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Års- och hållbarhetsredovisning 2018

EN DEL AV DIN VARDAG

INNEHÅLL
Den här redovisningen är en kombinerad årsredovisning och hållbarhetsredovisning. Här beskriver vi de viktigaste frågorna för vår verksamhet och
du hittar finansiell rapportering, bolagstyrningsrapport, våra strategiska
nyckeltal och hur vi styr vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting
Initiative (GRI) Standards.
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EN DEL AV
DIN VARDAG
Vi på Växjö Energi tar vårt ansvar för samhällets utveckling på största
allvar. Det innebär att vi ägnar vår vardag åt att skapa och leverera
värme, el och bredband. Vi är som allra bäst när vi märks som minst.
Men när lampan lyser, när du tar en varm dusch eller surfar runt på
fibernätet, då är det vår vardag – som underlättar din.

VISION

Att vara regionens självklara infrastrukturaktör.

AFFÄRSIDÉ

Med initiativrikedom skapar vi prisvärda och
samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare
för våra kunder.
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Med engagerade medarbetare ger vi branschens
bästa service.

UPPDRAG

Att skapa hållbar utveckling i Växjöregionen och
affärsmässig samhällsnytta.
Det gör vi genom att:
• Tillhandahålla hållbar, efterfrågad, värdefull och väl
fungerande infrastruktur med tillhörande tjänster.
• Ladda Växjö som ett starkt varumärke och vara en
viktig del i att säkra att Växjö alltid är attraktivt att
verka och bo i.
• Vara en motor i Växjös arbete med hållbar utveckling.
• Utveckla vår verksamhet på ett sätt som gör oss till
en attraktiv arbetsgivare.
• Uthålligt leverera en marknadsmässig avkastning
och utdelning.
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TYDLIGA KVITTON PÅ
ATT VI SATSAR RÄTT
Det ligger i vårt uppdrag att bidra till hållbar utveckling i Växjöregionen. Under 2018
har vi fått svaren som visar att vi satsar i rätt riktning. Kvitton på att Växjö Energi
kommer att vara en viktig del av kundernas vardag även i framtiden.

Vi verkar inom två av de viktigaste samhällsbärande
sektorerna – energi och kommunikation. Vi erbjuder
invånare, företag och organisationer i Växjöregionen
möjlighet att bidra till en hållbar utveckling genom våra
produkter förnybar värme, kyla, el samt bredband. Vägen
dit går via ett strategiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar
hela vår organisation. Jag har förmånen att dagligen få
glädjas, utmanas och inspireras tillsammans med medarbetare som är besjälade av uppgiften att utveckla vår
verksamhet och starkt kunna bidra till att Växjö är en
fantastisk plats att bo och verka på.
Jag tycker en bra definition av hållbar utveckling myntades
redan i den så kallade Brundtlandrapporten 1987 – "En
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.". Det är verkligen nu
vi måste agera för att inte äventyra framtiden för våra barn.
Året som gått har bjudit på många bra samtal med våra
kunder. Det är genom att lyssna på dem och förstå deras
behov som vi kan utveckla våra produkter och tjänster på
bästa sätt. Svenskt kvalitetsindex redovisar att vi ligger
bland topp fem av alla energibolag i landet när det gäller
kundnöjdhet. Det är där vi ska vara och eftersom Växjö
stadigt växer och kunderna blir fler och fler måste vi
anstränga oss ännu mer framöver. 2018 slog vi “all time
high” i fråga om nyanslutna kunder för alla våra produkter. Den starka tillströmningen av nya kunder syns främst
inom bredband men även till vårt elnät och fjärrvärmen.
Denna tillväxt är något som återspeglas både i årets omsättning och resultat.
När det gäller miljöansvaret i Växjö Energis hållbarhetsarbete har vi under 2018 fått svart på vitt att vi gör stor
skillnad sett ur de två viktigaste perspektiven – klimat-

påverkan och resurshushållning. Vi har låtit oberoende
experter genomföra ett klimatbokslut och ett primärenergibokslut för vår verksamhet. Klimatbokslutet visar
att vi tack vare den förnybara kraftvärmeproduktionen i
Sandviksverket kan tränga undan annan sämre energiproduktion och undvika utsläpp på 243 000 ton fossil
koldioxid årligen. Det är lika mycket som om alla kronobergare skulle låta bilen stå under ett helt år. Det är
dessutom en förbättring med mer än 40 procent jämfört
med förra klimatbokslutet från 2014. Även primärenergibokslutet ger ett viktigt kvitto på att vi satsar rätt. Bränslet
till vår närproducerade kraftvärme är förnybara spill- och
restströmmar från regionens skogs- och trävaruindustri
och innebär en mycket resurseffektiv cirkulär process.
Grenar, toppar, spån, spillträ, bark och rötter som annars
gått till spillo.
Handlingsplanen för att Växjö Energi ska nå en helt fossilbränslefri produktion under 2020 ligger färdig. Det klarar
vi av. Vi blickar nu framåt och ser goda möjligheter att på
riktigt kunna realisera ägarnas och Växjö kommuns mål
och framsynta löfte att Växjö ska bli en fossilbränslefri
kommun till år 2030.
Vi har kommit långt redan men hälften av resan dit återstår
och satsningar och hårt arbete krävs. Växjö är känt för att
gå före och som en progressiv och attraktiv ort nå sina
uppställda mål. Jag är övertygad om att vi tillsammans
kommer att hitta vägen framåt och på riktigt kunna infria
löftet från 1996 om att inte påverka klimatet negativt –
en nyckeluppgift för att lyckas motsvara Gro Harlem
Brundtlands självklara definition av verklig hållbar
utveckling – en uppgift för oss alla tillsammans i Växjö.
Erik Tellgren
Vd, Växjö Energi
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018
Växjö Energi får investeringsstöd för kommunkoncernens
laddningsstationer
I januari beviljar Naturvårdsverket
Växjö Energi klimatinvesteringsstöd
från Klimatklivet med 50 procent av
investeringskostnaden vilket innebär
ett bidrag på 870 000 kronor. Bidraget
beviljas för uppförande av totalt 31
laddstationer med 97 laddningspunkter för Växjö kommunkoncerns interna fordon. Arbetet med uppförandet
av laddstationer har påbörjats under
2018 och pågår till och med 2020.
Under 2018 har totalt tre semisnabba
laddstolpar, en normalladdare och
sju laddboxar satts upp.

Utvecklingsteamens
arbete startar
I början av året startar våra första
tvärfunktionella utvecklingsteam
med ansvar att driva utveckling
och förbättring inom sitt specifika
område, utifrån våra övergripande
mål och visioner. Under året startar
vi utvecklingsteam för Produktion
och anläggning, Underhåll, Nät och
distribution, Marknadsföring och
kundvård, Bättre erbjudande och
pris, Projektgenomförande, Inköp
och logistik, IT samt Arbetsmiljö,
säkerhet och hållbarhet.

Återvunnen plast ger miljövinster
Vid fiberutbyggnaden i Asa testar vi unika kopplingsbrunnar i 100 procent återvunnen plast. Brunnarna som tillverkas av ett Växjöföretag sparar drygt 52 liter
råolja per enhet jämfört med kopplingsbrunnar i nytillverkad plast. Totalt rör
det sig om grävningar på drygt åtta mil. Miljöbesparingen för de brunnar som
används vid Asa-utbyggnaden landar på totalt 1370 liter råolja.

Omcertifiering och uppgradering mot ISO 14001:2015
Under maj månad genomför Svensk Certifiering en revision hos oss viket leder till att
vi uppgraderar vårt miljöledningssystem till den nya standarden ISO 14001:2015.

Vi förstärker och bygger ut fjärrvärmenätet
För att trygga tillgången av fjärrvärme till ett växande Växjö genomför vi under
2018 flera större ombyggnads- och förstärkningsarbeten. Till exempel
kan nämnas arbetena vid Söderleden, Norra stationsområdet och
Domfällevägen. Vi går också in i en ny etapp i arbetet att
installera ett nytt driftövervakningssystem, där vi nu bygger om
en av våra tryckstegringsstationer för säkrare leverans under
vinterhalvåret, då våra kunder har som störst behov.
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Växjö Energi och
Växjö DFF i samarbete
för ökad integration
I mars inleder vi ett strategiskt
samarbete med fotbollsklubben
Växjö DFF. Samarbetet innebär
bland annat stöttning av klubbens
ungdomsverksamhet och pågående
integrationsprojekt för tjejer med
invandrarbakgrund.

Växjö Energi erbjuder
sommarkurs för tjejer
För sjunde året i rad erbjuder
vi vår uppskattade sommarkurs
”Energi för tjejer”. Kursen som är
kostnadsfri vänder sig till tjejer
som gått ut årskurs åtta. Syftet
med veckan är att ge inblick i en
spännande framtidsbransch och
väcka intresse för en framtida
karriär inom energi och teknik.
Under veckan varvas teori med
praktik. Deltagarna får bland
annat programmera en robot,
lära sig mer om elsäkerhet och
genomföra studiebesök på både
Linnéuniversitetet och det
biobränsleeldade Sandviksverket.

Wexnet ansluter sig
till StadshubbsAlliansen

Vi gratulerar Generationsmöten UF
som vinner årets tävling i Hållbart företagande

Genom vårt samarbete i StadshubbsAlliansen blir sakernas Internet, eller
IoT, verklighet, och såväl näringsliv
som offentliga aktörer i regionen kan
utveckla sina verksamheter och service.
En stadshubb är en infrastruktur som
genom radioteknik gör det möjligt att
fånga upp signaler från sensorer. Via
det befintliga fibernätverket förmedlas
sensorns data tryggt och säkert till
dess ägare. En stadshubb utgör en viktig
basinfrastruktur i ett smart samhälle
och kompletterar det befintliga
fibernätet.

För femte året i rad är vi i mars tävlingsvärdar för tävlingen som arrangeras av
Ung Företagsamhet Kronoberg. Vinnaren Generationsmöten UF:s affärsidé är att
tillsammans med högstadie- och gymnasieelever utföra olika sociala aktiviteter
med omsorgstagarna på äldreboenden. Tävlingens syfte är att UF-företagarna
ska förstå sambandet mellan entreprenörskap och hållbart företagande för att
därmed kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.

Arbetet med att fasa ut fossila bränslen fortsätter
Utfasningen av de sista fossila bränslena fortskrider och under våren påbörjas
ombyggnad av bränslesystemet för att förbereda för en process utan torv. Torven
innehåller naturligt svavel och grundämnet är viktigt för att erhålla en god kemi
i kraftverkspannorna vid förbränning av biobränsle. När det naturliga svavlet tas
bort behöver man tillsätta en viss mängd svavelgranulat till biobränslet, för att
undvika korrosionsskador på anläggningen.

Wexnet på #sommarmedväxjöbostäder
Under sommaren har Växjöbostäder arrangerat event på Teleborg och i Araby där
hyresgäster kunnat delta i aktiviteter och titta på fotbolls-VM. Vi stöttade med
att öppna upp portar och lånade ut utrustning till internetuppkopplingen.

Rekordmånga fiberanslutningar i augusti
Utbyggnaden av fiber går raskt framåt och under augusti månad redovisar vi all
time high för fiberanslutningar under en och samma månad i Wexnets historia.
Totalt 845 anslutningar levereras till nya fiberkunder i Växjö, Alvesta, Tingsryd och
Lessebo kommun. Drygt hälften av de 845 nya anslutningarna i augusti görs
i villor, resterande installeras i lägenheter och företag. Stora utbyggnadsområden
under året är Moheda, Rottne, Asa, Väckelsång och Öster i Växjö.

Vi förstärker och moderniserar elnätet
Under perioden 2017-2019 pågår ett arbete med att bygga om fördelningsstationen Sandviksverket intill produktionsanläggningen Sandviksverket.
Under 2018 startar vi även etapp 2 av moderniseringen av fördelningsstationen Elverket, som beräknas vara klar under 2020.

Under året har vi tagit
emot 60 studiebesök
på Sandviksverket
Det finns ett stort intresse för vår
anläggning och vi har tagit emot
60 studiebesök under året. En
viktig målgrupp för studiebesöken är skolklasser, främst årskurs
5, där vi förmedlar kunskap om
hållbar energiproduktion. Dessa
studiebesök bokas och genomförs
av kundcenter. Under året har
kundcenter tagit emot 21 skolklasser och totalt 475 elever har
besökt oss, fått information och
rundvandring i Sandviksverket.
Ett mycket uppskattat inslag i
skolvardagen!
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VÄXJÖ ENERGI I KORTHET
KUNDLÖFTE

En del av din vardag – och en helt annorlunda framtid
156 st män

OMSÄTTNING

829 MSEK

ELNÄT
ANTAL KUNDANLÄGGNINGAR

NYANSLUTNINGAR

Privat

Totalt

Företag

31 513 st
4 479 st

717 st

LEDNINGAR
Jord

Luft

140,1 mil
5,0 mil

RESULTAT

114 MSEK
KRAFT OCH VÄRME

52 st kvinnor

STARKT MILJÖFOKUS

208 ST MEDARBETARE ANSTÄLLDA

Ju fler som väljer fjärrvärme
desto mer förnybar el kan
vi producera – det gör stor
skillnad för klimatet.

Vår värdegrund fungerar som vår
ledstjärna och visar hur vi vill vara och
agera mot varandra, våra kunder och
samarbetspartners.

ANTAL KUNDANLÄGGNINGAR
Privat
Företag

7 794 st
1 544 st

NYANSLUTNINGAR
Privat
Företag

102 st
26 st

Tillsammans med våra kunder minskade vi under 2017 koldioxidutsläppen med:

243 000 ton koldioxid

535 GWh
SÅLD EL

224 GWh
SÅLD KYLA

DISTRUBUTIONSLEDNING

Det är lika mycket som om alla i hela Kronoberg avstod från att köra bil under ett helt år.

SÅLD VÄRME

16 GWh

44,4 mil
WEXNET

Klimatsmart fjärrvärme
Fjärrvärmen tillverkas av avverkningsrester
från skogen som annars gått till spillo, till
exempel grenar, bark och spån.
Efter förbränning av biobränslet återförs
flygaskan till skogen för att ge näring till
naturen i ett kretslopp.
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ANTAL KUNDANLÄGGNINGAR
Privat
Företag

30 001 st
1 793 st

NYANSLUTNINGAR
Privat
Företag

4 265 st
166 st

ANTAL TJÄNSTELEVERANTÖRER

23 st

FIBERLÄNGD

338 mil
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SÅ HÄR STYRS VÅRT
HÅLLBARHETSARBETE
Växjö Energi är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag, som till hundra
procent ägs av Växjö kommun. Båda bolagen har sitt säte i Växjö kommun.

VD
Växjö Energi vill på bästa sätt ta ansvar för samhällets
hållbara utveckling. Verksamheten drivs enligt affärsmässiga
principer med fokus på våra kunder och de principer som
framgår av bolagsordningen och ägardirektivet.
Verksamheten inom Växjö Energikoncernen bedrivs i huvudsak
i moderbolaget Växjö Energi AB samt de två dotterbolagen
Växjö Energi Elnät AB och Wexnet AB. Utöver detta har
Växjö Energi ytterligare ett dotterbolag, Bioenergigruppen
i Växjö AB. Detta bolag ingår dock inte i denna redovisning.
Styrelserna för Växjö Energis moder- och dotterbolag är
politiskt tillsatta och utses av ägarna. Därutöver utser
de anställdas organisationer två ledamöter med två
suppleanter. Styrelsen arbetar enligt Svensk kod för
bolagsstyrning och en arbetsordning. Styrelsen för Växjö
Energi AB ansvarar för upprättande och utgivning av
års- och hållbarhetsredovisningen och ordförande är
Christer Wånehed.

Vd för Växjö Energi AB, Erik Tellgren, ansvarar för den
löpande förvaltningen, inklusive ansvar för hållbarhetsfrågorna, enligt styrelsens riktlinjer och vd-instruktion.
Vi på Växjö Energi arbetar utifrån en femårig affärsplan
med mål inom de fem perspektiven Utveckling, Ekonomi,
Kund, Kvalitet och Medarbetare. Respektive affärsområde har ansvar för att genom operativ målstyrning aktivt
arbeta för att uppsatta mål ska nås. Dessutom finns
tvärfunktionella utvecklingsteam tillsatta för att bidra till
ett gemensamt arbetssätt med ständiga förbättringar i fokus. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att följa upp
måluppfyllelse av affärsplanens mål samt att säkerställa
att Växjö Energis verksamheter bidrar till hållbar utveckling.

Växjö Energi har även tagit fram egna styrande dokument
för att säkerställa en hållbar utveckling. Alla policyer,
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Affärsområden

ELNÄT

KRAFT OCH VÄRME

Gemensamma tjänster

WEXNET

Personal

Ekonomi

Marknad

En övergripande bild på hur Växjö Energi är organiserat efter våra affärsområden.

Den verksamhet som bedrivs vid Sandviksverket är tillståndspliktig enligt miljöbalken och följs upp genom årliga
periodiska besiktningar och genom den årliga miljörapporten vi lämnar till Länsstyrelsen.

VÅRA STYRANDE DOKUMENT
Som kommunägt bolag följer vi riktlinjer och målsättningar som sätts upp inom ramen för Växjö kommun. Bland
annat ska vi följa kommunens miljöprogram, kemikalieplan, energiplan, avfallsplan, transportplan samt mångfaldsprogram.

Stab

rutiner och instruktioner finns lättillgängliga i vårt
ledningssystem. Bland annat finns miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, personalpolicy, mångfaldsprogram,
jämställdhetsplan, policy för gåvor, resepolicy, lönepolicy,
sponsringspolicy, policy för upphandling och inköp samt
attestrutiner. Dessa styrdokument revideras årligen.

Miljöledningssystem

Hållbarhetsrapportering

För att säkerställa att vi tar fullgott miljöansvar med ständiga förbättringar är hela vår verksamhet
ISO 14001-certifierad. Verksamhetens miljöarbete följs upp genom årliga interna och externa revisioner
då vi kontrollerar att vi efterlever kraven och förbättrar oss mot våra satta mål. Under 2018 blev vi

2017 implementerades lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering för större
företag. Lagkravet innebär att företag ska
rapportera sin affärsmodell, sina policyer,
uppföljning och resultat av dessa, väsentliga
risker och hur företaget hanterar riskerna
samt hållbarhetsrelaterade centrala
resultatindikatorer som är relevanta för
verksamheten. Områden som ska beröras
är miljö, sociala förhållanden och personal,
mänskliga rättigheter och anti-korruption.
Läs mer om vilka av dessa frågor som vi
finner är väsentliga för vår verksamhet
på s. 19.

omcertifierade enligt den nya standarden ISO 14001:2015 med goda vitsord från granskande revisorer.

Mänskliga rättigheter och anti-korruption
Enligt lagkrav ska vi redogöra för våra policyer och våra risker när det gäller mänskliga rättigheter
och korruption. Vår bedömning är att vi har relativt små risker inom dessa områden och riskerna är främst i relation till våra leverantörer. Se vår riskanalys (s.21) för mer information om
hur vi hanterar dessa risker. Inte heller i vår väsentlighetsanalys har vi bedömt att frågorna är
av högsta prioritet. Därför följer vi inte upp dem med centrala nyckelindikatorer på samma sätt
som vi gör med våra väsentliga hållbarhetsfrågor. När det gäller mänskliga rättigheter är likabehandling av våra medarbetare ett viktigt område som beskrivs under En hållbar arbetsplats (s. 31).
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VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Vår affärsmodell

ELNÄT

El är något alla behöver
Elnätet är en av våra viktigaste servicefunktioner. Fungerar inte elen står stora
delar av samhället still. Därför fokuserar vi på hög tillgänglighet och en organisation
som kan hantera avbrott snabbt och effektivt dygnet runt, året runt.

Elbörsen Nord Pool

ELDISTRIBUTION

Vårt helägda dotterbolag Växjö Energi Elnät AB har både privat- och företagskunder och ansvarar för
elnätet i och omkring Växjö tätort. Bolaget ansvarar för drift och underhåll samt ny- och ombyggnationer.
Vi bygger kontinuerligt bort föråldrad teknik och minimerar därmed miljöpåverkan.

KRAFT OCH VÄRME

Frikyla från
sjöar eller kyltorn

Klimatsmart kraft och värme
Kraft och värme producerar och levererar förnybar el, värme och kyla av
restprodukter från skogen som annars skulle gått till spillo. Affärsområdet
erbjuder även serviceavtal på kundanläggningarna, energioptimeringstjänster
samt markvärme och laddlösningar för elfordon.

Bredband

Elnät

KUNDEN
Fjärrkyla
Närvärme
Fjärrvärme

Våra huvudanläggningar är kraftvärmeverket Sandvik 3, Sandvik 2 och en hetvattenpanna som alla eldas
med biobränsle. Vi har även närvärmeanläggningar i Braås, Ingelstad och Rottne som även de eldas med
biobränsle. Närvärmeanläggningarna är redan nu fossilbränslefria. Affärsområdet har både privat- och
företagskunder i Växjö samt i närvärmeorterna Braås, Ingelstad och Rottne.

Markvärme

Grenar, toppar, bark, spån,
returträ och andra biobaserade
restströmmar

NÄRVÄRMEPRODUKTION
(Braås, Ingelstad, Rottne)

KRAFTVÄRMEPRODUKTION
(Sandviksverket)

WEXNET

Askan återförs till skogen
– för tillbaka näring

Samhällsbärande infrastruktur
Bredband via fiber har på kort tid kommit att utvecklas till en samhällsbärande
infrastruktur. Antal kunder, trafikvolymerna och tjänsteutbudet växer stadigt.
Vårt helägda dotterbolag Wexnet äger och bygger ut bredbandsinfrastruktur i de fyra kommunerna Alvesta,
Lessebo, Tingsryd och Växjö. I Wexnets öppna bredbandsnät väljer kunderna själva sin tjänsteleverantör. Det
innebär fri konkurrens mellan leverantörerna i nätet, vilket möjliggör bättre kvalitet, bättre service och bättre
priser. Vår målsättning är att alla ska ha möjlighet att få tillgång till robust och säkert bredband. Vi har både
privat- och företagskunder och finns i samtliga större och mindre orter samt i större delen av landsbygden.
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Hållbarhet är en viktig del i alla våra verksamhetsområden. Vi producerar förnybar värme, kyla och el genom
att ta vara på restprodukter från skogen som annars skulle gått till spillo. Genom vår produktion förser vi Växjös
fastigheter med klimatsmart värme och kyla. Elen säljer vi på elbörsen Nord Pool, där den sedan säljs vidare
till slutkund. Vi ansvarar för elnätet i och omkring Växjö tätort och ser till att elen distribueras till våra kunder.
Fjärrkyla produceras i flera olika produktionsanläggningar, till viss del med hjälp av frikyla från
luften och närliggande sjöar.
I våra tre närvärmeanläggningar produceras fossilbränslefri värme.
Vårt öppna stadsnät förser våra kunder med bredband som är en viktig del
i vårt uppkopplade samhälle.

VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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DIALOG
MED VÅRA
INTRESSENTER
Vårt uppdrag är att skapa utveckling i regionen genom att tillhandahålla prisvärda
och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder. För att lyckas
med detta behöver vi vara lyhörda med vad våra kunder efterfrågar. Det gör vi genom
att lyssna och lära i dagliga kontakter med dem.

Våra primära intressenter är kunder, medarbetare, ägare,
kommuninvånare, leverantörer, myndigheter, universitet
och skolor samt bransch- och intresseorganisationer.
Vi har valt dessa till våra primära intressenter eftersom
det är dem vi påverkar mest med vår verksamhet, och
även dem som i sin tur påverkar vår verksamhet mest.
Vi kommunicerar dagligen med våra intressenter i olika
kanaler. Det kan till exempel handla om kunddialog via
telefon, mail eller Facebook, installation av bredband hos
en kund, säljmöte, upphandling av ny leverantör, studiebesök av en skolklass, styrelsemöte med våra ägare eller
frukostmöte med våra medarbetare. Förutom den dagliga
kontakten har vi också riktade undersökningar och dialoger
med våra intressenter. Därigenom tar vi del av deras
synpunkter så att vår verksamhet blir ännu mer relevant
för dem. Exempelvis så gör vi årliga kundnöjdhetsundersökningar och deltar i Prisdialogen för fjärrvärmekunder.

Dialog med kommuninvånare
Varje år görs en undersökning om vårt varumärke bland
invånare i Växjö kommun. 2018 associerade de tillfrågade
spontant Växjö Energi till att det fungerar bra, är lokalt
och miljövänligt. För att stämma av kommuninvånarnas
syn på våra prioriterade hållbarhetsfrågor låter vi även
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respondenterna prioritera ett antal hållbarhetsfrågor
utifrån vad de anser viktigast för oss att fokusera på. De
fem viktigaste hållbarhetsfrågorna enligt kommuninvånarna är fossilfritt, driftsäkerhet, utsläpp till vatten och
vattenanvändning, Investeringar i infrastruktur för ökad
hållbarhet samt biologisk mångfald.

INTRESSENTENGAGEMANG
INTRESSENTER

Kunder (privata och företag)

Medarbetare (inkl. fackliga företrädare)

Ägare (styrelse/politiker)

Kommuninvånare/allmänhet

Samverkan för en hållbar utveckling
Vi på Växjö Energi arbetar dagligen för att bidra till hållbar
utveckling. Vi vet att tillsammans med fler får våra insatser
ännu större genomslagskraft. Därför samverkar vi med både
lokala, regionala och nationella aktörer för att hitta bästa
synergier. Vi ser de olika kontakterna som viktiga arenor
för kunskapshöjning och nätverkande, där vi tillsammans
kan hjälpa varandra att komma på och genomföra innovativa lösningar för framtiden. Under 2018 har vi medverkat
i flera lokala, regionala och nationella aktiviteter för att
kunna bidra till och driva på frågor för hållbar utveckling.
Vi har bland annat fört dialog med experter inom Växjö
kommun om biologisk mångfald och vattenhantering,
för att lära oss mer om hur vi kan minimera vår negativa
påverkan och när det är möjligt att till och med bidra till en
positiv miljöpåverkan.

Leverantörer (inkl. entreprenörer)

Myndigheter

Universitet och skolor

Branschföreningar o intresseorganisationer

KOMMUNIKATIONSKANAL

FREKVENS

Webbplats
Kundcenter
Kundbesök (företag)
Mina sidor
Fakturabilaga
Nyhetsbrev till olika kundgrupper
Sociala Medier
Nöjdkundundersökning
Kundmöte företag Wexnet
Prisdialog företag fjärrvärme
Prisdialog privat fjärrvärme
Informationsmöte Wexnet
Kundevent
Kundsynpunkter
Intranät
Arbetsplatsträffar
Arbetsrepresentation i styrelsen
Temperaturmätning
Internutbildningar
Frukostmöte
Sektionsmöte
Affärsområdesträff
Koncerndag
Kontakter med fackliga företrädare
Arbetsmiljökommitté
Styrelsemöten
Ägardialog
Årsstämma
Kontakter
Samverkan inom koncernen
Lokala arrangemang
Sponsringsaktiviteter
Studiebesök
Pressmeddelanden/pressträffar
Marknadsundersökningar
Upphandlingar
Avstämning av avtal
Samarbetsmöten
Entreprenörsträff
Dialog i olika sammanhang
Tillstånd
Tillsyn
Projekt, examensarbete
PRAO/praktik
Arbetsmarknadsdagar
Energi för tjejer
ECC - energiföreläsning
Hållbara kliv
Tekniksprånget
Hemsida
Sociala Medier
Träffar

Löpande
Löpande
Regelbundet
Löpande
4 ggr/år
Regelbundet
Löpande
Varje år
2–5 ggr/år
2–3 ggr/år
Årligen
Cirka 40 st/år
Cirka 15 st/år
Löpande
Löpande
Regelbundet
Regelbundet
4 ggr/år
Regelbundet
Varje månad
Regelbundet
Regelbundet
Årlig
Regelbundet
Regelbundet
8–9 ggr/år
Årligen
Årligen
Regelbundet
Regelbundet
Regelbundet
Regelbundet
Regelbundet
Regelbundet
Regelbundet
Löpande
Löpande
Löpande
Årligen
Regelbundet
Löpande
Löpande
Regelbundet
Löpande
Regelbundet
Årligen
Årligen
Regelbundet
Årligen
Löpande
Löpande
Regelbundet
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RÖSTER FRÅN NÅGRA AV VÅRA INTRESSENTER
ANNA TENJE

PERNILLA ROSANDER

”Växjö Energi visade tidigt ledarskap för en hållbar framtid när de
introducerade biobränsle i produktionen redan 1980, för att minimera
beroendet av fossil olja. Växjö kommunkoncern har ett tydligt mål om
att bli fossilbränslefri. I det arbetet är Växjö Energi en avgörande aktör
och jag är stolt över att man redan nu nästan är i mål.”

”Jag tycker att Växjö Energi som arbetsgivare driver en väldigt tydlig
linje när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi bygger hållbara
stödjande strukturer, genomför medarbetardrivna förändringsarbeten
och tillsätter tvärfunktionella utvecklingsteam. Vi skyller inte på någon
annan. Vi är alla med och bidrar. Vi vet att vi alla är viktiga. Vi bryr oss
om, hjälper varandra och framför allt – vi har kul på jobbet.”

Kommunstyrelsens ordförande i Växjö

HR-chef Växjö Energi

Fotograf Martina Wärenfeldt

STAFFAN SPJUTH

IRIS BERNHARDSSON

Privatkund hos Växjö Energi

Gymnasieelev Växjö

”Jag ser Växjö Energi som motorn i en stor kedja, med ett stort ansvar
för vilka råvaror som används och vilka leverantörer de anlitar. Det
gör att jag ställer höga krav på Växjö Energi. Om vi agerar tillsammans,
ungefär som när man åker buss kollektivt istället för att alla sitter i sin
egen bil och kör, så blir allting mycket enklare.”

”Jag valde natur på Katedralskolan, för jag har alltid gillat NO i skolan.
Sen kan man utbilda sig till så coola saker om man gått natur. Jag deltog
i Energi för tjejer och det var en rolig vecka. I framtiden vill jag forska
inom biomedicin eller jobba med att stoppa den globala uppvärmningen.”

CHRISTER WÅNEHED
Styrelseordförande Växjö Energi

HENRIK SWAHN

”Det är viktigt att vi på Växjö Energi fortsätter att visa vägen framåt. En av våra
största uppgifter är att vara med och göra Växjö fossilfritt och det gör vi genom
att fortsätta satsa på kraftvärme, aktivt välja vind- och solenergi samt att bygga
upp en laddinfrastruktur för elbilar i Växjö. Det är också viktigt att vi arbetar för
att bolaget har hållbara finanser, något som innebär att vi måste vara effektiva
och jobba rationellt.”

"Vi prioriterar effektiva och klimatsmarta lösningar när det gäller
uppvärmningen i våra fastigheter. Genom att vi använder Växjö Energis
klimatneutrala fjärrvärme tränger vi undan mindre bra el som produceras
utanför Sverige. På det sättet hjälper Växjö Energi oss att skapa en ännu
starkare miljöprofil."

VD för företagskunden APP Properties

ELENA SINTSOVA

MARTIN SVANBRING

”Växjö Energi ställer krav på att vi ska använda fossilfria drivmedel.
Det är bra eftersom människor, och miljö, tjänar på det. Det blir inga
utsläpp av ny koldioxid till luften och växthusgaserna minskar. Ju högre
miljökrav, desto bättre.”

”Stora delar av mitt arbete som driftmästare på Växjö Energi handlar om säkerhet
och arbetsmiljö, eftersom Sandviksverket är en miljö med fysiska risker. Vi arbetar
med olika förbättringsarbeten och använder oss av verktyget ENIA för att rapportera risker, tillbud och olyckor. En av fördelarna med ENIA är att det alltid tilldelas en
ansvarig för att eliminera risken eller lösa ett problem. Allt för att arbetsmiljön ska
vara trygg och säker. Jag upplever att säkerhet är något företaget tar på stort allvar
och det känns tryggt för mig som anställd.”

Projektingenjör på Skanska Sverige
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Driftmästare Sandviksverket
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JULIA FORMAR
VÄXJÖ ENERGIS ROLL
I VÄXJÖ OCH VÄRLDEN
I februari 2018 trädde Julia Ahlrot in i den nyinstiftade rollen som chef för
strategi och omvärldsrelationer. En viktig del i hennes arbete är att ta fram
strategier som säkerställer att Växjö Energi löser sitt uppdrag – att bidra till
en hållbar utveckling i regionen och skapa affärsmässig samhällsnytta.

Hållbar utveckling. Vad innebär
det för Växjö Energi?
– Jag tycker FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål är en
väldigt bra utgångspunkt när vi tar oss an utmaningarna
med hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 handlar om
jämlikhet och rättvisa, att bekämpa fattigdom och hunger
och att ta ansvar för vår planet. Mest centralt för vår del
är mål nummer sju – hållbar energi. Men det är viktigt
att förstå att inget av målen är isolerat, de hänger allihop
samman.

Hur bidrar din roll till hållbar utveckling?
– Mitt jobb handlar mycket om att omvärldsbevaka och
ta fram strategiska planer för hur vi på bästa sätt kan
möta de förändringar som sker både lokalt och globalt.
Följande omvärldsförändringar utmanar oss och vi väljer
att se dem som möjligheter:
• Växjö växer, vi blir fler och fler som bor här.
• Fastighetsbeståndet förändras, husen som byggs blir
alltmer energieffektiva.
• Fler och fler av våra kunder producerar även egen
energi, främst genom solceller.
• Samhället digitaliseras i allt snabbare takt.
• Konkurrensen ökar när det gäller vår egen kompetensförsörjning.
• Vi ser att pågående och kommande klimatförändringar
påverkar dels produktionskedjan av biomassa, dels
kundernas behov av värme och kyla.
Allt det här är sådant som gör att vi behöver anpassa
våra erbjudanden till kunderna för att vara relevanta och
samtidigt bidra till hållbar utveckling. Det är inte något
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vi löser helt på egen hand, utan vi samverkar med andra
aktörer som näringslivet, universitet och andra energibolag.
Avgörande är också att vi har en god dialog med våra
kunder.

Kan du ge några konkreta exempel
på sådant som är aktuellt just nu?
– Vi är med i ett EU-projekt som heter READY och handlar
om energieffektivisering i städer. Vi, tillsammans med
partners runt om i Europa, testar innovativa lösningar för
att snabba på klimatomställningen. För vår del handlar det
bland annat om att sänka temperaturen i fjärrvärmenätet,
som minskar förluster och ökar elproduktionen. Ett annat
exempel är utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon
i samarbete med fler delar av kommunkoncernen. Sedan
har vi givetvis satsningarna på att vår verksamhet ska vara
fossilfri år 2020, som är ett viktigt led i att nå kommunens
målsättning om ett fossilfritt Växjö 2030. En förutsättning
för att kommunen som helhet ska kunna bli fossilfri är
att vår värme och kyla är det. Vi är nära nu och vi är fast
beslutna om att nå hela vägen till 2020.

Hur ser du på vikten av att Växjö Energi ligger
i framkant när det gäller klimatomställning och
hållbarhet?
– Det är viktigt med goda förebilder och vi på Växjö Energi
har verkligen möjligheten att påverka. Lokalt kan vi bidra
genom att konkret erbjuda de mest hållbara produkterna till
våra kunder. Utanför vårt geografiska område kan vi bidra
genom att inspirera, upplysa och även våga problematisera.
Trovärdighet är avgörande i sammanhanget. Vi lyckas när
vi som organisation och som enskilda medarbetare agerar
som ambassadörer för hållbar utveckling årets alla dagar.

VÅRA VÄSENTLIGA
HÅLLBARHETSFRÅGOR
Som energibolag påverkar vi människor och miljö genom hela värdekedjan,
från val av energikällor och produktion av el och värme till distribution och
slutanvändning. Genom en väsentlighetsanalys har vi fått fram inom vilka
områden vår verksamhet har en väsentlig påverkan på omvärlden.
Prioriteringen av de väsentliga hållbarhetsfrågorna baseras
på en omvärldsanalys, som gjordes 2017, där vi studerade
trender inom hållbarhet samt internationella och nationella mål. Vi analyserade energibranschens risker, utmaningar och möjligheter samt kommunens och våra egna
styrdokument gällande hållbarhet. I analysen tog vi även
hänsyn till lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering.
Därefter fördes dialoger med såväl medarbetare, styrelsen
som kunder, för att stämma av deras syn på våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Under 2018 har vi utvecklat våra

väsentliga hållbarhetsfrågor och anpassat dem efter våra
verksamheters utveckling.
En utveckling under året är att vi har kopplat våra väsentliga hållbarhetsfrågor till de globala målen för hållbar
utveckling, Agenda 2030. Kopplingen redovisas i tabellen
nedan.

Våra prioriterade hållbarhetsfrågor
med koppling till mål i Agenda 2030:
VÄSENTLIG
HÅLLBARHETSFRÅGA

PERSPEKTIV I
AFFÄRSPLAN

MÅLSÄTTNING
I AFFÄRSPLAN

KOPPLING TILL
GLOBALA MÅL

LÄS MER
PÅ SIDA

Hållbar utveckling i samhället

Utveckling

Mål sätts under 2019

Mål 17

22

Kundnöjdhet

Kund

Alla våra kunder ska vara mycket nöjda
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RISKHANTERING

Nedan redogörs för ett antal hållbarhetsrisker samt hur vi hanterar dem.
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BESKRIVNING AV RISK

HANTERING

ÅTGÄRD UNDER 2019

Risk för att väder och klimatförändringar
ger konsekvenser som till exempel höjda
vattennivåer, extremväder och temperaturförändringar.

Klimatanpassningsplan finns för kommunorganisationen, där Växjö Energi ingår
som del.

Ta fram detaljerad plan för våra
verksamheter.

Risk för överskridande av gränsvärden
och utsläppsnivåer för kemikalier,
luftföroreningar, fjärrvärmevatten och
oljeläckage.

Vi har en tillståndspliktig verksamhet
med tillåtna gränsvärden. Kontroller sker i
enlighet med miljöbalken genom egenkontroll, samt årliga periodiska besiktningar.
Mätningar görs internt och av externa
aktörer. För fjärrvärmevatten finns rutin
vid överskridande av gränsvärden.

Utveckla våra kontrollrutiner samt se
över rutin vid överskridna gränsvärden.

Risk för inköp av bränsle med palmolja
och returträ med negativ miljöpåverkan.

Växjö Energi ställer krav vid inköp.

Förbättra rutin för uppföljning och
kontroll.

Driftavbrott som påverkar kundernas
tillgång till samhällsviktiga tjänster.

Vi arbetar med löpande investeringar
och drift och underhåll för att hålla nere
avbrottstiderna. Vi har tydliga instruktioner vid avbrott gällande kommunikation
till kund.

Ta fram tydliga rutiner för hantering
av störningar för produktion och
distribution.

Brist på kompetens råder i branschen och
det är svårt att rekrytera rätt personal.

Växjö Energi arbetar för att vara en
attraktiv arbetsplats för att attrahera och
behålla medarbetare med rätt kompetens.
Vi erbjuder praktikplatser, sommarjobb,
traineeprogram samt genomför sommarkursen Energi för tjejer.

Fortsätta med åtgärder för att intressera
ungdomar för tekniska yrken. Nytt under
2019 blir ett utbildningspaket med
lärarhandledning för årskurs 1.

Bristande mångfald och risk för
diskriminering.

Växjö Energi följer Växjö kommuns mångfaldsprogram. Vi har även en likabehandlingsplan/jämställdhetsplan och genomför
årliga lönekartläggningar samt checklista
med aktiva åtgärder för att förebygga och
motverka diskriminering.

Fortsätta med vår kompetensbaserade
rekryteringsprocess för att öka mångfalden, följa upp våra aktiva åtgärder i
vår likabehandlingsplan.

Risk för arbetsplatsolyckor, fysiska
och psykiska arbetsskador och
stressrelaterad ohälsa.

Växjö Energi driver ett systematiskt
arbetsmiljöarbete där riskbedömningar
och skyddsronder genomförs årligen och
tillbud och olyckor rapporteras. Vi genomför
löpande arbetsplatsträffar, temperaturmätningar, medarbetarsamtal samt
erbjuder arbetstidsförkortning, flextid,
friskvårdsbidrag, ergonomigenomgång,
hälsoprofilbedömningar samt friskvårdsaktiviteter.

Utveckla vårt arbetsmiljöarbete och
öka allas engagemang med hjälp av
beteendebaserad säkerhet samt
tydligare mål och aktivitetsplaner inom
området.

Risk för brister i socialt ansvar och
efterlevnad av mänskliga rättigheter,
arbetsmiljö, arbetsrätt, miljöhänsyn och
arbete mot korruption hos leverantörer
och underentreprenörer.

Växjö Energi har en tydlig värdegrund som
även kommuniceras till entreprenörer och vi
ställer vissa krav vid inköp och upphandling.

Ta fram uppförandekod.

Risk för otillbörligt agerande till exempel
genom givande och tagande av muta
samt vänskapskorruption.

Det utarbetas en uppförandekod, samt
finns en policy för gåvor samt en rutin för
representation. När det gäller riktlinje för
gåvor och representation följer vi samma
för hela kommunkoncernen.

Implementera uppförandekoden.
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VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA

Hållbar utveckling i samhället

kton CO2e

100

50

Stödverksamheter
nedströms

Växjö Energi

Summa klimatpåverkan: 243 000 ton

- 100

(pga återvinning)

Alternativ
avfallsbehandling
(Returträflis)

Växjö Energi och dess omgivning. I omgivningen både tillförs och undviks klimatpåverkan (indirekta utsläpp) på grund av de produkter
och tjänster som köps respektive säljs på marknaden. Företagets egna anläggningar, transporter mm. ger upphov till direkta utsläpp.

14

RME (biodiesel)

27

Pellets, briketter, pulver

- 250

252

Eo1

647

Indirekt

Total
- 350

Växjö Energis sammanlagda klimatpåverkan under 2017 uppdelat
i direkt klimatpåverkan från Växjö Energis egen verksamhet
och indirekt klimatpåverkan som uppstår utanför Växjö Energi.
Summan av all klimatpåverkan är negativ vilket innebär att det
uppstår mindre utsläpp med Växjö Energis verksamhet än utan.

96

Elnät, läckage av SF6+diesel för reservkraft

10

Diverse småutsläpp (egna fordon och arbetsmaskiner)

48

Indirekt tillförd klimatpåverkan

43 066

Hjälpel kraftvärmeverk och värmeverk

29 403

El till kylamaskiner

1 701
492

Torv

1 294

Trädbränslen

6 881
97
10

Pellets, briketter, pulver

771
98

Eo 3-5

20

Eo1

54

Vattenkraft, solkraft och vindkraft

115,5

Elnät, nya ledningar och kablar och elnätsförluster > 3 %

1 166

Fjärrvärmennät (nya och utbytta ledningar)

512

Kemikalier (utsläpp vid uppströms produktion)

426

Diverse småutsläpp (tjänsteresor, post, kontorspapper, mm)
Indirekt undviken klimatpåverkan

Direkt

45

Eo 3-5

RME (biodiesel)

- 300

Alternativ
råvaroproduktion

387

Bioolja
- 150

8 970

Bioolja

RT-flis

- 200

Alternativ
kylaproduktion

(direkta utsläpp)

(t.ex. botten- och flygaska)

RT-flis

Övrig elkonsumtion

El

Indirekta
utsläpp

2017
22 910
12 414

Trädbränslen

Läckage av köldmedia
0

- 50

UNDVIKNA UTSLÄPP

Alternativ
elproduktion

Direkt klimatpåverkan
Torv

SYSTEMGRÄNS FÖR MILJÖVÄRDERINGEN

Alternativ
uppvärmning

TOTALA UTSLÄPP CO2E (TON)
150

Förbränning bränslen

Hjälpel

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan har vi gett
det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu
uppdraget att återigen genomföra ett klimatbokslut åt oss
på Växjö Energi. I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter,
resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp

KLIMATPÅVERKAN

Värme

Klimatbokslut

som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår
energiproduktion. Klimatbokslutet för 2017 visar att Växjö
Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att
utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan.
Totalt bidrog Växjö Energi till att 243 000 ton koldioxid inte
släpptes ut under 2017. Det är är ett betydligt bättre värde
jämfört med 2014 då föregående klimatbokslut genomfördes. Motsvarande siffra var då 170 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta innebär alltså en förbättring med 73 000 ton.
Framför allt beror den stora förbättringen på att vår biobränsleeldade anläggning Sandvik 3, som togs i drift 2015,
är i full gång. Införandet av Sandvik 3 har lett till att vi har
minskat användningen av torv och olja ytterligare, samtidigt
som vi har kunnat öka den parallella förnybara elproduktionen som tränger undan annan mindre bra el från marknaden. Resultatet visar att våra produkter verkligen bidrar till
en kraftig minskning av samhällets klimatpåverkan.

TILLFÖRDA UTSLÄPP

Vårt uppdrag har sin grund i att våra produkter och tjänster
skapar hållbar utveckling. Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Att använda
våra produkter och tjänster bidrar till klimatomställningen
och hållbar utveckling i samhället är därför en av våra
väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi arbetar målmedvetet för att
utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Som kund kan
man vara trygg i att vi gör vårt bästa för att ta ansvar och
genom att använda våra produkter är våra kunder med och
bidrar till en hållbar utveckling.

27
-308 651

Undviken alt avfallsbehandling (deponering),
pga förbränning av RT-flis

-4 321

Undviken alternativ kylaproduktion

-2 166

Undviken jungfrulig produktion,
pga MÅV/biologisk behandling

-52

Undvikna utsläpp från återvinning av fjärrvärmeledningar

-79

Undviken alternativ uppvärmning av
bostäder och lokaler

-121 688

Undviken alternativ elproduktion

-180 345

Undvikna elnätsförluster

0

Summa klimatpåverkan

-242 680

Källa: Profu

Källa: Profu
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Primärenergibokslut
Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs
och inte har omvandlats av människan, till exempel träd,
sol, vind, vatten, kol och olja. Man kan se det som ett mått
på hur effektivt jordens resurser används innan energin
kommer användaren till nytta, till exempel i form av el till en
glödlampa. Fjärrvärme har en låg primärenergianvändning i
jämförelse med konkurrerande alternativ.
Vi har låtit Profu göra ett primärenegibokslut för 2017.
Bokslutet visar att Växjö Energi bidrog till att minska
användningen av primärenergi med drygt 614 GWh under
2017. Det är ett ännu bättre värde jämfört med 2014 då
föregående bokslut genomfördes. Motsvarande siffra var då
431 GWh. Detta innebär alltså en förbättring med 180 GWh.
Huvudorsaken till resultatet är att Sandviksverket
använder biobränslen med låg primärenergianvändning,
men också att fjärrvärmeproduktionen möjliggör elproduktion
i kraftvärmeverket. Denna el ersätter i sin tur el med klart
högre primärenergianvändning.

ANVÄNDNING

ENERGIOMVANDLING

TRANSPORTER

FÖRÄDLING

VÄXJÖ ENERGI BIDROG TILL

614 GWh

Vi sponsrar föreningar och aktiviteter inom idrott, samhälle
och kultur med koppling till våra kärnintressen energi och
hållbart samhälle. Under 2018 har vi till exempel sponsrat
Växjö DFF, Växjöloppet, Växjö Pride samt varit tävlingsvärd
för Ung Företagsamhets tävling i Hållbart företagande.
Dessutom sponsrade vi lokala evenemang som Allsång i
Linnéparken, Karl-Oskardagarna samt MAT2018.

Kravställande vid upphandling och inköp
En viktig del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att ta
ansvar för vilka leverantörer och entreprenörer vi anlitar. Vi omfattas av Lagen om offentlig upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(LUF). Vi följer också Växjö kommuns Upphandlings- och
inköpspolicy som säkerställer att varor och tjänster köps
med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Hos oss
sköts våra upphandlingar av en central funktion som också
samarbetar med upphandlingsenheten på Växjö kommun.
Då vi har som mål att bli helt fossilfria till år 2020, ställs krav vid
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UTVINNING

MINSKAD ANVÄNDNING AV PRIMÄRENERGI

Vi stödjer goda gärningar
Som lokalt företag är det viktigt för oss att vara engagerade på olika sätt i lokalsamhället. Dels genom att medverka
och möta våra kunder på olika event, dels genom stöd till
föreningslivet. Vi arbetar utifrån en sponsringspolicy och
ansökningar om sponsring hanteras en gång per år.

Primärenergi (längst ner i pyramiden) är den totala
användningen av energi som utnyttjas när vi som
användare (högst upp i pyramiden) använder energi.
Primärenergi speglar därmed den totala
resursanvändningen från vår energianvändning.

PRIMÄRENERGI

Några exempel på goda samarbeten under 2018
upphandling av entreprenader där entreprenadmaskiner
ingår. Kravet är att de ska vara fossilfria vid årsskiftet
2019/2020 men de premieras om de är det redan idag. Våra
leverantörer levererar idag varor och tjänster till ett värde av
nästan 783 miljoner kr. Merparten av våra leverantörer är
svenska företag. 15 leverantörer står för 65 % av kostnaderna.

Tillsammans med fler kan vi göra ännu mer
Genom samarbete med fler aktörer i samhället kan vi
ytterligare bidra till hållbar utveckling av Växjöregionen.
Inte nog med det, i externa projekt och nätverk kan
våra medarbetares kompetens komma till nytta även
nationellt och internationellt, samtidigt som kontakterna
bidrar till kunskapsutbyte och kompetenshöjning av våra
medarbetare.
Vi engagerar oss i en rad bransch- och intresseorganisationer lokalt och nationellt, som Energiföretagen i Sverige,
Svenska stadsnätsföreningen, Sustainable Småland, Handelskammaren, Bioenergigruppen i Växjö, SVEBIO, Skogforsk, IVL, Linnéuniversitet Effektiva Fjärrvärmesystem,
Goda Hus, EnergiEffektiviseringsFöretagen, Kronobergs
Luftvårdsförbund, Svensk Solenergi, Sveriges kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund, Kronobergs Marknadsförening och Pacta.

EU-projektet READY
Växjö Energi har sedan 2015 deltagit i EU-projektet READY. I
samarbete med Växjöbostäder renoverar vi nästan 400 lägenheter från ett slitet miljonprogramsområde till moderna
lägenheter. Inom projektet leder vi arbetet med att ta fram
konceptet ”Interface of Life”, vilket är ett digitalt gränssnitt
för att nå hyresgäster i deras dagliga liv. Lösningen utvecklas i
ett nära samarbete mellan i första hand oss och Växjöbostäder.
I samband med renoveringarna utvecklar vi den traditionella fjärrvärmetekniken och ansluter till ett nät där lägre fjärrvärmetemperaturer kommer att levereras till kund. Detta
leder bland annat till effektivisering av nätet, energibesparing för kunden samt minskade utsläpp. Under 2018 har
byggnationen av ett nytt lågtemperaturnät gått in i sin slutfas.

Förstudie om flygbränsle i regionen
Ett exempel på pågående samverkan är en förstudie
finansierad av Energimyndigheten där Växjö Energi deltar
tillsammans med bland andra Södra, Luleå tekniska högskola
och KLM, för att se om det går att producera biodrivmedel av
skogsrester.

Hållbar utveckling genom digitalisering
Digitalisering kan vara en möjliggörare för hållbar utveckling,
till exempel genom att minska antalet fysiska resor, skapa
trygghet och värna miljövärden genom sensormätningar.

Växjö Energi samverkar med ett antal regionala aktörer
för att se hur digitalisering kan bidra till måluppfyllelse av
Agenda 2030 i Växjöregionen. Under 2018 har en projektorganisation formerats och målet är att under 2019 få
finansiering för innovativa och värdeskapande digitala
lösningar i Växjöregionen.
Växjö Energi är en aktiv part inom GodaHus, en förening för
energieffektiva byggnader. Här sker ett aktivt samarbete för
att sprida kunskap och erfarenheter om hur vi tillsammans
kan minska energiförbrukningen i vårt boende. Under 2018
har Växjö Energi tillsammans med GodaHus tagit initiativet
till att starta upp och driva digitaliseringsgruppen GodaTech
inom GodaHus, för att ytterligare bidra till hållbar utveckling
i regionen.

Samarbete med kommun i Sydafrika
Under 2018 har vi deltagit i en förstudie med kommunen
JB Marks i Sydafrika, för att ta reda på om man genom
samverkan kan bidra till måluppfyllelse av Agenda 2030.
Förstudien var framgångsrik och landade i slutsatsen
att båda parter vill fördjupa samarbetet inom området
hållbar energi, som är mål 7 inom Agenda 2030. Under
2019-2020 kommer ett projekt att genomföras, som syftar
till att stödja JB Marks att ta fram en energistrategi för
hållbar energiförsörjning samtidigt som Växjö Energi kan
hämta kunskap i arbetet med vår strategiska plan.
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VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA

Kundnöjdhet
Att ha nöjda kunder är viktigt för vår framgång och kundnöjdhet är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi
mäter och följer upp vår kundnöjdhet årsvis genom att delta
i Svensk Kvalitetsindex branschmätning av energibranschen.

Detta ger oss värdefull input om hur vi bör utveckla vår
verksamhet för att få ännu nöjdare kunder. Årets resultat
presenteras i tabellen nedan.

SVENSKT KVALITETSINDEX (SKI)

Privatkunder
Kundnöjdhet
Företagskunder
Kundnöjdhet

FJÄRRVÄRME

BRANSCHEN

ELNÄT

BRANSCHEN

BREDBAND

BRANSCHEN *

75

69,9

69,8

63,7

67,5

71,4

70,4

69,7

69,1

63,1

58,8

66,9

Entreprenörer är viktiga ambassadörer

Utmaningar framåt

Under 2018 har vi bjudit in till en entreprenörsträff där 100
entreprenörer som utför uppdrag åt oss deltog. Syftet
med träffen var att säkerställa att kunderna upplever hög
kvalitet i alla kontakter med oss. På träffen berättade vi mer
om vårt företag, vad vi står för och vad vi förväntar oss av
våra entreprenörer gällande service och bemötande.
Vi presenterade även våra affärsområden och vilka produkter
och tjänster vi erbjuder. Att ha ett bra samarbete med våra
entreprenörer är en viktig del i vårt arbete med kundnöjdhet.

Vi kommer ha fortsatt fokus på arbetet att skapa en kundorienterad organisation och att stärka varumärket i riktningen
mot att bli allt mer innovativa, flexibla och kundorienterade.
Det är av högsta vikt att alla medarbetare är med och bidrar
till denna utveckling. Vi strävar efter att vara proaktiva och
lyhörda i kontakten med kund och i de tjänsteerbjudanden
vi tillhandahåller. För att nå våra högt ställda mål är det även
viktigt att vi fortsätter leverera hög tillgänglighet med säkra
och trygga leveranser.

Kundnöjdhet Växjö Energi – Privat och företagskunder sammantaget (elnät och fjärrvärme) 71,1.
* Branschen i bredbandsmätningen består av tre undersökta stadsnät.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att
motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Årets resultat visar att vi har ökat vår kundnöjdhet på fjärrvärme för både privat- och företagskunder, samt för elnät
privatkunder och vi kommer på fem-i-topp-listan för både
elnät företagskunder (plats 5), fjärrvärme privatkunder (plats
4) och fjärrvärme företagskunder (plats 4). Vad gäller bredband har kundnöjdheten för privatkunder stigit rejält jämfört
med förra årets mätning. Trots detta når vi ändå inte riktigt
upp till branschsnittet. Vi kommer analysera resultatet och
vidta åtgärder för att förbättra vårt resultat till nästa mätning.
I stort visar årets mätning att vi är på god väg att uppnå vårt
långsiktiga mål på kundnöjdhet över 75.

Målsättning
Vårt mål är att alla våra kunder ska vara mycket nöjda och vill
fortsätta vara våra kunder.
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Medarbetarengagemang för ökad kundnytta
Under året har ett utvecklingsteam för marknadsföring och kundvård startat som bland annat ska skapa förbättringar som leder
till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Utvecklingsteamet är tvärfunktionellt och har representanter från samtliga affärsområden.
För att öka kundorienteringen ytterligare bland våra medarbetare har vi uppdaterat konceptet för Växjö Energiskolan
som är ett internt utbildningspaket för medarbetare där man
får mer information om vårt erbjudande till kund, vår värdegrund, chefs- och medarbetarskap samt varumärke. Syftet
med affärsskolan är att medvetandegöra varje medarbetares
bidrag till att stärka vårt varumärke i önskad riktning och
att skapa förutsättningar för alla medarbetare att vara goda
ambassadörer för oss. Växjö Energiskolan genomfördes med
samtliga medarbetare under årets koncerndagar.
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Driftsäkerhet för ett hållbart samhälle
Våra tjänster är samhällsnyttiga och en förutsättning för att
samhället ska fungera. Bristande tillgänglighet skulle innebära
att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och industrier
allvarligt hotades. Därför har vi ett stort ansvar att säkerställa
tillgängligheten nu och i framtiden. Vi arbetar kontinuerligt
för att optimera investeringar, drift och underhåll för att hålla
nere avbrottstiderna till ett minimum hos våra kunder för
elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband.
För att säkerställa en hög tillgänglighet behöver vi investera i
våra el- och fjärrvärmenät samt i våra produktions- och distributionsanläggningar så att vi även klarar att möta framtida
behov. Kraven på utveckling av näten ökar också i en växande
stad som Växjö. Dessutom ställer förnybar småskalig elproduktion nya krav på elnätet. Under året har till exempel antalet solcellsanläggningar ökat med cirka 40%. Samtidigt som
elnätet är en möjliggörare för att kunna ta hand om förnybar
elproduktion så måste vi säkerställa en god spänningskvalitet
för alla kunder under årets samtliga timmar. Detta leder till
behov av investeringar i elnätet, dessutom med ett allt större
inslag av intelligens för övervakning.

Bredbandsverksamheten har identifierats som en av de viktigaste framtida samhällsinfrastrukturerna, kritiskt viktig såväl i
stad som på landsbygd. Härigenom ställs nu allt högre krav på
nätets prestanda, kapacitet och tillgänglighet och stora investeringar planeras både för utbyggnad och för att säkerställa
kvaliteten i leveranserna. Vår målsättning är att 95 procent av
alla hushåll och företag i Wexnets verksamhetsområde har
tillgång till bredband år 2020. Detta gäller både i tätorter och
på landsbygden. Samtidigt ska vi se till att alla har tillgång till
en framtidssäkrad kapacitet om 1000 Mbit/s. Insatserna är
avgörande för att Växjöregionen ska fortsätta att utvecklas på
ett hållbart sätt och för att invånarna fullt ut ska kunna ta del
av framtida datasamhällsservice (nationellt krav till 2025).

Målsättning
Vårt mål är att våra produkter och tjänster alltid ska vara
tillgängliga, se mer information i tabell.

TILLGÄNGLIGHET
MÅL MAX AVBROTTSLÄNGD
(min/kund) och tillgänglighet (%)

AVBROTTSLÄNGD (min)

TILLGÄNGLIGHET (%)

AVBROTTSFREKVENS
Antal avbrott per kund

Elnät
(oplanerade avbrott)

14 min

28,8*

99,995%

0,624

Fjärrvärme
(planerade och oplanerade avbrott)

150 min

69 min

99,987%

0,358

Bredband
(oplanerade avbrott)

105 min

47 min**

99,991%

-

Produkt

* Den totala avbrottslängden uppgår till 149,65 minuter. I denna tid ingår ett strömavbrott i E.ON:s regionnät som drabbade våra kunder,
som vi själva inte kan påverka.
** Per förbindelse och år.
Avbrottslängd räknas enligt SAIDI (System Average Interruption Duration Index). Avbrottsfrekvens räknas enligt SAIFI (System Average Interruption
Frequency Index). Denna statistik är inte tillgänglig för Wexnet.
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DRIFTSÄKERHET BREDBAND

99,991%
Åtgärder för ökad tillgänglighet
Tillgängligheten för fjärrvärme och bredband har ökat jämfört
med föregående år, medan tillgängligheten för elnät minskat
något på grund av två större elavbrott under hösten. För att
säkerställa en hög tillgänglighet och kunna optimera driften
i fjärrvärmenäten har ett nytt driftövervakningssystem och
styrsystem installerats i Växjö respektive Rottne. Det nya
styrsystemet möjliggör noggrannare analyser av produktionen och bidrar till en förbättrad driftoptimering. Under året
har även flera ombyggnadsarbeten genomförts i syfte att
förstärka fjärrvärmenätet och säkra fjärrvärmeleveransen
till det växande Växjö. Till exempel kan nämnas arbetena vid
Söderleden, Norra stationsområdet och Domfällevägen. När
det gäller produktion av el och fjärrvärme har vi under året
skapat större lagringsytor på Sandviksverket, vilket innebär
en ökad trygghet i bränsleförsörjningen.
För att trygga tillgången till el med fortsatt hög driftsäkerhet
har förbättringsarbetet gällande fördelningsstationen vid
Sandviksverket fortsatt under 2018. Även arbetet med ombyggnad av nätstationer som inte uppfyller gällande krav, har
fortsatt under året. Vi har även påbörjat den andra etappen
av moderniseringsarbetet av fördelningsstationen Elverket
vid Växjösjön. Året har dessutom präglats av ett stort antal
nyanslutningar och servisåtgärder, till exempel i områdena
Vikaholm, Bredvik, Öjaby, Välle broar och Hovshaga.
Under 2018 ökade vi anslutningstakten i vårt öppna fibernät
till helt nya nivåer. I augusti lyckades vi exempelvis leverera
800 nya anslutningar trots att vi tvingades stoppa alla arbeten
i skog och mark på grund av brandrisken. I oktober nådde
vi nästan 1 000 nyanslutningar och i november passerade
vi 30 000 kunder totalt. Samtidigt har vi under året utökat
kapaciteten i vårt nät för att för att klara av fler kunder som
använder allt mer kapacitet. Vårt öppna fibernät kan nu
leverera kapacitet upp till 1000 Mbit/s. Under hösten har vi
haft två större avbrott i elnätsleveransen. Det ena berodde
på ett fel i en av E.ON:s 130 kVs-ledningar mellan Alvesta och

Lessebo. Det påverkade inledningsvis samtliga av våra 36 000
kunder och eftersom E.ON hade reservledningen bortkopplad
för underhåll tog det nära två timmar innan den kunde kopplas
på och kunderna fick strömmen åter. E.ON har analyserat
felet ingående men inte hittat en direkt felorsak som förklarar
avbrottet. Det andra större elnätsavbrottet påverkade 12 227
kunder på Västra Mark och Norremark och orsakades av ett
isolationsfel i en mättransformator. Inom en timme hade samtliga kunder fått tillbaka strömmen. Vi har analyserat händelsen
och vidtagit åtgärder för att begränsa påverkan vid eventuella
liknande fel framöver.

Utmaningar framåt
Fortsatt förstärkning och förnyelse i våra nät planeras under
kommande år, för att upprätthålla en hög tillgänglighet.
På fjärrvärmenätet byggs tre tryckstegringsstationer om för
ökad redundans och optimerad drift. I vår nyaste produktionsanläggning Sandvik 3 uppdateras styrsystemet under
2019 för att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet. I samma
anläggning planeras för uppförandet av en rökgaskondensor,
som kommer att öka verkningsgraden ytterligare.
När det gäller fjärrkylaverksamheten finns en utmaning i att
öka produktionskapaciteten framöver, arbete pågår kring
olika alternativ.
För elnäts del är det växande Växjö med ett ökat effektbehov en utmaning att möta. Förtätningar i staden kräver en
översyn av infrastrukturen för eldistribution. Arbetet med
att modernisera fördelningsstationen Elverket vid Växjösjön
pågår under 2019. Förstärkningsarbeten på mellanspänningsnätet kommer under 2019 att utföras i vissa stadsdelar.
För Wexnets del finns det en utmaning i kundernas behov
av ökad kapacitet i framtiden. För att säkerställa kvaliteten i
leveransen blir utmaningen att vidmakthålla ett driftsäkert
nät under ständig tillväxt och förändring.
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En hållbar arbetsplats
Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar såväl om att behålla
och utveckla våra medarbetare som att vara ett attraktivt val
för potentiella nya medarbetare. En hållbar arbetsplats är en
av Växjö Energis väsentliga hållbarhetsfrågor.
Hos oss är medarbetarna minst lika viktiga som det arbete de utför. Med ömsesidig respekt ska vi hjälpas åt, styra
mot samma mål och göra medvetna val som baseras på vår
gemensamma värdegrund. För att vara en hållbar arbetsplats
behöver vi arbeta fokuserat med frågor som kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och
likabehandling.
En viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats är vår värdegrund. Värdegrunden togs fram under 2015 och vi arbetar
aktivt med att leva efter den. Alla medarbetare har varit involverade i att identifiera vad värdegrunden betyder konkret
för dem i deras vardag.
ANTAL MÅNADSANSTÄLLDA 2018-12-31
(fördelat på ålder och kön)
20–29 år

Totalt 23 stycken
Totalt 53 stycken

30–39 år
40–49 år

Totalt 60 stycken

50–59 år

Totalt 55 stycken

60–69 år

Kvinnor
Män

Totalt 17 stycken
208 stycken

Totalt

ANTAL HELTIDS- OCH DELTIDSANSTÄLLDA (i antal och %)
Kvinnor

Män

Totalt

Antal som anställdes

12

24

36

Personalomsättning (i %)

16

11,2

12,4

Antal tillsvidareanställda

58

161

224

Antal vikariat eller visstidsanställda

3

6

9

Av ovan var antalet heltidsarbetande (antal)

3

6

9

Under perioden har sammanlagt 231 personer varit anställda. Av dem
har 224 haft eller fått en tillsvidareanställning under året. Nio har haft
vikariat eller visstidsanställning. Merparten arbetade heltid. Endast nio
personer (4 %) arbetade deltid, varav sex kvinnor och tre män. Väsentliga
säsongsvariationer förekommer inte.
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Medarbetarna är också involverade i det omfattande förbättringsarbete som fortskridit under 2018.

Målsättning
Vårt mål är att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare både
för våra befintliga och för våra framtida medarbetare.

Kompetensförsörjning
Energibranschen står inför stora utmaningar framöver, till exempel teknikutveckling, digitalisering och energiomställning.
För att klara dessa utmaningar behöver vi ett tillflöde av nya
medarbete. Enligt SCB:s prognoser kommer det att saknas
100 000 teknikutbildade år 2030, framförallt ingenjörer men
också nära 50 000 yrkesutbildade. Så hur gör vi för att få fler
unga att bli teknikintresserade?
För att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen arbetar
vi med att öka kunskapen och skapa engagemang kring
energibranschen. Vi samarbetar med grundskolan i Växjö och
varje år gör femteklassare studiebesök hos oss tillsammans
med sina NO-lärare inom projektet ”Hållbara kliv”. Under
2018 har vi ingått ett samarbete med Öresundskraft och tagit
fram en utbildningsfilm med tillhörande pedagogiska verktyg
kring elsäkerhet, riktat mot årskurs 1. Vi ger även information
till elever i årskurs åtta och nio inför deras gymnasieval för
att få dem intresserade av tekniska utbildningar. Under 2018
har vi bland annat köpt in en energi- och miljöföreläsning
tillsammans med ECC, Energy Competence Center, som
genomfördes i januari 2019. Vi välkomnar praktikanter och
sommarjobbare och deltar på olika mässor och aktiviteter
vid Linnéuniversitetet. Vi har också ett traineeprogram, som
erbjuder en bra start för nyutexaminerade från högskola och
universitet. Under traineeperioder varvas praktik med teori.
För att locka fler tjejer till branschen genomförs årligen en
sommarkurs för tjejer som ska börja årskurs nio, ”Energi för
tjejer” för att öka deras intresse för teknik, energi och miljö.

• Introduktionsutbildning med studiebesök.

FÖRHÅLLANDET INOM VÄXJÖ ENERGI:

• Växjö Energiskola som är ett internt utbildningspaket för
medarbetare där man får mer information om vår värdegrund, varumärke, erbjudande till kund samt chefs- och
medarbetarskap.

Hela organisationen:

• Högre strategisk ledarskapsutbildning WCOM (World Class
Operation Management) för chefer.
2018 genomfördes Växjö Energiskolan på våra koncerndagar där vi även fick ta del av en föreläsning om arbetsglädje
och möjligheten att stärka vår förståelse och kunskap kring
kundperspektivet.

75 % män

Inom ledningsgruppen:
43 % kvinnor

57 % män

Inom hela chefsgruppen:
24 % kvinnor

76 % män

I styrelsen

Friskvård och trivsel
I arbetet med friskvård och trivsel genomförs regelbundna
arbetsplatsträffar, temperaturmätningar fyra gånger per
år för att få en bild av hur medarbetarna trivs, samt årliga
medarbetarsamtal.
Det förebyggande friskvårdsarbetet omfattar företagshälsovård, ergonomigenomgång, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, flextid och hälsoprofilbedömning vart femte år för
alla. Alla medarbetare är anslutna till företagshälsovård. Vid
arbete med arbetsanpassning och rehabilitering är företagshälsovården en betydelsefull samarbetspartner. Vi har också
en friskvårdsgrupp, bestående av ett antal medarbetare som
anordnar olika former av aktiviteter. Dessutom blev vi 2018
återigen utnämnda till en cykelvänlig arbetsplats.
VÅR SJUKFRÅNVARO

25 % kvinnor

2018

2017

Sjukfrånvaro (i % av arbetad tid)

3,49 %

2,4 %

Frisknärvaro (ingen sjukdag)

40 % (83 personer)

45 % (88 personer)

Uttag av friskvårdsbidrag

55 % (114 personer)

52 % (101 personer)

26 % kvinnor

74 % män

Likabehandling
Vårt mångfaldsarbete innebär att vi arbetar efter att människors lika värde respekteras. Vi strävar efter att vara en
arbetsplats med en blandning av kvinnor och män, med olika
kompetens, bakgrund, nationaliteter, religioner, kulturer
och åldrar. Vi tolererar inga former av diskriminering eller
kränkande särbehandling. Växjö kommun har tagit fram ett
mångfaldsprogram som vi som kommunägt bolag följer. Vår
tidigare jämställdhetsplan omfattar numera alla diskrimineringsgrunder och går under namnet Likabehandlingsplan.
Som komplement finns även Växjö Energis värdegrund, Växjö
Energis handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling, årliga lönekartläggningar och checklista för aktiva
åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering.
Jämställdhet är en viktig del i vårt likabehandlingsarbete. Jämn
könsfördelning anses gälla när fördelningen mellan könen är
minst 40/60. Vi, liksom flertalet företag inom energibranschen,
har ett arbete att göra för att nå en jämn könsfördelning.

Förutom att hitta rätt medarbetare handlar kompetensförsörjning även om att utveckla och behålla de medarbetare vi har i
företaget. En god kompetensutveckling är viktigt, inte minst för
att effektivisera problemlösning; att hitta nya tillvägagångssätt
eller att förenkla och förbättra gamla sätt och mönster.
Med stöd av kompetensinventering kan vi identifiera vilka
affärskritiska kompetenser vi har och planera vilka utbildningsinsatser som behövs framåt. Som exempel på utbildningar kan nämnas:
VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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Säkerheten först

Resurseffektivitet

• Öka andel genomförda riskanalyser vid drift och
underhållsarbete.
• Öka andelen genomförda incidentutredningar
på utsatt tid.

På Växjö Energi finns rapporteringsverktyget ENIA och alla
våra medarbetare uppmuntras att rapportera risker, tillbud
och personskador i systemet. Under året har vi haft elva personskador men ingen skada som har resulterat i sjukskrivning.
Av de olyckor som inträffat under 2018 är 40 procent fall och
halkolyckor. Genom en bra tillbudsrapportering och rapportering av upptäckta risker kan vi förebygga allvarliga olyckor
och under året har 83 tillbud och riskobservationer gjorts. Av
dessa rapporter har 60 procent åtgärdats.

Insatser och resultat 2018

Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen
vilket ger näring till naturen. Med detta kretslopp bidrar vi till
en bättre miljö både lokalt och globalt.
Vi jobbar ständigt med att förbättra vår kemikalieanvändning,
både genom att fasa ut och substituera kemikalier men också
genom att minska användningen. Vi har sedan tidigare kartlagt de stora energianvändarna och jobbar strukturerat med
förbättringsarbetet.

Målsättning

Vi arbetar systematiskt med personsäkerhet och arbetsmiljö
genom att löpande undersöka arbetsförhållandena och genomföra skyddsronder. Detta gör att vi observerar risker och
åtgärdar dem på ett strukturerat sätt.

Vårt mål är att använda våra resurser så effektivt som möjligt.
Det gör vi genom att:
• Minska antalet kemikalier.
• Arbeta strukturerat med energieffektivisering.

SÄKER ARBETSPLATS
Antal olyckor (Alla personskador inklusive olycksfall till och från jobb
Injury rate (IR) (Alla personskador inklusive olycksfall till och från jobb per miljoner arbetade timmar)
Arbetsrelaterade sjukdomar (ODR)

2018

2017

11

13

30,87

40,05

0

0

Antal sjukskrivningsdagar på grund av olycka (schemalagda arbetsdagar)

32

10

Tillbud

30

21

Riskobservationer

53

53

Utmaningar framåt
På Växjö Energi finns en plan för hur vårt säkerhetsarbete ska
utvecklas och hur vi ska följa utvecklingen av vår säkerhetskultur. Vi har kommit en bit på väg och har identifierat var det
finns möjlighet till förbättring. Det kommande året kommer
vi därför att fokusera på följande områden för att bli ännu
bättre:
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• Ta fram ledande KPI:er anpassade för respektive
verksamhet, bland annat en högre avslutandegrad.
• Tydligare och personliga mål inom säkerhetsområdet.
• Jobba ytterligare med olika verktyg inom beteendebaserad säkerhet, till att börja med Säkerhetsobservationer.
• Utbilda alla anställda i säkerhetskultur.

484

• Öka antal inrapporterade observationer.

När vi producerar fjärrvärme eldar vi med restprodukter från
skogen som annars går till spillo, till exempel bark, spån och
avverkningsrester som grenar och toppar. Samtidigt som
fjärrvärmen produceras genereras förnybar el. På så sätt
bidrar fjärrvärmen både till minskade koldioxidutsläpp och
god resurshållning.
526

Vårt mål är att säkerheten alltid kommer först och att vi
har noll allvarliga arbetsrelaterade olyckor. Detta uppnår vi
genom att:

Under 2018 har vi också påbörjat ett pilotprojekt gällande
säkerhetskultur och beteendebaserad säkerhet. Säkerhetskulturutbildning har genomförts för projektgruppen och
sektionschefer från utvalt arbetsområde och planering för
vidare utbildning i organisationen pågår.

KEMIKALIER

530

Målsättning

I dagens samhälle är vi helt beroende av energi för el, värme,
kyla och transporter. Energianvändningen påverkar klimatet
negativt genom att bidra till utsläpp av växthusgaser. Genom
att göra smarta val för hur vi producerar el och värme, kan vi
göra en positiv skillnad.

604

Arbetsmiljö och säkerhet är en högt prioriterad fråga och vi
jobbar därför ständigt med att förebygga risker. Genom att ta
ansvar för vår egen och våra kollegors säkerhet kan vi skapa
en god kultur där vi är stolta över vårt säkerhetsarbete.

Affärsområdet Kraft och värme har under 2018 arbetat in ett
nytt arbetssätt för arbetstillstånd. Varje arbetsorder kräver
en riskanalys som sedan följer med arbetstillståndet hela
vägen. Säkerhetsföreskrifter har uppdaterats och man ställer
högre krav på att entreprenörer ska jobba säkert.

700

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och för oss är det en
självklarhet att alla, även besökare, entreprenörer och inhyrda, ska gå hem i samma skick som de kom hit. Säker arbetsplats är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

2014

2015

2016

2017

2018

(år)

För ökad resurseffektivitet
Vi har ett aktivt kemikalieråd som jobbar med inventering,
substituering och utfasning av kemikalier. Vi har under 2018
lyckats minska antalet klassade kemikalier med 8 procent.
En annan viktig fråga är att eliminera förekomsten av PCB i
transformatorer och under året har vi åtgärdat en transformator vars olja varit PCB kontaminerad.

ENERGIANVÄNDNING INOM ORGANISATIONEN
Sandviksverket

Kvarnvägen

Datorhallar

Närvärmeverk

Reservpannor

Fjärrkyla

36 742

14,6

2060,4

643

66,4

2846,7

Värmeförbrukning (MWh)

5 173

397,6

23,3

Direktel

-

Direktel

Kylaförbrukning (MWh)

2 317

99,2

1182,7

0

0

0

Elförbrukning (MWh)

Utifrån den energikartläggning som gjorts har vi tagit
fram en plan för energiförbättrande åtgärder som
kommer genomföras under 2019.
Under 2018 har 4710 ton flygaska återförts till skogen.
Övrig aska, 2129 ton bottenaska, har använts som
konstruktionsmaterial.

Utmaningar framåt
Framöver ska vi titta vidare på hur vi kan effektivisera, förbättra och utveckla vårt resursutnyttjande. Vatten kommer
framöver vara en viktig fråga inom resursområdet. Vi
kommer inom de närmaste åren utreda hur vi kan minimera
vår påverkan på den lokala vattencykeln.
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Biologisk mångfald

Fossilfri vardag 2020
Växjö kommun har som mål att bli en fossilfri kommun senast
2030. Sedan mätningarna började 1993 har utsläppen från
Växjö kommun minskat med 58 procent. En stor del av minskningen är tack vare utfasningen av fossil olja i våra anläggningar samt att allt fler kunder har anslutit sig till fjärrvärme under
årens lopp. Våra produkter och tjänster är helt avgörande för
att kommunens mål ska kunna nås. Därför har vi som mål att
bli helt fossilbränslefria redan 2020.

Målsättning
Vara helt förnybara år 2020, det vill säga noll procent fossila
bränslen i vår egen verksamhet 2020. Detta uppnår vi genom att:
•

Konvertera bränslesystemet på Täljstenen och hjälpångpanna till bioolja.

•

Projektera ombyggnad av oljesystem Sandvik 1 samt
startolja Sandvik 2 och Sandvik 3. Testköra bioolja som
startolja.

•

Byta ut fordon till förnybart drivmedel enligt plan.

Mot en fossilfri vardag

tillfällen då reservpannan måste användas eller vid uppstart
av pannorna.
Under 2019 kommer vi att göra de avslutande anpassningarna och ombyggnaderna för att helt och hållet fasa ut torv
som bränsle.
Bränslesystemet på Täljstenen har konverterats enligt plan
och projektering av ombyggnad av startoljesystem är under
pågående.
Planen att byta ut fordon följs och under 2019 kommer det
sista delvis fossilbränsledrivna fordonet att bytas ut. I övrigt
är alla fordon drivna på HVO, biogas, etanol eller el. Vi har
satt upp laddstolpar för att underlätta omställning till eldrift.
Laddstolparna är både tillgängliga för interna fordon och
allmänheten.
Växjö Energi omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter genom våra produktionsanläggningar Sandviksverket,
Teleborg och Täljstenen. 2018 tilldelades vi 58 951 utsläppsrätter varav 24 064 förbrukades, vilket motsvarar våra fossila
koldioxidutsläpp för året.

Mål 15 i Agenda 2030 handlar om ekosystem och biologisk
mångfald, vilket visar att frågan är av universell betydelse
för vår livsmiljö. Allt fler kommer till insikt att naturen, med
en stor artrikedom, måste vara i balans för att kunna ge oss
de ekosystemtjänster som vi lätt tar för givet. Sunda ekosystem med god biologisk mångfald bidrar till vår välfärd och
livskvalitet genom bland annat pollinering, klimatutjämning
och vattenreglering, ofta utan att vi tänker på det. För oss på
Växjö Energi, är det viktigt att förstå att vi kan främja god biologisk mångfald genom de krav vi ställer och hur vi bedriver
vår verksamhet.

Vi tar ansvar för ett gott skogsbruk
Vid våra bränsleinköp ställer vi krav på att skogsresterna som
vi använder som bränsle kommer från hållbart skogsbruk.
Ett hållbart skogsbruk innebär att skogsmarken sköts enligt
kriterier som innebär bland annat att biologisk mångfald,

ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas samt
att markens produktionsförmåga bibehålls.

Utmaningar framåt
Vi vill bidra ännu mer till biologisk mångfald. Under 2018
har vi arbetat för att förstå hur vi påverkar den biologiska
mångfalden i våra verksamheter och hur vi bäst kan bidra till
en miljö med stor artrikedom. Det som hittills har identifierats är att vi kan ha påverkan på den biologiska mångfalden
när vi gräver och sköter ledningsgator, köper in bränslen och
återför aska till skogen. Vi har därför påbörjat ett samarbete
med kommunens tekniska förvaltning, för att se om vi kan
gynna den biologiska mångfalden genom att låta betesdjur gå
i elnätets kraftledningsgator.

Växjö Energi producerar energi varav endast 0,4 procent är
av fossilt ursprung. Denna andel kommer framför allt från

UTSLÄPPSRÄTTER

2018

2017

Utfall (CO2 ton)

24 064

13 300

Tilldelning (utsläppsrätter)

58 951

69 700

Under 2018 har utsläppen ökat på grund av ökad andel torv. Främsta anledningen till detta är förseningar i svavelgranuleringsprojektet. Torven ska
fasas ut helt till 2020 och svavelgranulaten ersätter torvens förmåga att ge en bra kemisk balans i pannorna. Eftersom projektet är försenat har torv
fått användas för att uppnå samma funktion. Även en ansträngd bränslemarknad har bidragit till en viss ökad torvanvändning.

Utmaningar framåt
De utmaningar vi står inför för att vara helt fossilbränslefria
2020 är konvertering och omställning för hantering av bioolja
i alla våra pannor. Denna omställning är omfattande och
påverkar cisterner, rörledningar och annan utrustning i våra
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pannor. Vi jobbar aktivt med att påverka våra leverantörers
omställning till fossilbränslefria transporter. Medan vi nu
ställer om våra egna fordon till förnybara bränslen så förutser
vi att omställningen av våra leverantörers tyngre fordon tar
ytterligare några år.

VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

| 35

NÅGRA NYCKELTAL FÖR VÅR KRAFTVÄRME
VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA

INSTALLERAD EFFEKT,
MW
Anläggning

En ekonomi i balans för
nödvändiga investeringar

MILJÖVÄRDEN ENLIGT
VÄRMEMARKNADSKOMMITTÉN
Fjärrvärme

El

Kraftvärmeverk Sandvik 3 (Biobränlse)

65

39

Kraftvärmeverk Sandvik 2 (Biobränsle, torv)

65

30

Värmeverk HH21 (Biobränsle, spetslast/reservpanna)

35

0

Värmeverk HH11 (Olja), reservpanna

60

0

Här hittar du miljövärden för vår fjärrvärme och
fjärrkyla år 2018. Växjö Energi producerar energi
varav endast 0,4 procent är av fossilt ursprung.
Vi är stolta och glada över att produktionen i
Braås, Ingelstad och Rottne redan är helt förnybara!

VÄXJÖ
Återvunnen energi 18,0 %

Förutom ovanstående anläggningar, finns tre närvärmeverk med separata fjärrvärmenät i
Rottne, Braås och Ingelstad med en värmeproduktionskapacitet på cirka 23 MW. Bränslet är
100 % fossilfritt (biobränsle, pellets och bioolja). Det finns även två reservpannor (Teleborg och
Täljstenen), vars värmeproduktion är cirka 98 MW. Bränslet i dessa är både fossilolja och bioolja.

ENERGIPRODUKTION
SANDVIKSVERKET, GWh

Förnybart 75,8 %
Övrigt 5,8 %
Fossilt 0,4 %

Levererad värme

535 GWh

Vår verksamhet ska ge uthållig marknadsmässig avkastning
för att kunna säkerställa verksamhetens långsiktiga och hållbara utveckling. Ekonomiskt ansvar för Växjö Energi innebär
att ha en ekonomi i balans som möjliggör nödvändiga investeringar så att vi ska kunna klara en allt tuffare konkurrens och
vara i framkant när det gäller att leverera trygg infrastruktur
med hög leveranssäkerhet nu och i framtiden. Under perio-

den 2019-2023 uppgår koncernens planerade investeringar
till 1 081 Mkr.

Målsättning
Vårt mål är att inom en femårsperiod återställa en ekonomi i
god balans.

KORT OM EKONOMISKT RESULTAT 2018
Balanserat ekonomiskt värde

Investeringar

Aska
2018

2017

Elproduktion

223,7

229,9

Värmeproduktion

615,3

615,2

17,4

14,3

Fjärrkylaproduktion

Återförd till skogsmark

4 710 ton

Använd som konstruktionsmaterial på deponi
2 129 ton

69%
31%

BRAÅS / INGELSTAD / ROTTNE
Förnybart 100 %

ENERGIPRODUKTION
NÄRVÄRMEVERKEN (Rottne, Ingelstad och Braås), GWh

Värmeproduktion

Mkr

Intressegrupp

Intäkter

Kunder

Genererat ekonomiskt värde

2017
38,3

Levererad värme
Braås 		
Rottne 		
Ingelstad 		

774

Kraft och värme 53 Mkr

829

774

Wexnet 101 Mkr

Kostnader

Leverantörer

547

530

Medarbetare

142

136

43

44

5

5

Betalning till långivare

Kreditgivare

Utdelning

Ägare

Skatter

Offentlig sektor

BALANSERAT EKONOMISKT VÄRDE

40

2017

829

Löner och ersättningar

Fördelat ekonomiskt värde

2018

2018

12

11

749

727

80

47

Förbättringsarbete för ekonomi i balans
14 GWh
10 GWh
8 GWh

FJÄRRKYLA
Apsorptionskyla 41 %
Kyla från kylmaskin 44 %

En viktig del av arbetet med att nå våra ekonomiska mål,
består av strukturerat förbättringsarbete. Under året har
samtliga affärsområden arbetat vidare enligt konkreta handlingsplaner för att nå våra ekonomiska mål. Under 2018
har dessutom nio utvecklingsteam för våra huvudprocesser
etablerats som löpande arbetar med att förbättra och utveckla
verksamheten inom respektive område. Utvecklingsteamen
har bland annat startat upp nio förbättringsteam under året.

Elnät 55 Mkr

Totalt: 209 miljoner kronor

För att kunna tillhandahålla trygg infrastruktur med hög leveranssäkerhet nu och i framtiden krävs investeringar i våra nät och i våra
produktions- och distributionsanläggningar.

För mer detaljerad information om våra ekonomiska resultat
läs vidare i årsredovisningen för koncernen.

Utmaningar framåt
En viktig del för att uppnå en ekonomi i balans är att arbetet
med de affärsområdesvisa handlingsplanerna fortsätter.
Även förbättringsarbetet i utvecklingsteamen kommer
förstärkas, för att ta vara på kraften och kompetensen i hela
organisationen.

Frikyla 15 %

Levererad fjärrkyla		
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GRI-INDEX

Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives Standards, tillämpningsnivå Core. 2016 års version av standarden har
använts för samtliga upplysningar. Sektortillägg för energibranschen har delvis använts. För de upplysningar då fördelning på region ska göras har avsteg
gjorts, eftersom Växjö Energi endast verkar i en region

GRI Standard

Beskrivning

Sida

FRÅGESPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR
VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: EKONOMI I BALANS
103-1--103-3

Kommentar/Avsteg

GRI 102: GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR

201-1

Organisationens namn

102-2

Organisationens varumärken, produkter o tjänster

102-3

Huvudkontorets lokalisering

Växjö

102-4

Länder där organisationen är verksam

Sverige

102-5

Ägarstruktur och juridisk form

102-6

Organisationens verksamhetsområden och kunder

102-7

Organisationens storlek

8-9

102-8

Information om anställda

30

102-9

Organisationens leverantörskedja

102-10

Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja

Växjö Energi AB

9, 12–13

Inhyrd personal anses inte utgöra betydande andel,
väsentliga säsongsvariationer förekommer ej.

24

Tillämpning av försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen är en viktig princip inom ramen
för vårt miljöledningssystem.

102-12

Externa intiativ och principer som organisationen har anslutit sig till

Inga externa principer

102-13

Medlemskap i bransch- och intresseorganisationer

24

EU1

Installerad effekt/kapacitet

36

EU2

Energiproduktion (GWh)

36

EU3

Antal och typ av kunder

9

EU4

Längd på transmissions- och distributionsledning

9

EU5

Tilldelning av utsläppsrätter
VD-ord

Hållbarhetsstyrning

EU28

Avbrottsfrekvens

28-29

EU29

Avbrottslängd

28–29

EU30

Tillgänglighetsfaktor

28–29

103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

EU10

Investeringsplaner för att klara framtida behov av efterfrågan av energi och effekt

103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

BRASCHSPECIFIKA UPPLYSNINGAR (ELECTRIC UTILIY)

Organisationens grundläggande värderingar och vägledande principer
Lednings- och organisationsstruktur

102-41

Organisationens intressenter

301-1

Materialförbrukning

33, 36

Begränsat till bränsleförbrukning

Energianvändning inom organisationen

33

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: BIOLOGISK MÅNGFALD
103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

35

GRI 304: BIOLOGISK MÅNGFALD

34

304-2

Väsentlig påverkan på biologisk mångfald

35

103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)

22–25, 34

305-2

Inirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)

22–25

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

22–25

Avsteg: Data ej tillgänglig. Under 2019 kommer Växjö Energi ta fram
målsättning och hur arbetet med biologisk mångfald ska följas upp

4–5

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: FOSSILFRITT
3, 8

14–15
100 procent

102-42

Identifiering och urval av intressenter

14–15

102-43

Intressentdialoger

14–15

102-44

Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna

14–15

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: HÅLLBAR ARBETSPLATS

Enheter som inkluderas i redovisningen

10

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll och dess avgränsningar

19

102-47

Förteckning över väsentliga hållbarhetsfrågor

19

102-48

Korrigering av rapporterad information i tidigare års redovisningar

102-49

Väsentliga förändring i redovisning jämfört med tidigare år

Hållbarhetsstyrning

401-1

Rekrytering och personalomsättning

30–31

30

GRI 404: UTBILDNING
404-1
2017 var elförbrukningen på Sandviksverket 35 742 MWh.
Fel uppgift på sid 32 i förra årets redovisning.

19

103-1--103-3

GRI 401: ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

REDOVISNINGENS OMFATTNING & AVGRÄNSNING
102-45

22–25, 34

GRI 305: UTSLÄPP TILL LUFT

10–11

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

De väsentliga hållbarhetsfrågorna har justerats jämfört med 2017 för
att bättre stämma överens med affärsplanen. Hållbar arbetsplats är
uppdelad i hållbar arbetsplats och säker arbetsplats. Hållbar utvekling
i samhället omfattar det som förra året kallades lokalt samhällsengagemang. Investeringar i infrastruktur ingår i driftsäkerhet för ett
hållbart samhälle (tidigare kallat driftsäkerhet).

102-50

Redovisningsperiod

1 januari-31 december 2018

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen och dess innehåll

23 april 2018

102-52

Redovisningscykel

Årligen

102-53

Kontaktperson för frågor kring hållbarhetsredovisningen

Julia Ahlrot, julia.ahlrot@veab.se, tel: 0470-70 33 33

102-54

Åberopande av hur redovisningen svarar upp mot GRI Standard

38–39

102-55

GRI index

38–39

102-56

Extern verifiering av redovisningen

79–80
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33

GRI 301: MATERIAL

302-1

INTRESSENTENGAGEMANG
102-40

22-25
22–25, 37

VÄSETNLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: RESURSEFFEKTIVITET

STYRNING
102-18

Avsteg: Ej fördelning på energikälla och energislag, då data ej
är tillgänglig,

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: HÅLLBAR UTVECKLING I SAMHÄLLET

ETIK OCH INTEGRITET
102-16

28–29

GRI 302: ENERGI

STRATEGI
102-14

37

103-1--103-3

Inga väsentliga förändringar har skett under 2018.

102-11

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: DRIFTSÄKERHET

9, 12-13

10

37

GRI 201: EKONOMISKT RESULTAT

ORGANISATIONSPROFIL
102-1

Hållbarhetsstyrning

Utbildningstimmar per år och anställd

30

Avsteg: Data ej tillgänglig. Växjö Energi ser över möjligheterna
att samla in data över utbildningstillfällen.

GRI 405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
405-1

Sammansättning av styrelse, ledning och anställda

31

Avsteg: Uppdelning enligt minoritetstillhörighet görs ej i enlighet med svensk lagstiftning.

405-2

Löneskillnader mellan kvinnor och män

31

Avsteg: Data ej tillgänglig. Lönekartläggning har gjorts enligt svensk
lagstiftning, och uppdatering av befintliga värderingar har genomförts. Inga skillnader pga kön har identifierats 2018.

31

Ett fall av diskriminiering har rapporterats 2018. Detta har
hanterats enligt befintliga rutiner.

GRI 406: ICKE-DISKRIMINERING
406-1

Antal fall av diskriminering och hantering av dessa

103-1--103-3

Hållbarhetsstyrning

32

403-2

Omfattning av arbetsskador, sjukfrånvaro etc

32

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: SÄKER ARBETSPLATS

Ingen extern granskning har gjorts. Revisorn har dock granskat
att hållbarhetsrapport har upprättats i enlighet med krav på
obligatorisk hållbarhetsrapportering enligt ÅRL.
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Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Energi AB, med organisationsnummer 556187-5203,
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Ägare
Växjö Energi AB är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, organisationsnummer 556602-4641. Båda
bolagen har sitt säte i Växjö kommun. Växjö Kommunföretag
AB ägs till 100 procent av Växjö kommun.
Verksamhetsinriktning
Koncernen erbjuder ett brett utbud av produkter och
tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun.
Genom dotterbolaget Wexnet erbjuds även bredband på
flera orter i Kronobergs län. Koncernen äger och förvaltar
fastigheter och anläggningar för rörelsens behov och
bedriver till rörelsen anknytande tjänster.
Bolagen drivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten
samt de principer som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Koncernen ska med initiativrikedom skapa prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen
enklare för kunderna och med hängivna medarbetare ge
branschens bästa service.
Koncernens styrning
Växjö kommunfullmäktige utser sju ledamöter och fyra
suppleanter till både moderbolagets och det helägda
dotterbolagets styrelser. De väljs också normalt för samma
tidsperiod som de allmänna valen gäller. Därutöver utser de
anställdas organisationer två ledamöter med två suppleanter. Då Växjö Energi AB äger mer än 50 procent av
rösterna i Wexnet AB, ska också Växjö kommunfullmäktige
utse tre ledamöter och tre suppleanter till detta dotterbolag. Övriga ägare utser varsin ledamot och suppleant till
det gemensamma bolaget.
Ägardirektiv, som bland annat reglerar vilka frågor som
ska föras till ägaren för godkännande eller information, finns
för verksamheten. Beslut om godkännande rör i första hand
större förvärv, försäljningar och principiella priskonstruktionsändringar. Växjö Kommunföretag AB fastställer årliga
mål för soliditet och avkastning på totalt kapital. Styrelsen
fastställer årligen arbetsordning och en vd-instruktion med
förtydligande av vd:s ansvar. Styrelsen godkänner årligen
affärsplan och budget. Styrelsens sammanträden följer en
årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande
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samt styrelsens behov av information. Ledningsgruppen
utgörs av verkställande direktör, affärsområdescheferna för
Wexnet, Elnät, Kraft och värme samt cheferna för Personal,
Marknad och Ekonomi.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Kraft och värme
I Sandviksverket producerar vi förnybar el, fjärrvärme och
fjärrkyla av restprodukter från de småländska skogarna. En
hållbar och effektiv produktion som bidrar till att uppfylla
kommunens mål om ett fossilbränslefritt Växjö. Våra huvudanläggningar är kraftvärmeverket Sandvik 3, Sandvik 2 och
en hetvattenpanna som alla eldas med biobränsle. Under
2018 har driften i anläggningarna varit den mest stabila på
flera år. Det som däremot har påverkat främst elvolymerna
är väderleken. Efter en mild inledning på vintern kom en lång
period av kyla och detta i kombination med svårigheter med
bränsletillgången på grund av bland annat transportproblem,
innebar att vi fick prioritera värme före elproduktion. El och
elcertifikatpriserna har varit något högre 2018 än året innan,
men är fortsatt på en låg nivå. Genom att implementera en
ny körstrategi har vi dock kunnat öka elproduktionen vid
höga elpriser och på så sätt kompenserat volymbortfallet
med högre priser på såld el.
Växjö fortsätter att växa. Närmare 7 500 villor och de
flesta större fastigheter i Växjö är anslutna till fjärrvärmenätet, där även fjärrkyla blivit en hett eftertraktad tjänst, inte
minst i den långa raden av storskaliga nybyggnationer som
just nu sker i och omkring Växjö centrum. Under 2018 anslöts
över 6 600 MWh fjärrvärmekunder och 150 MWh fjärrkyla.
För att trygga tillgången av fjärrvärme till det växande
Växjö har vi under 2018 genomfört flera större ombyggnadsarbeten. Till exempel kan nämnas arbetena vid Söderleden,
Storgatan och den nya stadsdelen Bredvik. Vid stationsområdet pågår fjärrvärme och fjärrkyla med nyanslutning av
flertal fastigheter utmed Norra Järnvägsgatan, ett omfattande projekt som kommer pågå till årsskiftet 2020/2021.
Med våra energitjänster hjälper vi dessutom företag och
privatpersoner att optimera sin egen energianvändning.
Elnät
Kraven på utveckling av elnätet ökar genom en växande
stad och förändrade konsumentkrav på tillgång och tillgäng-

lighet, men även elnäten som möjliggörare för att knyta ihop
all förnybar elproduktion med ett förnuftigt användande.
Behovet av såväl investeringar som reinvesteringar ökar, dessutom med ett allt större inslag av intelligens för övervakning
och styrning. Behoven blir särskilt märkbara i en växande stad
som Växjö.
2018 har präglats av ett stort antal nyanslutningar. Vi har
blivit tvungna att prioritera dessa framför några planerade
reinvesteringar. Under året blev det dessutom ett nytt ”all
time high” för anslutningsintäkter. Ett område med några
större nyanslutningar är verksamhetsområdet i Öjaby, där vi
dessutom blivit tvungna att förstärka nätet för att få tillräcklig
reservkapacitet. Utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som
årligen genomförs har vi under året påbörjat åtgärda den för
stunden största bedömda risken, fördelningsstation Elverket.
Arbetet kommer att fortsätta under 2019 och planeras
avslutas våren 2020. Vi har dessutom färdigställt åtgärderna
i fördelningsstation Sandviksverket. I mellanspänningsnätet har vi haft fokus på några reinvesteringsprojekt, både
uppstart och avslut, för att säkra leveranserna både i normaloch reservdriftssituationer. Dels från Norremark norrut mot
Sandsbro, dels för de södra delarna inom Teleborgsområdet.
I samband med Wexnets bredbandsutbyggnad på Öster har
Elnät passat på att utföra reinvesteringsåtgärder i lågspänningsnätet. Vi kan även notera att antalet solcellsanläggningar ökade med 38 styck under året och uppgick vid
årsskiftet till 144 styck.
Wexnet
Wexnet har kraftfullt fortsatt fiberutbyggnaden med stora
utbyggnadsområden i samtliga fyra ägarkommuner. Asa,
Hovmantorp och Tingsryd är exempel på stora områden som
man arbetat med under året. Till färdigställda områden hör
bland annat Helgevärma, Moheda och Rottne. Både försäljning och leverans av fiberanslutningar nådde under 2018
rekordnivåer, med drygt 4 400 nya anslutningar i respektive
kategori. Wexnets arbete med sakernas internet, IoT, har
kommit igång. Pilotprojektet, där temperaturgivare och
dörrsensorer installerats i ett antal av Wexnets noder, har
driftsatts. Dessutom har man, för att se hur man kan effektivisera energianvändningen i lägenheter, installerat sensorer i 18
lägenheter hos Växjöbostäder. Med hjälp av dessa sensorer
kan bland annat hyresgästen själv följa och påverka sin egen

användning. Wexnet har under året passerat 30 000 kunder.
Koncernen
Under året har innehavet av aktier i Bixia Prowin AB
avyttrats vilket gav en realisationsvinst på 17,5 mkr för
koncernen. Inga väsentliga händelser har uppkommit efter
räkenskapsårets utgång.
Viktiga förhållanden
I samband med ibruktagandet av det nya kraftvärmeverket,
Sandvik 3, har företaget åter från och med 2015 erhållit
elcertifikat, vilket ökar intäkterna i samband med elproduktion jämfört med tidigare.
Utvecklingen för elcertifikatpriset har dock sedan hösten
2016 sjunkit ned på historiskt låga nivåer. Detta är ett
resultat av att utbyggnaden av förnybar elproduktion som är
genomförd eller beslutad ligger på de nivåer som var ambitionen till 2020.
Med hänsyn till den fortsatt förväntat låga prisnivån på
el och elcertifikat även under de närmast kommande åren
så behövde en nedskrivningsprövning göras. Denna genomfördes med resultatet att det inte fanns behov av nedskrivning.

Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Vi levererar både el, fjärrvärme och fjärrkyla till den växande
staden. Profu, ett oberoende konsultföretag har tagit fram
ett klimat- och primärbokslut för 2017 som visar på kraftig
minskning av koldioxidutsläppen. En fjärrvärmekund i Växjö
undviker 198 kg CO2e/MWh fjärrvärme som Växjö Energi
levererar. Resultatet blir så bra för att vi får ut tre produkter,
värme, el och kyla ur ett biobränsle. Växjö och vi är väl
rustade för en växande stad och bidrar till ett resurssnålt
och hållbart samhälle, vilket stämmer väl med kommunens
mål. Totalt står Växjö Energi för mer än 85 procent av värme
och varmvattenförbrukningen i Växjö. Elproduktionen från
Växjö Energi motsvarar mer än 50 procent av elanvändningen i Växjö stad.
Wexnet ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete
med respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen.
De är samtidigt idag några av bolagets viktigaste kunder. Det
öppna stadsnätet har stärkt förutsättningarna för att skapa
en stark utveckling både ekonomiskt och utbyggnadsmässigt. Täckningsgrad avseende tillgång till snabbt bredband,
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på 1 000 Mbit/s, planeras för >95 procent. Tillgänglighetsmål, SLA, förväntas nå över 99,98 procent 2019.
Elnätsverksamheten är ett reglerat, övervakat monopol
och från och med 2012 gäller en så kallad förhandsreglering,
där en total intäktsram bestäms i förväg för en fyraårsperiod. Under året har rättsprocesserna fortsatt angående
avstämningen och möjligheten till att ta med ett överskott
av ramen om 133 mkr från period 1 in i kommande perioder.
Under året undanröjdes EI:s beslut om att begränsa detta
till endast en period, men den rättsliga processen fortsätter
och är ännu ej avgjord.
Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion.
För att driva utvecklingen mot säkrare leveranser finns en
lagstiftning som ger kunderna rätt till ersättning vid längre
avbrott än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre
blir ersättningen. Som mest kan en kund få ersättning
motsvarande 300 procent av den årliga elnätskostnaden
och som lägst 1 000 kronor. Denna avbrottsersättning kan
man inte försäkra sig mot. Under 2018 har vi inte haft någon
kund som fått avbrottsersättning.
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika
slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöden till följd av förändringar i
elpris, valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. De största osäkerhetsfaktorerna framöver ligger i
prisnivån på el och elcertifikat. Det råder även osäkerhet om
huruvida räntenivån kommer att kvarstå på låg nivå under
en längre tid eller vända uppåt till en historiskt mer normal
nivå vilket skulle få till följd att resultatet belastas med högre
räntekostnader som följd.

Användande av finansiella instrument
I syfte att minska fluktuationer i resultat och kassaflöden till
följd av förändringar i elpris, valutakurser och räntenivåer
används finansiella instrument. Koncernen följer beslutade
riskpolicys av styrelsen och de bildar ett ramverk av riktlinjer
och regler i form av riskmandat och limiter för alla finansiella
risker i energi-, ränte- och valutamarknaden. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering respektive säkring av elpriser och att
minska marknadsfluktuationernas effekter på koncernens
resultat.

Hållbarhetsrapport

Flerårsöversikt

Hållbarhetsrapporten går att finna i Års- och hållbarhetsredovisningen 2018 (sida 1-39).

Koncernen (mkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

811

749

707

670

645

Resultat efter finansiella poster

114

63

41

-221

42

3 110

2 927

2 867

3 031

3 179

206

195

178

172

175

Avkastning på eget kapital (%)

17

10

7

-36

5

Avkastning på totalt kapital (%)

5

4

3

-6

2

24

21

21

21

25

Tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet enligt miljöbalken
Den verksamhet som bedrivs vid Sandviksverket är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten har under
2018 bedrivits i överensstämmelse med befintliga tillstånd
och inga anmärkningar av vikt har inkommit från myndigheter och kontrollorgan som påverkar verksamheten.
Sandvik 3 övertogs som produktionsanläggning i maj 2015
från leverantörerna och har därefter varit Växjös huvudproduktionsanläggning. I och med färdigställandet har
användningen av fossil olja i produktionen för värme och el
minimerats.
Det sammanlagda koldioxidutsläppet som kräver
utsläppsrätter från Sandviksverket och reservanläggningarna Teleborg och Täljstenen, uppgick till 24 000 ton, vilket
är en minskning med cirka 7 300 ton sedan 2014. Det fossila
koldioxidutsläppet har ökat under 2018 då torveldning
varit högre. Den främsta anledningen beror på förseningar
i Svavelgranuleringsprojektet. Torven ska fasas ut helt till
2020 och svavelgranulaten ersätter torvens förmåga att ge
en bra kemisk balans i pannorna. Då projektet blev försenat
har torv fått användas för att uppnå samma funktion. En
allmänt ansträngd bränslemarknad har också bidragit till en
viss ökad torvanvändning.
Cirka 70 procent av total mängd producerad aska har
återförts till skogsmark. Övrig aska har återanvänts som
konstruktionsmaterial för hårdgjorda ytor, täckning av deponier med mera.
Verksamheten vid närvärmecentralerna i Ingelstad,
Rottne och Braås har bedrivits i överstämmelse med befintliga tillstånd. Fjärrvärmeproduktionen kommer huvudsakligen från trädbränslen. Den fossila spetslastoljan är sedan
tidigare ersatt av bioolja, varvid hela produktionen i närvärmecentralerna är fossilbränslefri. Kommunen ansvarar för
tillsynen av reservpannorna på Teleborg och Täljstenen.
Vi har under 2018 fortsatt genomföra åtgärder för att hela
Växjö Energi ska bli fossilbränslefria 2020.

Balansomslutning
Medelantalet anställda

Soliditet (%)

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Moderbolaget (tkr)

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

15 000

268 354

3 287

33 632

16 158

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma

16 158

-16 158

Utdelning

-4 900

Erhållna aktieägartillskott

16 510

Belopp vid årets ingång

Avsättning till uppskrivningsfond

16 544

16 544

Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Koncernen (tkr)
Belopp vid årets ingång

41 316
15 000

284 898

3 287

61 399

41 316

Aktiekapital

Balanserade vinstmedel
inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Summa eget kapital

15 000

603 215

33 240

651 455

Utdelning

-4 900

-4 900

Avsättning till uppskrivningsfond

16 544

16 544

Erhållna aktieägartillskott

16 510

3 000

19 510

Årets resultat

92 116

6 061

98 177

723 483

42 302

780 785

Belopp vid årets utgång

15 000

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst		
44 889 909
erhållna aktieägartillskott		
16 509 570
årets vinst			 41 316 491
			102 715 970

disponeras så att
till aktieägare utdelas			 4 900 000
i ny räkning överföres		
97 815 970

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ i Aktiebolagslagen enligt följande
redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art,
omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet,
bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar
samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

			102 715 970
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

KONCERNENS BALANSRÄKNING
Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

810 865

748 763

15 434

18 489

2 734

6 807

829 033

774 060

Rörelsens kostnader

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2017-12-31

Byggnader och mark

13

368 805

341 695

Tekniska anläggningar, finansiell leasing

14

671 573

695 787

Maskiner och andra tekniska anläggningar

15

1 537 238

1 460 990

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

-187 994

Inventarier, verktyg och installationer

16

38 684

15 474

4, 5

-209 812

-200 560

Pågående nyanläggningar

17

167 221

173 790

6

-142 389

-136 161

2 783 521

2 687 736

45

1 146

146

0

458

897

649

2 044

2 784 170

2 689 780

36 194

30 847

Kundfordringar

81 889

73 500

Fordringar hos koncernföretag

24 105

26 358

2 094

5 758

Elcertifikat och utsläppsrätter

15 903

14 614

Övriga fordringar

59 760

5 031

105 986

79 838

289 737

205 099

7

1 678

325 938

237 624

3 110 108

2 927 404

7

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-143 559

-139 620

-415

-2 198

-689 667

-666 534

139 366

107 526

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

21

Uppskjuten skattefodran
Andra långfristiga fordringar

22

Summa anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper

17 533

0

Ränteintäkter

9

131

108

Räntekostnader

10

-42 677

-44 314

-25 013

-44 206

114 353

63 320

Resultat efter finansiella poster

2018-12-31

-193 492

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

Not

TILLGÅNGAR

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Belopp i tkr

11

Koncernbidrag, lämnade

-6 008

-13 115

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

108 345

-10 168

-11 248

Årets resultat

98 177

38 957

Moderbolagets andel av årets resultat

92 116

35 903

6 061

3 055

Minoritetens andel av årets resultat

12, 27

50 205

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Belopp i tkr

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

114 353

63 320

101 184

128 063

-1 597

-7 655

213 940

183 728

-5 347

-5 314

-64 155

25 409

13 299

287 235

157 738

491 058

Den löpande verksamheten
24

Resultat efter finansiella poster

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Aktiekapital

15 000

15 000

Balanserat resultat, inkl årets resultat

723 483

603 215

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

738 483

618 215

31

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minoritetsintresse

42 302

33 240

Förändring av varulager och pågående arbeten

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset

42 302

33 240

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

Summa eget kapital

780 785

651 455

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Skulder

Investeringsverksamheten

Avsättningar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-218 712

-204 985

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder

27

28 100

28 792

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

419

154

165 219

153 671

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

395

193 319

182 463

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

18 634

0

-199 659

-204 437

Erhållna aktieägartillskott

19 510

13 230

Upptagna lån (+)/Amortering av skuld (-)

31 209

-280 844

Utbetald utdelning

-4 900

-4 900

Lämnade koncernbidrag

-6 008

-13 115

439

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

40 249

-285 629

Årets kassaflöde

-1 671

992

1 678

687

7

1 678

28, 29

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Skulder till koncernföretag

720 000

650 000

Finansiell leasing

795 746

821 680

51 138

63 996

1 566 884

1 535 675

Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Finansiell leasing

94 301

92 816

307 643

339 971

3 910

5 900

25 934

25 428

Övriga skulder

29

55 842

20 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

30

81 490

73 383

569 120

557 810

Finansieringsverksamheten

Förändring kortfristiga placeringar

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

Råvaror och förnödenheter

2017-12-31

Anläggningstillgångar

497 449

3 611

5 198

Materiella anläggningstillgångar

1 649

5 953

Byggnader och mark

13

302 519

284 060

540 306

508 600

Tekniska anläggningar, finansiell leasing

14

671 573

695 787

Maskiner och andra tekniska anläggningar

15

791 132

777 293

Inventarier, verktyg och installationer

16

31 776

8 964

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

17

44 443

78 374

1 841 443

1 844 478

18, 19

320 450

308 450

Fordringar hos koncernföretag

20

169 303

169 303

Andra långfristiga värdepappersinnehav

21

45

1 146

489 798

478 899

2 331 241

2 323 377

29 321

23 901

Kundfordringar

56 246

39 663

Fordringar hos koncernföretag

34 989

57 798

Övriga fordringar

19 749

2 192

El-certifikat och utsläppsrätter

15 903

14 614

60 467

50 384

187 354

164 651

6

1 677

216 681

190 229

2 547 922

2 513 606

-192 498

-186 542

-995

-1 453

4, 5

-136 464

-119 711

Personalkostnader

6

-89 167

-85 851

Finansiella anläggningstillgångar

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

7

-85 417

-85 700

Andelar i koncernföretag

0

-319

-504 541

-479 576

35 765

29 024

Handelsvaror

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

2018-12-31

535 046

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Not

TILLGÅNGAR

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Belopp i tkr

8

Summa anläggningstillgångar
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper

17 533

0

Ränteintäkter

9

7 679

7 721

Räntekostnader

10

-37 613

-39 692

-12 401

-31 971

23 364

-2 947

Resultat efter finansiella poster

11

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna

30 000

37 000

Koncernbidrag, lämnade

-6 008

-13 115

Resultat före skatt

47 357

20 938

Skatt på årets resultat
Årets resultat

12

-6 041

-4 780

41 316

16 158

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

2017-01-01
-2017-12-31

23 364

-2 947

43 037

72 400

Betald skatt

-1 077

-3 563

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

65 326

65 890

Not

Den löpande verksamheten
24, 25

Resultat efter finansiella poster

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

2018-01-01
-2018-12-31

Belopp i tkr

26

Reservfond

15 000

15 000

284 898

268 354

3 287

3 287

303 185

286 641

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

61 399

33 632

Ökning (-) Minskning (+) av varulager

-5 420

-3 324

Årets resultat

41 316

16 158

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar

14 206

28 908

102 715

49 790

-77 949

280 324

405 900

336 431

-3 837

371 798

Summa eget kapital

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anläggningar, maskiner och inventarier

310 907

310 907

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-61 334

-65 917

Summa obeskattade reserver

310 907

310 907

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-12 000

0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

16

154

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

18 634

0

-54 684

-65 763

Upptagna lån (+)/Amortering av skuld (-)

34 010

-325 358

Utbetald utdelning

-4 900

-4 900

Skulder
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

27

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

22 841

23 525

25 579

15 584

48 420

39 109

28

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Skulder till koncernföretag

590 000

530 000

Erhållna koncernbidrag

37 000

30 000

Finansiell leasing

795 746

821 680

Lämnade koncernbidrag

-6 008

-13 115

67

124

Erhållna aktieägartillskott

16 510

10 230

1 385 813

1 351 804

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

76 612

-303 143

56 225

45 141

Årets kassaflöde

18 091

2 892

246 603

339 261

3 909

4 437

25 934

25 428

Likvida medel vid årets början

-4 241

-7 133

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Finansiell leasing

Likvida medel
32

Övriga skulder

29

10 180

14 083

Kursdifferens i likvida medel

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

30

54 031

47 005

Kursdifferens i likvida medel

-1

0

396 882

475 355

Likvida medel vid årets slut

13 849

-4 241

2 547 922

2 513 606

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Belopp i tkr

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper utom i de fall som anges nedan under
avsnittet redovisningsprinciper i moderföretaget.

Intäktsredovisning
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när företaget
har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är
förknippade med varornas ägande till köparen.
Tjänsteuppdrag och entreprenadsavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras
eller förbrukas.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till
fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv
vinstavräkning).
Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att
tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut
om att utdelning ska lämnas.

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.
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en
oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har
räknats in i anskaffningsvärdet.
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de
uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom den återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Byggnader och markanläggningar			 20–100 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar		 3–40 år
Inventarier, verktyg och installationer		 3–40 år
Tekniska anläggningar, finasiell leasing		 3–40 år
Komponentindelning
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och
mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna
består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats
och ligger till grund för avskrivningen på kontorsbyggnaden:
Stomme inkl grund och fasad			
Stomkompletteringar, innerväggar mm		
Yttertak			
VVS			
El				
Ventilation 			
Övrigt inklusive invändiga ytskikt			

100 år
50 år
50 år
40 år
40 år
20 år
50 år

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital
för att finansiera tillverkningen av tillgångar som tar betydande tid att färdigställa, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. De räntekostnader som räknas in i tillgångens
anskaffningsvärde värderas enligt effektivräntemetoden.

Nedskrivningar – Materiella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.
Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de
framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till
i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före
skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången
har upphört eller reglerats. Detsamma gäller de risker och
fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finasiell skuld tas
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsavgifter som är direkt hänförliga till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga
till förvärvet av tillgången. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt
till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar
och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Värdering av finansiella skulder
Lång- och kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den
säkrade posten som överensstämmer med företagets mål
för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet
förväntas vara mycket effektivt under den period för
vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast
när säkringen ingås.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan
redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen
det räkenskapsår de uppkommer.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller
operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är
ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är
förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal
redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det
första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående upplägg av leasingavtalen läggs till det belopp som
redovisas som tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimleaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader
det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
Operationella leasingavtal
Operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen och vägda
genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet ingår förutom
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till
deras aktuella plats och skick.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten 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. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande skuld förväntas regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som
är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver
upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

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.
Avsättningen redovisas till nuvärde av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen.

Eventualförpliktelser
• En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som
inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller
uteblir, eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte
finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda
och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet
med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som
ligger till grund för förpliktelsen.
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en
pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som
avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i
BFNAR 2012:1 (K3).
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som
finansieras via KPA, vilka redovisas som avgiftsbestämda
planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på
framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för
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att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat
med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som en intäkt har uppfyllts,
redovisas bidraget som en skuld.
Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i
balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens
redovisade värde.

Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Totala tillgångar
Medelantal antal anställda
Omräknat till antal heltidsarbetande
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen.
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och
med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade
enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av
enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar och skulder
samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för
delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna
skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter
som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder
samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas

till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid
den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och
ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används
för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och
skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor.
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över
regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en
betydande risk för en väsentlig justering av redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

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

Koncernredovisning
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är
hänförlig till obeskattade reserver.
Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/
lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella
skatt.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag
elimineras i sin helhet.
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Not 4 Leasingavtal

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2018

2017

Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till -1 516 tkr (-1 691 tkr).

81 234

66 059

Moderbolaget
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till -2 673 tkr (-2 734 tkr).

364 895

355 671

9 570

8 654

137 951

111 758

9 787

9 705

Elnät

154 226

149 221

Övrigt

53 202

47 695

810 865

748 763

Koncernen
Nettoomsättningen per rörelsegren
El
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Bredband
Energitjänster

2018

2017

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

2018

2017

Inom ett år

-1 457

-1 415

Senare än ett år men inom fem år

-1 880

-3 290

Senare än fem år

-5 170

-12 925

-8 507

-17 630

Not 5 Arvode till revisorer

Moderbolaget
Nettoomsättningen per rörelsegren
Försäljning elproduktion

81 234

66 059

364 895

355 671

Fjärrkyla

9 903

8 984

Energitjänster

9 787

9 705

69 227

57 030

535 046

497 449

Fjärrvärmeintäkter

Övrigt

Not 3 Offentliga bidrag
Koncernen
Bidrag har erhållits från EU inom Ready- och Stormprojektet med 883 tkr (1 439 tkr). Under året har även erhållits bidrag
från Svenska Kraftnät med 303 tkr (303 tkr). Bidrag från Arbetsförmedlingen har erhållits under året med 69 tkr (103 tkr) för
ersättning för personal.
Moderbolaget
Bidrag har erhållits från EU inom Ready- och Stormprojektet med 286 tkr (656 tkr). Under året har även erhållits bidrag från
Svenska Kraftnät med 303 tkr (303 tkr).
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Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Koncernen
2018

2017

Revisionsuppdrag

-169

-150

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

-109

-30

Skatterådgivning

-200

-135

Övriga tjänster

-100

-65

-578

-380

2018

2017

Revisionsuppdrag

-100

-80

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

-100

-15

Skatterådgivning

-200

-135

Övriga tjänster

-100

-65

-500

-295

KPMG AB

Moderbolaget

KPMG AB
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Not 6 Anställda och personalkostnader

2018

2017

Andel kvinnor i styrelsen

44 %

44 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

43 %

50 %

2018

2017

-143 559

-139 620

-143 559

-139 620

2018

2017

-85 417

-85 700

-85 417

-85 700

2018

2017

3,13 %

3,16 %

25,38 %

27,24 %

2018

2017

131

108

131

108

2018

2017

7 585

7 636

94

85

7 679

7 721

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Koncernen
2018

2017

50

49

156

146

206

195

-1 854

-1 868

-94 601

-90 734

-96 455

-92 602

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Avtal om avgångsvederlag
Under 2018 kostnadsfördes avgångsvederlag med 808 tkr (509 tkr).

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar
Koncernen

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

-412

-386

-8 561

-8 202

-32 376

-31 280

-41 349

-39 868

-137 804

-132 470

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avtal om avgångsvederlag
Avgångsvederlag som är avsett att kompensera en person i företagsledningen som avgår från sina befattningar efter
överenskommelse med företaget har kostnadsförts med 808 tkr (509 tkr).

Not 8 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget

Moderbolaget
2018

2017
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor

39

37

Män

89

80

128

117

Not 9 Ränteintäkter

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

-1 688

-1 630

-58 263

-55 950

-59 951

-57 580

Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Koncernen

Övriga ränteintäkter

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen

-407

-376

-5 412

-5 377

-20 419

-19 623

-26 238

-25 376

Moderbolaget

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
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Not 10 Räntekostnader

Moderbolaget
Säkring av ränterisk

Koncernen
2018

2017

-20 429

-21 508

Finansiell del av pensionsskuld

-830

-705

Valutakursdifferens

-276

-182

-21 142

-21 919

-42 677

-44 314

Räntekostnader till koncernföretag

Övriga räntekostnader

Ränteswappar

2018-12-31

2017-12-31

Swapvolym

Verkligt värde

Swapvolym

Verkligt värde

600 000

-18 859

600 000

-23 454

600 000

-18 859

600 000

-23 454

2018-12-31

2017-12-31

Nominellt
värde

Verkligt
värde

Nominellt
värde

Verkligt
värde

Elterminer sälj

90 645

48 591

66 642

55 606

Elterminer köp

13 287

20 597

10 030

12 415

103 932

69 188

76 672

68 021

Övriga säkringar
Moderbolaget
2018

2017

-18 080

-19 588

Finansiell del av pensionsskuld

-678

-580

Valutakursdifferens

-265

-169

-18 590

-19 355

-37 613

-39 692

Räntekostnader till koncernföretag

Övriga räntekostnader

Not 11 Finansiella instrument och riskhantering

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen
Säkring av ränterisk

Ränteswappar

Elterminerna används för att säkra priset på främst försäljning men även inköp av el. Valutaterminerna används för att
säkra kontraktsbelopp vid köp i utländsk valuta. Verkligt värde på samtliga instrument baseras på marknadsnoteringar per
balansdagen.

2018-12-31

Koncernen

2017-12-31

Swapvolym

Verkligt värde

Swapvolym

Verkligt värde

600 000

-18 859

600 000

-23 454

600 000

-18 859

600 000

-23 454

2018-12-31

2018

2017

Aktuell skatt

-3 270

-5 401

Förändring av uppskjuten skatt

-6 898

-5 847

-10 168

-11 248

Skatt på årets resultat

Totalt redovisad skatt

2017-12-31

Nominellt
värde

Verkligt
värde

Nominellt
värde

Verkligt
värde

Elterminer sälj

90 645

48 591

66 642

55 606

Elterminer köp

13 287

20 597

10 030

12 415

103 932

69 188

76 672

68 021

Övriga säkringar
2018
Procent

Procent

Belopp

Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
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Belopp

2017

108 345

50 205

22,0

-23 836

22,0

-11 045

Ej avdragsgilla kostnader

0,1

-91

0,4

-203

Ej skattepliktiga intäkter

-3,6

3 868

0,0

0

Justering avseende förändring skattesats

-9,1

9 890

0,0

0

Redovisad effektiv skatt

9,4

-10 168

22,4

-11 248
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Moderbolaget
2018
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

2018-12-31

2017-12-31

Årets uppskrivningar

21 047

0

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

21 047

0

-68 531

-10 836

0

-57 695

Ackumulerade nedskrivningar vid årets slut

-68 531

-68 531

Utgående redovisat värde

368 805

341 695

42 065

27 853

42 065

27 853

2018-12-31

2017-12-31

449 306

175 950

7 079

367

418

272 989

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut

456 803

449 306

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

-96 715

-76 036

2017

-550

-4 900

Uppskjuten skatt

-5 491

120

Totalt redovisad skatt

-6 041

-4 780

Ackumulerade nedskrivningar vid årets början
Omklassificeringar

2018
Procent

Belopp

2017
Procent

Belopp
Varav mark

Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

47 357

20 938

22,0

-10 419

22,0

-4 606

Ej avdragsgilla kostnader

0,2

-71

0,8

-174

Ej skattepliktiga intäkter

-8,1

3 857

0,0

0

Justering avseende förändring skattesats

-1,2

591

0,0

0

Redovisad effektiv skatt

12,8

-6 041

22,8

-4 780

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar

Not 13 Byggnader och mark
Koncernen
2017-12-31

Omklassificeringar

0

-15 469

513 231

236 981

Årets avskrivningar

-10 085

-5 210

Nyanskaffningar

7 893

3 261

-106 800

-96 715

Omklassificeringar

9 558

272 989

530 682

513 231

Årets uppskrivningar

21 047

0

Utgående ackumulerade uppskrivningar

21 047

0

-103 005

-81 111

Omklassificeringar

0

-15 469

-68 531

-10 836

0

-57 695

Årets avskrivningar

-11 388

-6 425

Ackumulerade nedskrivningar vid årets slut

-68 531

-68 531

-114 393

-103 005
Utgående redovisat värde

302 519

284 060

16 549

2 336

16 549

2 336

2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar vid årets början
Omklassificeringar

Varav mark

Avskrivningstiden för:
Förvaltningsbyggnad			
50 år
Kraftvärmebyggnad 			 25–50 år
Övriga byggnader 			 20–100 år
Övrig fast egendom, t.ex. markanläggning 		 20–25 år
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Not 14 Tekniska anläggningar, finansiell leasing

Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen

Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

920 451

920 451

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början

2 968 515

3 130 342

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

920 451

920 451

Nyanskaffningar

87 924

128 026

Avyttringar och utrangeringar

-6 942

-16 252

91 453

-273 601

3 140 950

2 968 515

-1 421 114

-1 348 442

6 552

14 248

Ingående avskrivningar

-89 527

-61 976

Omklassificeringar

Årets avskrivningar

-24 214

-27 551

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut

-113 741

-89 527

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Ingående nedskrivningar

-135 137

-135 137

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-135 137

-135 137

Omklassificeringar

0

15 502

Årets avskrivningar

-102 739

-102 422

-1 517 301

-1 421 114

-86 411

-144 130

0

57 719

-86 411

-86 411

1 537 238

1 460 990

2018-12-31

2017-12-31

1 794 109

2 044 868

16 326

34 447

0

-11 605

45 098

-273 601

1 855 533

1 794 109

-931 515

-907 158

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

0

11 479

Omklassificeringar

0

15 502

Årets avskrivningar

-47 585

-51 338

-979 100

-931 515

Utgående redovisat värde

671 573

695 787

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar vid årets början
Omklassificeringar
Ackumulerade nedskrivningar vid årets slut

Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

920 451

920 451

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

920 451

920 451

Ingående avskrivningar

-89 527

-61 976

Årets avskrivningar

-24 214

-27 551

Utgående ackumulerade avskrivningar

-113 741

-89 527

Ingående nedskrivningar

-135 137

-135 137

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-135 137

-135 137

671 573

695 787

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Utgående redovisat värde

Omklassificeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

Under övriga kort- respektive långfristiga skulder i koncernen redovisas nuvärdet av framtida betalningar avseende skuldförda
finansiella leasingförpliktelser. Växjö Energi AB har ingått ett 20-årigt finansiellt leasingkontrakt för leasebara delar av Sandvik 3.
Etapp 1 avräknades i december 2014 med 755 Mkr. Slutavräkning gjordes i december 2015 och slutbeloppet för investeringen
blev 920 Mkr.
Leasingen har ett restvärde på 55 %. Bolaget har option att förvärva leasingobjekten efter 15 respektive 18 år till ett
garanterat pris. Om dessa optioner inte utnyttjas har bolaget, på anfordran av leasinggivaren, en skyldighet att anvisa en
köpare till ett garanterat pris motsvarande restvärdet.
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Ackumulerade nedskrivningar vid årets början
Omklassificeringar
Ackumulerade nedskrivningar vid årets början

2018-12-31

2017-12-31

-85 301

-143 020

0

57 719

-85 301

-85 301

Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

36 146

32 788

1 868

5 841

-596

-3 095

Omklassificeringar

24 477

612

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut

61 895

36 146

-27 158

-28 292

596

2 767

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Utgående redovisat värde

791 132

777 293

Anskaffningsvärdet har minskat med följande offentliga bidrag; klimpbidrag på 599 tkr och 862 tkr som erhölls år 2008
respektive 2009, bidrag från EU/Sesac på 9 550 tkr som erhölls år 2011, Boverket på 411 tkr som erhölls år 2013 och
EU/Ready på 2 990 tkr som erhölls 2015.

Ackumulerade avskrivningar vid årets början

Omklassificeringar

0

-33

Avskrivningstiden för:
Produktionsanläggningar 10–40 år
Distributionsanläggningar 25–35 år

Årets avskrivningar

-3 533

-1 600

-30 095

-27 158

-24

0

0

-24

-24

-24

31 776

8 964

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Ingående nedskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

Utgående redovisat värde

Koncernen

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från Stockholm Stad miljöförvaltning på 87 tkr som erhölls år 2011.  
2018-12-31

2017-12-31

52 896

46 777

3 977

8 602

Avyttringar och utrangeringar

-2 052

-3 095

Omklassificering

24 477

612

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut

79 298

52 896

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Omklassificering
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar vid årets början
Omklassificeringar
Ackumulerade nedskrivningar vid årets slut

Utgående redovisat värde

-37 398

-36 912

2 026

2 767

-5 218

-3 220

0

-33

-40 590

-37 398

-24

0

0

-24

-24

-24

38 684

15 474

Avskrivningstiden för:
Inventarier

3–40 år

Not 17 Pågående nyanläggningar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Tillkommande investeringar

2018-12-31

2017-12-31

173 790

108 694

-125 488

-61 278

118 919

126 374

167 221

173 790

Värdet av tillkommande investeringar har minskats med EU-bidrag bokfört under 2018 på 489 tkr (2 579 tkr).

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Tillkommande investeringar

2018-12-31

2017-12-31

78 374

53 112

-69 993

-20 442

36 062

45 704

44 443

78 374

Värdet av tillkommande investeringar har minskats med ett EU-bidrag bokfört under 2018 på 489 tkr (1 464 tkr).

66 | VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

| 67

Not 18 Andelar i koncernföretag

Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Moderbolaget

Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början

40 096

40 096

Aktieägartillskott

12 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

52 096

40 096

Ingående uppskrivningar

268 354

268 354

Utgående ackumulerade uppskrivningar

268 354

268 354

2018-12-31

2017-12-31

1 146

1 146

-1 101

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

45

1 146

Utgående redovisat värde

45

1 146

0

1 101

45

45

45

1 146

2018-12-31

2017-12-31

1 146

1 146

-1 101

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

45

1 146

Utgående redovisat värde

45

1 146

0

1 101

45

45

45

1 146

2018-12-31

2017-12-31

897

1 412

-439

-514

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

458

897

Utgående redovisat värde

458

897

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar

Bixia ProWin AB
Utgående redovisat värde

320 450

308 450

Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

100%

100%

10

224 600

Wexnet AB

76,83%

76,83%

768 254

95 800

Bioenergigruppen i Växjö AB

78,18%

78,18%

1 075

50

Växjö Energi Elnät AB

Svenska Värmeverkens Ek förening

320 450

Försäljningar/utrangeringar

Bixia ProWin AB
Svenska Värmeverkens Ek förening

Org.nr

Säte

Växjö Energi Elnät AB

556526-8512

Växjö

Wexnet AB

556923-9444

Växjö

Bioenergigruppen i Växjö AB

556045-5882

Växjö

Not 22 Andra långfristiga fordringar
Bioenergigruppen i Växjö AB omfattas inte i koncernredovisningen då den andel aktier som gör att de klassificeras som
dotterföretag innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare, se 7 kap. 5§ andra och tredje styckena ÅRL.
Koncernen

Not 20 Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden, momsfordran
Avgående fordringar

Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

Fordran Wexnet AB

169 303

169 303

Total

169 303

169 303

Utgående redovisat värde

169 303

169 303
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Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 25 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

Koncernen

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

2018-12-31

2017-12-31

Upplupna försäljningsintäkter

62 516

59 995

Upplupna intäkter derivatkontrakt

11 782

7 540

Övrigt

31 688

12 303

balanserad vinst

44 890

105 986

79 838

erhållna aktieägartillskott

16 510

årets vinst

41 316
102 716

Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

Upplupna försäljningsintäkter

37 813

37 990

Upplupna intäkter derivatkontrakt

11 782

7 540

Övrigt

10 872

4 854

60 467

50 384

Disponeras så att
till aktieägare utdelas

4 900

i ny räkning överföres

97 816
102 716

Not 26 Uppskrivningsfond

Not 24 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget
Koncernen
(Angivet i styck respektive tusen kronor)

2018-12-31

2017-12-31

268 354

268 354

16 544

0

284 898

268 354

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

146

-2 614

-2 468

29 623

0

29 623

Temporära skillnader övriga anläggningstillgångar

0

-50 592

-50 592

Obeskattade reserver

0

-139 640

-139 640

Elcertifikat i lager

0

-1 996

-1 996

29 769

-194 842

-165 073

Belopp vid årets ingång
Årets uppskrivning

Namn

Antal A-Aktier

Belopp vid årets utgång
Antal aktier

Kvotvärde

1 500

10 000

1 500

10 000

Not 27 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Moderbolaget
(Angivet i styck respektive tusen kronor)

Koncernen
Uppskjuten skatt på temporära skillnader

Namn

Antal A-Aktier

2018-12-31

Antal aktier

Kvotvärde

1 500

10 000

Temporära skillnader

1 500

10 000

Temporära skillnader byggnader
Temporära skillnader finansiell leasing

70 | VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

| 71

2017-12-31

2017-12-31

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

1 943

0

1 943

25 921

0

25 921

Temporära skillnader övriga anläggningstillgångar

0

-41 480

-41 480

Elcertifikat i lager

0

-2 080

-2 080

112

0

112

27 976

-43 560

-15 584

Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträkningen

Belopp vid
årets utgång

1 943

-4 557

-2 614

25 921

3 702

29 623

-41 480

-9 112

-50 592

-2 080

85

-1 996

112

-112

0

-15 584

-9 995

-25 579

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

Temporära skillnader

2 063

0

2 063

Temporära skillnader byggnader

25 921

0

25 921

Temporära skillnader övriga anläggningstillgångar

0

-41 480

-41 480

Obeskattade reserver

0

-138 207

-138 207

Elcertifikat i lager

0

-2 080

-2 080

112

0

112

28 096

-181 767

-153 671

Temporära skillnader
Temporära skillnader byggnader
Temporära skillnader finansiell leasing

Övriga temporära skillnader

Förändring av uppskjuten skatt

Temporära skillnader byggnader
Temporära skillnader finansiell leasing
Temporära skillnader övriga anläggningstillgångar
Obeskattade reserver
Elcertifikat i lager
Övriga temporära skillnader

Temporära skillnader finansiell leasing

Övriga temporära skillnader

Förändring av uppskjuten skatt
Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträkningen

Belopp vid
årets utgång

2 063

-4 531

-2 468

Temporära skillnader byggnader

25 921

3 702

29 623

Temporära skillnader finansiell leasing

-41 480

-9 112

-50 592

-138 207

-1 433

-139 640

-2 080

84

-1 996

112

-112

0

-153 671

-11 402

-165 073

Den differens som är mellan resultaträkning och förändringen i balansräkningen är hänförlig till att -4 504 tkr endast har redovisats över
balansräkningen. Beloppet avser uppskjuten skatteskuld avseende uppskrivning av byggnader och mark, se vidare not 13 och 26.

Temporära skillnader övriga anläggningstillgångar
Elcertifikat i lager
Övriga temporära skillnader

Den differens som är mellan resultaträkning och förändringen i balansräkningen är hänförlig till att -4 504 tkr endast har redovisats över
balansräkningen. Beloppet avser uppskjuten skatteskuld avseende uppskrivning av byggnader och mark, se vidare not 13 och 26.

Not 28 Långfristiga skulder
Moderbolaget
Koncernen

2018-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Skulder till koncernföretag

390 000

650 000

Skuld finansiell leasing

109 002

106 874

67

124

499 069

756 998

Skulder till koncernföretag

330 000

0

Skuld finansiell leasing

686 744

714 806

51 071

51 071

1 067 815

765 877

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

0

-2 614

-2 614

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

29 623

0

29 623

Temporära skillnader övriga anläggningstillgångar

0

-50 592

-50 592

Elcertifikat i lager

0

-1 996

-1 996

29 623

-55 202

-25 579

Temporära skillnader
Temporära skillnader byggnader
Temporära skillnader finansiell leasing

Övriga skulder

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Övriga skulder
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Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31
Koncernen

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

2018-12-31

2017-12-31

20 191

18 465

Skulder till koncernföretag

290 000

530 000

Upplupna personalkostnader

Skuld finansiell leasing

109 002

106 874

Upplupna räntekostnader

3 275

2 349

67

124

Upplupna energikostnader

23 286

15 580

399 069

636 998

Förutbetalda accessavgifter

1 309

1 896

13 866

14 379

Förutbetalda anslutningsavgifter

4 082

4 256

Förutbetalda bredbandsintäkter

9 433

10 212

Övrigt

6 047

6 244

81 490

73 381

2018-12-31

2017-12-31

12 972

12 165

987

1 071

Upplupna energikostnader

20 161

13 050

Förutbetalda accessavgifter

1 309

1 896

13 866

14 379

4 736

4 444

54 031

47 005

2018-12-31

2017-12-31

143 559

139 620

-4

2 178

-692

-1 019

-9 858

-5 035

Omvärdering av elcertifikat

-14 288

-7 682

Resultat vid försäljning av värdepappersinnehav

-17 533

0

101 184

128 062

Övriga skulder

Förutbetalda bidrag
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till koncernföretag

300 000

0

Skuld finansiell leasing

686 744

714 806

986 744

714 806

Moderbolaget

Not 29 Koncernkonto
Koncernen
Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank. Utnyttjad
kredit vid årets slut är 0 tkr (18 720 tkr). Beviljad kreditlimit är 150 000 tkr (160 000 tkr).
Moderbolaget
Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank. Utnyttjad
kredit vid årets slut är 0 tkr (5 919 tkr). Beviljad kreditlimit är 70 000 tkr (70 000 tkr).

Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader

Förutbetalda bidrag
Övrigt

Not 31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Avskrivningar och nedskrivningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avsättningar avseende pensioner
Tilldelade utsläppsrätter ej motsv. av likvid/kostn. egna utsläpp
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Moderbolaget

Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

85 417

85 700

-16

299

-684

-882

-9 858

-5 035

Omvärdering av elcertifikat

-14 289

-7 682

Resultat vid försäljning av värdepappersinnehav

-17 533

0

43 037

72 400

Avskrivningar och nedskrivningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avsättningar avseende pensioner
Tilldelade utsläppsrätter ej motsv. av likvid/kostn. egna utsläpp

2018-12-31

2017-12-31

15 000

10 000

15 000

10 000

0

28 606

0

28 606

För skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

För övriga långfristiga skulder
Borgensförbindelser till förmån för gemensamt styrda företag

Not 32 Likvida medel
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

Not 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Likvida medel
Kassamedel

0

0

Banktillgodohavanden

7

1 678

7

1 678

2018-12-31

2017-12-31

Kassamedel

0

0

Banktillgodohavanden

6

1 677

13 843

-5 918

13 849

-4 241

2018-12-31

2017-12-31

15 000

10 000

15 000

10 000

0

28 606

0

28 606

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Moderbolaget

Likvida medel

Tillgodohavanden på koncernkonto

Not 33 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen

För skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

För övriga långfristiga skulder
Borgensförbindelser till förmån för gemensamt styrda företag

76 | VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

VÄXJÖ ENERGI AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

| 77

UNDERSKRIFTER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Växjö Energi AB, org. nr 556187-5203

Växjö den 18 mars 2019
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden

Christer Wånehed

Michael Sjöö

Ordförande

Vice ordförande

Anette Nerlie-Anderberg

Cheryl Jones Fur

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Växjö Energi AB för år 2018. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 40-78 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Anders Haggren

Maria Storm

Michael Färdig

Ann-Christin Eriksson

Personalrepresentant

Jimmy Nilsson

Erik Tellgren

Personalrepresentant

Verkställande direktör

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2-39. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Min revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2019.

Michael Johansson

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

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

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

Auktoriserad revisor
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årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Växjö Energi AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens 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.
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 överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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 försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 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 använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Växjö den 25 mars 2019

Michael Johansson
Auktoriserad revisor
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

STYRELSE FÖR VÄXJÖ ENERGI AB 2018
Organisationsnummer 556187-5203
Styrelsens säte: Växjö

Till bolagsstämman i Växjö Energi AB org. nr 556187-5203
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 på sidorna 1-39 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige
har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Växjö den 25 mars 2019

Michael Johansson
Auktoriserad revisor

Stanley Ståhl (L)

Christer Wånehed

Lovisa Alm

Ordförande (M)

Vice ordförande (S)

Anna Storbjörk (S)

Elisabet Flennemo (V)

Mikael Svensson (MP)

Göran Kannerby (KD)

Maria Storm

Jimmy Nilsson

Personalrepresentant
Ersättare: Annika Wall

Personalrepresentant
Ersättare: Per-Olof Gustavsson

Helena Bertilsson
och Erik Tellgren

Pernilla Rosander

Ersättare styrelsen:

Sture Andersson (C)
Alije Mikullovci Kera (S)
Anders Lindoff (S)
Björn Svensson (M)

LEDNINGSGRUPP
Erik Tellgren
Verkställande direktör

HR-chef

Tf Affärsområdeschef
Kraft och värme

Mats Lundin

Mats Bildh

Tommy Ljung

Affärsområdeschef Elnät

Affärsområdeschef Wexnet

Chef Ekonomi och finans

Marknadschef

REVISORER
Revisorer

Lekmannarevisorer

Michael Johansson, ordinarie
Emil Andersson, ersättare

Magnus Jisborg, ordinarie
Peter Bengtsson, ordinarie
Carl Gustaf Geijer, ersättare
Kennert Sjögren, ersättare

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden
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