 900 15 000

 -43 561 -41 471

 2017 2016

 - -

 715 -

 715 0

 8 651 698

 -1 903 -154

 -299 -29

 715 -

 

 2 202 35

 - 148

 715 0

 2017-12-31 2016-12-31

 1043 1 043

 1 043 1 043

 -188 -167

 -21 -21

 -209 -188

 834 855

11

 2017 2016

 -20 209 -21 266

  -819 -1 081

 -3 268 -3 773

 -607 -4 549

 -24 903  -30 669
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Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Bokfört värde byggnader i Sverige 

Bokfört värde mark i Sverige

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 

Årets förändringar 

- Inköp 

- Försäljningar och utrangeringar 

- Omklassificeringar 

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets förändringar 

- Försäljningar och utrangeringar 

- Avskrivningar 

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan

Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 

Årets förändringar 

- Inköp 

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets förändringar 

- Avskrivningar 

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

Ingående nedlagda kostnader 

Under året nedlagda kostnader

Under året genomförda  

omfördelningar

Utgående nedlagda kostnader

15 17

18

16

 2017-12-31 2016-12-31

 366 837 364 296

 2 947 639

 3 781 1 902

 373 565 366 837

 -90 383 -81 799

 -8 788 -8 584

 -60 -

 -99 231 -90 383

 274 334 276 454

 260 972 263 142

 13 362 13 312

 2017-12-31 2016-12-31

 27 063 27 063

 1 016 -

 28 079 27 063

 -23 113 -19 595

 -2 143 -3 517

 -25 256 -23 112

 2 823 3 951

 2017-12-31 2016-12-31

 1 661 209 1 614 258

 11 875 17 123

 -16 044 -2 109

 5 228 31 938

 1 662 268 1 661 210

 -850 369 -785 533

 

 12 289 922

 -62 353 -65 758

 60 -

 

 -900 373 -850 369

 761 895 810 841

 2017-12-31 2016-12-31

 9 202 34 706

 3 445 9 074

 -9 095 -34 578

 3 552 9 202
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Andelar i koncernföretag 

 Org nr Säte

Sundsvall Elnät AB 556502-7223 Sundsvall

Korsta Oljelager AB 556111-7150 Sundsvall

Ingående anskaffningsvärde

Försäljning

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående restvärde enligt plan

Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

Ingående anskaffningsvärden

Omklassificeringar 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde, totalt

Uppskjuten skatt

 

Skillnaden mellan å ena sidan  

den inkomstskatt som har redovisats  

i resultaträkningen samt å andra  

sidan den inkomstskatt som belöper  

sig på verksamheten utgörs av 

uppskjuten skattefordran på  

kostnad återförd i beskattningen 

och avdragsgill kommande år

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden

Tillkommande fordringar 

Omklassificeringar 

Utgående ackumulerat  

anskaffningsvärde 

Utgående restvärde enligt plan 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter,  

ej fakturerade kunder 

Förutbetalda kostnader 

Övriga poster

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

19

20
22

23

 2017-12-31 2016-12-31

 250 350

 - -100

 250 250

 250 250

 2017-12-31 2016-12-31

 92 144 57 856

 1 047 999

 2 302 2 452

 95 493 61 307

 2017-12-31 2016-12-31 

 60 60

 1 367 -

 1 427 60

 1 427 60

 2017-12-31 2016-12-31

 110 730 -

 3 230 1 258

 - 109 472

 113 960 110 730

 113 960 110 730

    Bokfört      Bokfört

Kapital-  Rösträtts- Antal värde värde

andel %  andel % aktier 2017-12-31 2016-12-31

 100 100 2 000 100 100

 75 75 150 150 150

   Summa 250 250

21

 2017-12-31 2016-12-31 

 715 - 

 715 0
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Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel   11 711 852

Årets vinst   9 365 647

 kronor 21 077 499

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs  21 077 499

 kronor 21 077 499

Övriga vinstdispositioner

Koncernbidrag kommer, under förutsättning av årsstämmans 
godkännande, lämnas med 2 800 tkr. Koncernbidraget har 
minskat årets resultat och är skuldfört Bolaget har erhållit  
1 900 tkr från sina dotterbolag. Den föreslagna värdeöverföring-
en påverkar inte bolagets redovisade soliditet. Mot bakgrund av 
att bolagets verksamhet bedrivs i Sundsvalls kommunala bolag-
skoncern och bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten som 
acceptabel. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas 
på en acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att den före-
slagna värdeöverföringen, i form av koncernbidrag, ej hindrar 
bolaget från att fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt, 
ej heller att fulllgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

Obeskattade reserver 

Ackumulerad skillnad mellan  

bokförda avskrivningar och  

avskrivningar enligt plan

Summa

Avsättningar 

Återställningsfond för  

sluttäckning av deponi 

Avsättning vid periodens ingång 

Ianspråktaget under perioden 

Avsättning vid periodens utgång

Avsättning för pensioner och liknande  
förpliktelser

Avsättningar pensioner  

Summa

Upplåning

Bolaget har ingen fastställd avbetalningsplan.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader  

Upplupna bränslekostnader  

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter  

Övriga poster  

Summa

24 26

27

28

29

25
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 2017-12-31 2016-12-31

 227 127  184 467

 227 127 184 467

 2017-12-31 2016-12-31

 48 144 48 385

 -2 215 -241

 45 929 48 144

 2017-12-31 2016-12-31

 484 500

 43 718 28 669

 2 756 2 599

 866 813

 7 483 15 719

 55 307 48 300

 2017-12-31 2016-12-31

 1 706 1 258

 1 706 1 258
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Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet, mm  

Avskrivningar  

Omklassificering pågående  
investeringar  

Avsättning Blåberget

Avsättning pensioner  

Utrangeringar av  
anläggningstillgångar  

Summa

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelse avseende 
avsättningar för pensioner  

Eventualförpliktelse avseende  
återställande av Blåbergets deponi 

Summa eventualförpliktelser  

Ställda säkerheter

För egna avsättningar  
och skulder
Avseende avsättningar för  
pensioner och liknande förpliktelser

Summa ställda säkerheter 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

30

31

32

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

 2017 2016

 73 304 77 881

  85 739

  -2 215 -241

 448 -

 3 645 -

  75 267 78 379

 2017-12-31 2016-12-31

  33 -

  59 000 59 000

 59 033 59 000

 2017-12-31 2016-12-31

  

  1 367 -

   1 367 0

33
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R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Rapport om årsredovisningen
 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sundsvall Energi 
AB för räkenskapsåret 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Sundsvall Energi ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Sundsvall Energi AB enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisan-
de bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verk-
samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktighe-

ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att läm-
na en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim-
ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande di-
rektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser såda-
na händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

Till bolagsstämman i Sundsvall Energi AB, org.nr 556478-6647
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningar-
na, och om årsredovisningen återger de underliggande trans- 
aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande bild.

 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Sundsvall Energi AB för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Sundsvall Energi AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska an-
svar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-

stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
in ställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltning-
en och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår pro-
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.

Skellefteå den 26 februari 2018
Ernst & Young AB

Micael Engström
Auktorisrad revisor

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E
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G R A N S K N I N G S R A P P O R T

Granskningsrapport för 2017

Jag, av fullmäktige i Sundsvalls kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet under år 2017.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt 

de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva 

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kom-

munens revisionsreglemente. (Jag har i min granskning biträtts av sakkunnig från EY.)

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning 

och prövning.

Jag bedömer vidare att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Jag åberopar bifogad granskningsredogörelse och rapport

Sundsvall den 13 februari 2018

Olle Åkerlund

Lekmannarevisor


