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Vd har ordet
Vi är på tå och jag ser ljust på vår förmåga att fortsätta
erbjuda bra produkter och tjänster till konkurrenskraftiga
priser.

2020 har varit ett annorlunda år. I mars 2020 slog pandemin till och vi blev nog alla lite tagna på sängen. Ingen
hade nog kunnat föreställa sig vad spridningen av det nya
Coronaviruset skulle leda till.

Som vd ser jag också positivt på att våra medarbetare
under året har arbetat på en trygg och säker arbetsplats
där säkerhetsarbetet är i fokus. Jag är glad att vi tar väl
hand om vårt säkerhetsarbete och prioriterar säkerheten
i alla lägen.

För oss på Sandviken Energi har fokus, under hela
pandemin, legat på att säkra våra så viktiga leveranser
till kunderna. Vårt huvudfokus har varit att våra kunder
ska ha trygga leveranser av bredband, el, vatten, värme
och gatuunderhåll trots det rådande osäkra läget med en
pandemi som drabbat hela världen.

Året har utmanat oss, inte bara på grund av pandemin
utan också rent ekonomiskt. Vårt resultat landar på 48
miljoner, vilket är lägre jämfört med föregående år. Yttre
faktorer såsom det varma vädret, låga vattenflöden och
fluktuerande elpriser har utmanat oss och intäkterna har
blivit lägre än förväntat. Tack vare att vi arbetat systematiskt med effektiviseringar enligt vår strategi har vi ändå
haft en bra kostnadskontroll och nått ett resultat som vi
ska vara nöjda med.

Som vd är jag nöjd, och glad, att vi har klarat av att leverera våra viktiga samhällstjänster utan större avbrott och
jag hoppas att våra kunder har känt sig trygga och nöjda
med Sandviken Energis leveranser.
Trots att året har utmanat oss, har vi lyft blicken och
tagit ett av företagets viktigaste strategiska beslut någonsin – att bygga en gemensam framtida fjärrvärmelösning
med Gävle Energi. Vi bygger ihop två kommuner och
skapar möjligheter för samarbete över kommungränserna. Och vi gör det för våra kunders skull, och för miljön.
Beslutet möjliggör att vi kommer att kunna erbjuda våra
kunder en fossilfri värme till ett konkurrenskraftigt pris.
Att satsningen har fått 270 miljoner kronor i bidrag från
Klimatklivet, vilket är det enskilt största ekonomiska bidraget som någonsin betalats ut – det är roligt, tycker jag!

På Sandviken Energi strävar vi att alltid göra hållbara
val för att alla som bor i Sandvikens kommun ska ha en
bekväm vardag. Vi strävar efter att leverera fossilfri ström
utan avbrott, ett gott vatten, bredband, underhållna gator
och man ska ha varmt i hemmet som kund hos oss. Vi
bidrar till att göra Sandvikens kommun till en långsiktigt
hållbar kommun att leva i.
Tillsammans med er kunder skapar vi en hållbar vardag
för dagens, och framtidens, generation Sandvikenbor.
Ett stort tack till alla våra kunder, och förstås, alla våra
medarbetare för året som gått! Nu blickar vi in i ett
spännande 2021!

Vi ser också en fantastisk spännande utveckling i vår
kommun med Microsofts etablering. När Sandviken
växer, då växer också Sandviken Energi. Vi är en viktig
medspelare i samhället och när samhället digitaliseras
och våra kunder ställer högre krav finns vi med och möter behoven med nya produkter och tjänsteutveckling.

Niclas Reinikainen
Vd och koncernchef
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sandviken Energi AB
avger härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.
Ägarförhållanden och koncernstruktur

och särskilt för elnät finns en utvecklingspotential
att ta tillvara i kölvattnet av Microsofts och övriga
etableringar på industriområdet Tuna.

Sandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB, organisationsnummer
556036-9091, säte: Sandvikens kommun.

Moderbolaget

SEAB är dessutom moderbolag i en koncern som består
av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät
AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.

Under 2020 har Sandviken Energi fortsatt arbetet med
att bidra till det hållbara samhället i Sandviken. Att bygga
samman Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät med en
gemensam ledning är ett strategiskt beslut som togs
under 2020. Det är första gången som kommunerna
samarbetar i ett fysiskt projekt i den här utsträckningen.
Beslutet skapar möjligheter för kommunal och regional
samverkan och har fått 270 miljoner kronor i bidrag från
Klimatlivet, vilket är det enskilt största ekonomiska bidraget som någonsin betalats ut. Satsningen möjliggör att
bolaget kan leverera fossilfri fjärrvärme till alla kunder i
framtiden och projektet beräknas vara klart 2023/2024.

Information om verksamheten
Sandviken Energi-koncernens verksamhet består
av produktion, distribution, köp och försäljning av
elektricitet och fjärrvärme, vattenförsörjning och
avloppshantering, skötsel och underhåll av gaturummet samt att bedriva utbyggnad och drift av ett
stadsnät för data- och telekommunikation baserat på
optisk fiberkabel.

Koncernen

Året 2020 började med låga produktionsvolymer av
fjärrvärme på grund av varmare temperaturer än normalt,
vilket även fortsatte under resten av året. 2020 går till
historien som det varmaste året med cirka 20 procent
varmare temperatur jämfört med ett normalår, enligt
SMHI. Sammantaget gav det en lägre värmeproduktion
under året.

2020 har varit ett annorlunda år då den rådande
pandemin påverkat bolagets verksamhet. Fokus
i bolaget har varit att säkra leveranser och trots
det oroliga läget trygga leveranserna av bredband,
el, vatten, värme och gatuunderhållet till kunder.
Bolaget har klarat leveranserna på ett bra sätt och
samtidigt ställt om till ett mer digitaliserat arbetssätt
i hela organisationen. Av de som har haft möjlighet
har många av bolagets medarbetare arbetat hemifrån
i stor utsträckning, vilket möjliggjorts genom en
snabb digital omställning. Fysiska möten har ersatts
med digitala videomöten och alla arbeten har utförts
med Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer som
utgångspunkt.

Vi har genomfört ett projekt för att minska koldioxidutsläppen från vårt värmeverk, genom att minska andelen
torv i vår bränslemix. Projektet har lett till att vi minskat
våra koldioxidutsläpp med mer än 10 % jämfört med
2019.
Investeringarna i ledningsnätet följer planeringen. Under
2020 har ledningar ersatts i centrum samt i Björksätra.
Nyanslutningar har även gjorts genom förtätningar omfattande mer än 15 villor i Sandviken samt av nyproducerade fastigheter, vilket är mycket positivt och visar
fjärrvärmens goda konkurrenskraft.

Under året har Microsoft etablerat sig i kommunen
vilket ger utvecklingsmöjligheter både för kommunen och Sandviken Energi som bolag. Flera av dotterbolagen levererar tjänster till den nya etableringen
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kunderna fler valmöjligheter och anpassat bolagets tjänster efter det ökade behovet av snabba uppkopplingar.
Under året har en 20 procentig ökning i förbrukningen
av internet under dagtid skett, vilket kan vara en effekt av
pandemin och att fler arbetar från hemmet.

Vårt affärsområde Gata genomför ett kommunaltekniskt
uppdrag som innefattar anläggande och skötsel av vägar
och gator i Sandvikens kommun. Gatuunderhåll som
utförts under 2020 är gaturenhållning, sandupptagning,
ogräsborttagning, klottersanering, trafiklinjemålning,
snöröjning, tillsyn av gatubelysning med mera.

Tjänsteleverantören Sandnet har också förändrat samarbetet med leverantören av tv-tjänster till kunderna under
året. Sandnet har överlåtit affären direkt till leverantören,
Sappa, vilket gör att kunderna nu har en enklare och mer
direkt kontakt med sin tv-leverantör och Sandnet kan nu
helt fokusera på grundaffären – att leverera bredband till
kunderna.

Sandviken Energi har utfört snöröjning på gator och
gång- och cykelbanor. Snö som hindrat framkomligheten
eller utgjort trafikfara har forslats bort. Vi genomförde
snöröjningen under året med ett ekonomiskt överskott
på cirka 3 miljoner kronor, vilket användes till utökat
underhåll. Bolaget återförde 1,2 miljoner av överskottet
till kommunens tekniska kontor.

Dotterföretag
Sandviken Energi Elnät AB

Utöver planerat underhåll av vägnätet görs löpande reparationer av gator som har skador, potthål eller sprickor.
Även andra gatuinvesteringsarbeten har utförts, exempelvis fortsatt utbyggnad av industriområdet Tuna samt
ny infart till återvinningen och skogsbilväg till Microsofts
etablering på Tuna.

En stor del av Sandvikens elnät byggdes under 1950och 1960-talet. Det betyder att många installationer
nu börjar nå slutet på sin livslängd och behöver
bytas ut. Belastningen på elnätet har sedan dess ökat.
Omställningen till mer hållbar energi i vårt samhälle
ger fortsatt ökat behov av eldistribution, vilket gör att
elnätet behöver dimensioneras efter nya kapacitetsoch säkerhetskrav. För att minska avbrott som beror
på väder och vind grävs luftledningar ned för att
vädersäkra elförsörjningen. Dessutom har stora delar
av bolagets förebyggande underhåll för att trygga
elleveranserna etablerats. Vi strävar alltid efter att
samförlägga våra distributionskanaler med koncernens andra verksamheter.

Under 2020 har affärsområdet i rollen som Sandviken
Energis markentreprenörs- och maskintjänstavdelning,
utfört mark- och anläggningsarbeten på uppdrag av
koncernens vatten-, elnät-, bredband- och fjärrvärmeverksamhet.
Affärsområde Gata har även en verkstad där koncernens
och övriga kommunala bolags maskinpark servas och
repareras. Inför 2020 renoverades och moderniserades
verkstaden, vilket gav förbättrad arbetsmiljö och effektivare arbetssätt.

Under 2020 har ett flertal nätstationer bytts ut och
utbyte av samtliga elmätare fortsatt. För kunden
innebär de nya smarta mätarna att man själv kan läsa
av sin förbrukning mer direkt och därmed också påverka sina elkostnader. Investeringarna är delar i planen att göra elförsörjningen säkrare, men det innebär
också viss effektivisering. Nya anläggningar innebär
en minskning av elförluster i distributionssystemet
och vi bygger en högre säkerhetsnivå. Byte av mätare
ger en högre tillförlitlighet och det möjliggör en
framtida flexibilitet och utveckling av tjänster.

Vårt affärsområde Stadsnät har på grund av den rådande
pandemin haft svårigheter att arbeta med direktförsäljning till kunder. Det har dock skett en tillväxt inom
affärsområdet och tjänsteleverantören Sandnet som ökat
antalet kunder med 630 nya anslutningar under året.
Affärsområdet har anlayserat kundernas behov och
därefter anpassat sin affärsmodell och skapat ett högre
värde till kunderna genom att vi bland annat erbjuder
tjänster med hög bandbredd till ett rimligt pris. Detta
utifrån att kunder valt bort lösningar med låg bandbredd
och i högre utsträckning valt tjänster med hög bandbredd. Det är ett tydligt trendbrott under hösten och det
har blivit mer tydligt att den mest populära tjänsten är
Fiber till hemmet 100/100. Prismodellen har också givit

Sandviken Energi Vatten AB
Grund- och ytvattennivåer har under 2020 varit stabila.
Grundvattennivåerna mäts sedan våren via fjärravlästa mätare som placerats på ett antal platser ute i täktområdena där värdena samlas in i en databas för analys och
uppföljning. Vattennivån i sjön Öjaren som de senaste
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Intresseföretag

åren haft liten tillrinning har under året varit inom normala nivåer.

Bixia AB, Bixia Pro Win AB
Koncernens elhandelsverksamhet drivs av Bixia AB
som ägs tillsammans med fem andra energibolag. Det
som påverkade bolaget under året var ett lågt elpris. Det
var det lägsta årssnittspriset på den nordiska elbörsen
sedan 2002. Den främsta orsaken var den extremt starka
hydrologiska balansen i kombination med en ökad
vindproduktion. Produkten Bixia Nära som står för närproducerad el har varit framgångsrik och bidrar till ökad
kundlojalitet och medvetna miljöval.

Det forskningsprojekt som de senaste åren drivits tillsammans med IVL/Svenska Miljöinstitutet har slutförts
och nått målet för projektets andra fas. Projektet har
genomförts för att trygga vattenförsörjningen i framtiden
samt möjliggöra automatisering av vattenproduktionen
vid Rökebo vattenverk. Många lärdomar har uppnåtts
under projektets gång och en datamodell har upprättats
där simulering utifrån de framtida bedömda klimateffekterna har genomförts. Sjön Öjaren och ytvatten som
en viktig källa för dricksvattenproduktionen i Sandviken
har konstaterats vara mycket viktig i många år framöver,
något som varit en förutsättning att fastställa för den
långsiktiga framtidsplaneringen. Då ytvatten som råvattenkälla ställer höga krav på produktionsanläggningens
funktion har investeringsplaneringen för Rökebo vattenverk förbättrats och utvecklats utifrån de nya kunskaperna.

Sandviken Energi AB har för avsikt att avyttra aktierna i
Bixa AB under 2021.

Omsättning och resultat
Resultatet efter finansnetto i koncernen uppgick till
47,7 (53,0) mkr. Därav belöper på moderbolaget 21,3
(21,8) mkr. Resultatminskningen hänförs till fjärrvärmeverksamheten kopplat till varmare väderlek och färre
anslutningar för Fiber Till Hemmet. Arbetet med kostnadseffektiviseringar så som nyttjande av koncernens
gemensamma resurser fortgår. Arbetet har pågått under
flera år och koncernen kan se positiva resultat inom alla
delar av verksamheterna.

Under året har en stor miljöhändelse skett i verksamheten då det från Hedåsens reningsverk upptäckts
ett utläckage av avloppsslam till Storsjön. Omedelbara åtgärder vidtogs och arbeten med upptagning av
slammet samt säkerställande av minimerad påverkan på
sjön pågår. Renoveringen av avloppsledningar genom så
kallad relining har genomförts i ett flertal områden under
2020.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 486,8 (494,4)
mkr varav i moderbolaget 298,8 (312,0) mkr.

Investeringar

Under 2019 beslutades en ny VA-plan i kommunfullmäktige och arbetet för genomförande av de där framtagna
aktiviteterna har fortsatt under 2020.

För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga
mål och lagkrav har omfattande investeringar gjorts inom
koncernen. Den totala investeringsvolymen för koncernen uppgick till 132,3 mkr.

Bångbro Kraft AB
Elpriserna har varierat kraftigt under 2020. Produktionen
av vattenkraft var god under början och slutet av året,
dock medförde fjolårets snöbrist utebliven vårflod. Den
uteblivna vårfloden resulterade i att stationerna stängdes
av på grund av vattenbrist mycket tidigare än normalt
och startades mycket senare än normalt. Produktionsvolymen uppgick till cirka 60 % av budgeterad volym, vilket
får anses som mycket lågt. Under året har en kraftfull
modernisering av övervakningssystemet genomförts,
vilket resulterar i färre fysiska besök och minskat antal
transporter.

Finansiering och likviditet
Årets investeringar har finansierats med egna medel
och via checkräkningskredit genom koncernkontoavtal.
koncernens nyttjande av checkräkningskredit uppgick
vid årsskiftet till - 16,2 mkr (-0,3). Moderbolagets likvida
medel var vid samma tidpunkt 23,1 mkr (6,4). Finansnettot för koncernen blev -8,9 mkr (9,4), för moderbolaget
-3,4 mkr (-3,1). Koncernens lånestock har på balansdagen
ökat med 18 mkr.
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Flerårsjämförelse
MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

2020

2019

2018

2017

2016

298 817

311 961

293 953

287 208

293 596

21 256

21 784

38 708

25 029

33 349

787 452

799 040

796 781

686 013

651 996
40,0

39,3

38,2

37,0

41,6

Avkastning på totalt kapital, %

3,1

3,2

4,8

5,5

5,5

Avkastning på eget kapital, %

6,9

8,9

13,1

9,2

12,8

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
KONCERNEN

AKTIEKAPITAL

ANNAT EGET KAPITAL
INKL. ÅRETS RESULTAT

TOTALT

8 000

446 716

454 716

18 835

18 835

465 551

473 551

Belopp vid årets ingång, tkr
Årets resultat, tkr
Belopp vid årets utgång

8 000

Förändring av eget kapital
MODERBOLAGET

Belopp vid årets ingång, tkr

AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

BALANSERAT
RESULTAT

8 000

10 600

Disposition enligt beslut av årets årsstämma, tkr

ÅRETS RESULTAT

TOTALT

44 959

159

63 718

159

-159

0

684

684

684

64 402

Årets resultat, tkr
Belopp vid årets utgång

8 000

10 600

45 118

Löner och andra ersättningar har utgått med:

Medarbetare

KONCERNEN (tkr)

Medelantalet anställda var i koncernen 164 (151), i moderbolaget 105 (93).

Styrelse och vd

Sjukfrånvaron inom koncernen är fortsatt låg, liksom
antalet rehabärenden.

Övriga

Vd i Sandviken Energi AB har enligt anställningsavtal tolv
månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets
sida och är utöver lön under uppsägningstiden berättigad
till en engångsersättning uppgående till en årslön. Vd har
under året nyttjat fordonsleasing.

Styrelse och vd

2020

2019

1 814

1 865

76 260

73 539

MODERBOLAGET (tkr)
Övriga
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Kund och kommunikation

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

Sandviken Energis målsättning är att rankas bland de fem
främsta jämförbara företagen i branschen i den kundnöjdhetsundersökning, NKI, bolaget deltar i vartannat år. För
att öka utvecklingstakten och förbättra servicen till våra
kunder har vi även börjat mäta kundnöjdheten löpande.
Kunder får efter kontakt med vår kundservice möjlighet att
svara på ett antal frågor och tycka till om hur deras ärende
har hanterats. Tack vare informationen kan vi utveckla
verksamheten genom att identifiera förbättringsområden
eller bevara det vi redan gör bra. Även den större kundundersökningen som genomfördes 2019 ligger till grund för
en handlingsplan med aktiviteter som vi har arbetat med
under året. Bland annat har ett första delprojekt genomförts med syfte att ta fram arbetssätt och systemstöd för
att trygga återkopplingen till våra kunder. Ett arbete för att
öka kundnöjdheten vid nyanslutningar har också påbörjats. Målsättningen är att kunna ge kunderna ett samlat
erbjudande och en koncerngemensam kontakt vid köp av
flera nyttigheter.  

Prisjusteringar har genomförts från 1 januari 2021.
Energiavgiften för fjärrvärme höjdes med 2,7 procent.
Brukningsavgifterna för vatten och avlopp indexhöjdes med 0,39 procent. Elnätsavgifterna höjdes med
2,5 procent, men förändringen genomfördes vid olika
tillfällen för olika kundgrupper från 1 januari till 1 april.
Prisjusteringen för Stadsnäts avgifter till tjänsteleverantörer i tjänsteportalen aviseras under 2020, men
börjar gälla först 1 april 2021.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
bolagsstämmans förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

45 117 822
683 779
45 801 601

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

45 801 601

Sandviken Energi består av fem affärsområden; Elnät, Gata, Kraft & Värme, Stadsnät och Vatten. Det innebär att vi har hela
Sandviken som vår arbetsplats - även Storsjön. Här är våra medarbetare Mats och Mika ute på uppdrag på just Storsjön.
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2020 I KORTHET*
Sandviken Energi-koncernen:

RESULTAT
efter finansiella poster

Sandviken Energi AB

48

Sandviken Energi Elnät AB
Sandviken Energi Vatten AB
Bångbro Kraft AB

miljoner kronor

Soliditet:

NETTOOMSÄTTNING:

PROCENT

miljoner kronor

487

39,3
Medelantal
anställda

Balansomslutning

1,5

164

MILJARDER KRONOR
*Alla siffror rör koncernen, utom soliditeten där Sandviken Energi Vatten AB ej ingår
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Framtida utveckling
Sandviken Energi har fortsatt att arbeta efter sin övergripande basstrategi – operationell överlägsenhet, vilket innebär att vi maximerar
kundnyttan och minimerar slöseri med resurser. Vi rationaliserar och
effektiviserar hela vägen från inköp och rekrytering av personal till hur
verksamheterna sedan utför arbetet i varje moment.
Koncernen

en objektiv partner för energitjänster. Detta sker genom
ett eget utbud av produkter och tjänster. Att säkerställa de framtida leveranserna utan att tvingas till stora
prishöjningar är ett krav för fjärrvärmens överlevnad. Det
nya projektet där Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät
kopplas samman är en viktig del för de framtida effektiviseringarna.

Verksamheten arbetar förebyggande för att i möjligaste
mån undvika akuta utryckningar och i förlängningen
driftstörningar som drabbar kunder. Parallellt med det
arbetet har bolaget haft och kommer fortsatt att ha stort
fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Medarbetarna upplever att bolaget har en god säkerhetskultur och engagemanget och rapporteringsviljan är fortsatt hög, vilket blir
viktigt även framgent.  

Arbetet med att förbättra leveransprecisionen till våra
kunder fortsätter också genom vårt systematiska ledningsunderhåll och reinvesteringar av gamla ledningar.Vi
fortsätter vårt säkerhetsarbete att bygga bort kulvertkammare för att skapa en säker arbetsplats.

Ett värderingsdrivet kommunikationsarbete kommer
att vara fortsatt i fokus i kommunikationen gentemot
bolagets kunder. Att fortsatt pedagogisera verksamheten
samt lyfta fram varumärket och bolagets värderingar är
en framtida nyckel inom perspektivet ökat kundfokus.  

Målet för affärsområde Gata under 2021 är att fortsätta
utvecklas till Sandviken Energi-koncernens maskintjänstavdelning och dess entreprenad- och anläggningsavdelning, samt att verka som kommunkoncernens mekaniska
verkstad. På agendan står också införskaffandet av en
modern, verksamhetsanpassad och miljömässig maskinoch fordonspark.

Bolaget ser en fortsatt nyanslutning till el- och va-nätet,
samt för fiber och fjärrvärme i kommunen med nya företagsetableringar som följer efter Microsofts etablering
på Tunaområdet, samt kring de nya bostäder som byggs
i kommunen. Kungsbergets expansionsplaner fortsätter med ökat behov av Sandviken Energis tjänster och
leveranser kommande år.

Arbetet med att utföra det årliga uppdraget och kommunens gatuinvesteringsprojekt på ett kostnadseffektivt
samt kvalitativt sätt är något vi ständigt arbetar med.

Moderbolaget
Nya miljökrav och stigande bränslepriser ställer fortsatt
höga krav på effektiviseringar inom Fjärrvärmeverksamheten. Även krav från kunder samt konkurrens från
andra uppvärmningsformer fortsätter att ställa krav på
utvecklingsarbetet inom fjärrvärme.

Inom Stadsnät sker nu en förflyttning från fokus på
utbyggnad av fiber till förvaltning och utveckling av
tjänster. Arbetet handlar till stor del om att vårda de
investeringar som gjorts genom ett strukturerat underhållsarbete, samt att utveckla tjänster som efterfrågas i
det digitala samhället.

Sandviken Energi fortsätter att jobba för att komma
närmare kunderna genom att bli en energipartner samt

12

SANDVIKEN ENERGI – FRAMTIDA UTVECKLING

Sandviken Energi Vatten AB

Digitaliseringen av samhället drivs av både privata,
kommunala och regionala intressen. Kvalitetshöjningar
inom till exempel vård och omsorg och utveckling av
samhällstjänster jämte högre krav och förväntningar från
den privata marknaden driver digitaliseringen och ställer
nya krav på affärsområdet att leverera nya utvecklade
tjänster.

Den framtida utvecklingen för Sandviken Energi Vatten
AB består främst av fortsatt arbete med processorientering av verksamhetens arbetssätt för att på ett säkrare
sätt kunna uppfylla de mål och resultat som förväntas.
Den nya VA-planen som beslutats ligger som grund för
framtida utbyggnad inom befintlig bebyggelse och ställer
även krav på fortsatta investeringar inom verksamheten
för att kunna stödja tillväxten inom kommunen genom
fortsatta leveranser av VA-tjänster.?

När Sandviken växer finns vi med och skapar möjligheter för kommunen att växa, genom att leverera tryggt
och stabilt bredband till nya etableringar och områden.
Samtidigt är vi med och bevakar framtida möjligheter för
att kunna bygga ut vårt fibernät och ge möjligheter till
fler att få tillgång till en trygg, stabil och snabb uppkoppling. Vi bevakar bidrags- och finansieringsmöjligheter
för att kunna fortsätta utbyggnaden, i såväl tätort som
landsbygd.

Ur tekniskt perspektiv kommer en del av den affärsplan
och de strategier som tas fram vara, att fortsatt säkra vattenkvalitet och tillgång på vatten. Detta görs bland annat
genom en optimering av vattenförsörjningen genom en
stor mängd underhållsåtgärder inom verksamhetens alla
delar.

Dotterföretag

En fortsatt ekonomisk utmaning ligger i att både förnya
ledningsnätet och investera i stora resurskrävande projekt i produktionsanläggningarna som bedöms nödvändiga. Därför är?fortsatt huvudfokus på processorientering
och inre effektivitet viktigt, något som också är en del av
koncernens strategi: operativ överlägsenhet.

Sandviken Energi Elnät AB
Den underhållsprocess som etablerats inom Sandviken
Energi Elnäts anläggningar är ett fortsatt prioriterat förbättringsområde för tillförlitlig funktion och utveckling.
Bolaget fortsätter att reinvestera och ersätta utrangerad utrustning, som till stora delar funnits med sedan
50-talet. Det ger ökad säkerhet för medarbetare och ökad
tillförlitlighet i eldistribution med hög leveranssäkerhet
till kunderna. På så vis byggs en robust anläggning, vilket
också möjliggör nyetablering och expansion i Sandvikens
kommun.

Hela verksamheten står inför en omställning till digitalisering och automatisering av anläggningar och system.
Ökade krav på IT-säkerhet samt ökade krav på säkra
styrsystem behöver ha ökat fokus i och med en kraftigt
ökade automatisering och nyttjande av digital teknik.
Utbyte av styrsystemet på Rökebo vattenverk har till
stora delar genomförts under 2020 och driftsättning är
planerad att starta under 2021. Utbytet är en nödvändighet för att säkerställa framtida drift samt att möjliggöra
en fortsatt automatisering och styrning av dricksvattenproduktionen.  

Verksamheten ser en ökad mikroproduktion av el via
solceller, vilket välkomnas men som också innebär ett
behov av förstärkning av elnätet, framför allt i dess yttre
delar. Utbyggnaden av infrastruktur för elfordonsladdning ställer också nya krav för att kunna hantera toppar
som kan uppstå vid samtidig laddning inom några år.

Bångbro Kraft AB
Energibranschen är inne i en period där stora investeringar i elnäten genomförs. För gällande reglermodell
som kontrollerar elnätsbolagens intäkter har avkastningsräntan (WACC) sänkts från 5,2 till 2,16 %. Den
styr bolagets möjliga intäkter för perioden 2020-2023.
Detta ställer ytterligare krav på bolaget att driva effektiva
investeringsprojekt.

Vattenkraftverksamheten kommer att analyseras utifrån
framtida möjligheter till effektiviseringar. Den stora variationen av vattenflöden skapar utmaningar i planering
av produktion. Även de fluktuerande elpriserna skapar
osäkerhet för framtida intäkter. Ansökan till Nationella
Planen är genomförd, vilket ger möjlighet till ekonomiskt
stöd då vi söker nya miljötillstånd för vår småskaliga
vattenkraft. Beslut om prövningsgrupp är utskickat, vilket
innebär att vår verksamhet preliminärt ska prövas 2036.
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Hållbarhetsrapport
Sandviken Energis vision är att vi ska vara en lokal förebild som
bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med våra kunder och Sandvikenbor skapar vi en hållbar vardag för dagens, och
framtidens, generation Sandvikenbor.

Vårt hållbarhetsengagemang speglar alla våra prioriteringar, vilka beslut vi tar på kort och lång sikt och på vilka
sätt vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

I denna hållbarhetsrapport beskriver vi vårt hållbarhetsarbete i dessa tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet.

Hållbarhet förknippas ofta med klimat och miljö, men
begreppet är mycket bredare än så och handlar om tre
ofta överlappande aspekter.

Introduktion

•

Social hållbarhet – att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter.

•

Ekologisk hållbarhet – att hushålla med resurserna så att de räcker till kommande generationer.

•

Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom
utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet
negativt.

Detta är Sandviken Energi AB:s hållbarhetsrapport och
avser räkenskapsåret 2020. Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget Sandviken Energi AB (org.nr 5560123050) samt dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB,
Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.
Vid upprättande av hållbarhetsrapporten har vägledning
hämtats från Global Reporting Initiatives (GRI) standarder för hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsrapporten
har delats in i tre kapitel som utgår från den definition av
hållbar utveckling som presenterades ovan ekonomisk,
social och ekologisk, samt ett kapitel där vi behandlar de
olika risker som finns i vår verksamhet.
Styrelsen för Sandviken Energi AB har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsrapporten.
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Affärsmodell

Ett annat prioriterat fokusområde inom koncernen är
arbete för en säker arbetsmiljö där vi har en nollvision
vad gäller fysisk och psykisk ohälsa på grund av arbetet. I
hela koncernen görs insatser för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa.

Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet
inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, vattenkraft samt
vatten och avlopp. Tillsammans är vi drygt 160 medarbetare och omsätter nära 500 miljoner kronor. Bolaget är
också delägare i elhandelsföretaget Bixia AB.

De övergripande områden där störst påverkan på
omgivningen bedöms förekomma är miljö, sociala
förhållanden, personalfrågor, mänskliga rättigheter samt
antikorruption.

Alla verksamheter inom Sandviken Energi-koncernen ska
bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Sandvikens
infrastruktur, utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt
perspektiv. Vi återinvesterar våra vinster för att stärka
Sandviken Energis konkurrenskraft och levererar prisvärda produkter med hög driftsäkerhet.

Styrning och ansvar för hållbarhetsaspekter i verksamheten
I koncernens affärsplan beskrivs koncernledningens plan
för hur bolaget ska utvecklas. Mottagare för affärsplanen
är i första hand styrelsen och verksamhetens medarbetare.

Viktiga leverantörer
Sandviken Energi verkar för att alla företag ska ges
möjlighet att delta i upphandlingar och att företagen ser
Sandviken Energi som en partner för framtida affärer.
En av utgångspunkterna vid inköp av varor, tjänster och
entreprenader är att inköpen ska bidra till en effektivare
förbrukning av våra gemensamma resurser och till en
hållbarutveckling med beaktande av social, ekonomisk
och ekologisk hänsyn.

Målet med affärsplanen är att få bolagets intressenter i
form av styrelse, ägare och medarbetare orienterade om
det nuvarande tillståndet samt delaktiga i arbetet med de
möjligheter och utmaningar som bolaget står inför under
planperioden.

Sandviken Energi ställer miljökrav vid inköpen av
varor, tjänster och entreprenader för att kunna uppnå
kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan. Exempel
på miljökrav är bland annat krav på miljöklassning av
fordon, rutiner för bland annat att hantera oljeläckage
och EBR-krav vid kabelförlängning.

Överordnad målsättning med affärsplanen är att visa en
plan som, inklusive en budget, visar hur företaget skall
nå de uppsatta målen för planperioden.
Affärsplanen baserar sig på den process som drivits i
styrelse och koncernledning och som har lett fram till
ett inriktningsbeslut avseende företagets utveckling.
Förutom själva planen, är vår ambition att även etablera
en årlig process för hur vi effektivt och värdeskapande
arbetar med en ”röd tråd” från inriktningsbeslut i styrelsen till operativt genomförande i koncernens samtliga
verksamhetsområden.

De leverantörerna med störst betydelse för koncernen
är bränsleleverantörer, anläggningsentreprenörer samt
leverantörer av inhyrda anläggningsmaskiner.

Fokusområden för Sandviken Energi AB
Verksamheten inom Sandviken Energikoncernen omfattar flera olika verksamhetsområden och påverkar därför
omgivningsmiljön inom olika områden. Viktiga fokusområden som mäts och följs upp inom miljöområdet på
koncernnivå är utsläpp av klimatpåverkande CO2 från
användning av torvbränsle vid Björksätra kraftvärmeverk,
samt från fordonstransporter. Inom värmeproduktion
sker en stor mängd bränsletransporter som har klimatpåverkan.

Affärsplanen är kopplad till överliggande ägardirektiv och
strategisk plan samt underliggande planer, processer och
mål på team och individnivå.
Ambitionen är att detta plansamband skall vara känt och
upplevas logiskt och tydligt för alla medarbetare och andra intressenter i syfte att skapa förståelse, engagemang
samt vilja att delta i utvecklingen av verksamheten.
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Agenda 2030

”

”Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, och
den sista som kan stoppa klimatförändringarna”.
Ban Ki-moon, FN:s tidigare generalsekreterare.

Genom vårt arbete med att producera lokal och förnybar
energi genom vattenkraft, hållbar infrastruktur för
energiförsörjning med värme och el, dricksvatten och
avloppsrening, kommunikation med fiber samt drift
och underhåll av gatuvägnätet, bidrar vi till många av de
globala målen. Med vårt uppdrag i fokus för att skapa
en hållbar infrastruktur som är ekonomiskt, socialt samt
ekologiskt hållbar bidrar vi främst till mål 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13 samt 15, vilket vi kommer att redogöra för i respektive kapitel av hållbarhetsrapporten som följer.

För att nå en hållbar värld behöver företag och organisationer i alla länder arbeta mot samma mål. Det är möjligt
tack vare FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, den
så kallade Agenda 2030. Utifrån de globala målen skapar
EU förordningar och direktiv som medlemsstaterna
behöver följa. Dessa förordningar och direktiv hanteras
sedan av vår regering som för kraven vidare till regional
och lokal nivå hos länsstyrelsen samt kommunen. På så
vis påverkas vårt hållbarhetsarbete av FN:s hållbarhetsmål.
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EKOLOGISK
HÅLLBARHET

Vårt kraftvärmeverk i Björksätra
där vi dagligen producerar
fjärrvärme till 2 589 kunder
i kommunen.
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Ekologisk hållbarhet

Klimatbokslut

Den första aspekten i Sandviken Energis hållbarhetsarbete handlar om företagets arbete för att skapa klimatsmarta energi- och kommunikationslösningar, och därigenom bidra till regionens utveckling med en långsiktigt
hållbar miljö. Klimatpåverkan är en strategisk fråga som
vi jobbar med och styr i vår vardag genom att använda
rätt bränslen i energiproduktionen till våra kunder samt
i våra fordon. Det handlar också om att jobba med att
hålla resursanvändning nere och att ha god tillgänglighet
i våra anläggningar. På så sätt ger vi också förutsättning
till en god ekonomi.

Under flera år har Sandviken Energi mätt våra egna
direkta utsläpp av klimatpåverkande koldioxid, de indirekta utsläppen från våra leverantörer samt de utsläpp
som kan undvikas tack vare våra tjänster och produkter. 2020 års klimatbokslut visar att Sandviken Energis
klimatpåverkan totalt sett är mycket liten. De utsläpp
som tillfördes var nästan lika stora som de utsläpp som
undveks tack vare våra produkter och tjänster.
Att de totala utsläppen blir lika stora med Sandviken
Energis verksamheter respektive utan våra verksamheter
innebär att vi har producerat de efterfrågade nyttigheterna med samma klimatpåverkan som den alternativa
produktionen under 2020.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden
för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial
utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa
hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en avgörande
utmaning för vår överlevnad.

Sett till företagets direkta utsläpp så minskade dessa
tydligt mellan 2019 och 2020, främst tack vare minskad
torvförbrukning i värmeproduktionen. Även utsläppen
från förbränning av fossil eldningsolja och gasol minskade. Även den indirekt tillförda klimatpåverkan minskade
från 2019 till 2020. Detta berodde till stor del av förändringar i elsystemet men också av minskade förluster i
Sandviken Energis elnät.

Vår verksamhet har stor påverkan på miljön, exempelvis
genom det material och de kemikalier vi använder. Vi
arbetar för att minimera kemikalieanvändningen och
material som innehåller farliga ämnen. För att säkerställa att hela produktionskedjan är hållbar (inklusive
leverantörskedjan) arbetar vi med att genomföra hållbara
upphandlingar.

Trots detta minskade klimatnyttan av Sandviken Energis
tjänster jämfört med föregående år tack vare förändringar i omvärlden. Minskade utsläpp från den alternativa elen som produceras i Europa samt det minskade
elbehovet som pandemin givit, är två av anledningarna
till årets resultat. 2020 har också varit ett år med höga
temperaturer och minskad försäljning av fjärrvärme,
vilket också lett till minskad klimatnytta. Sandviken
Energi bidrar till mer klimatnytta under kalla år tack vare
att fjärrvärme och elproduktionen då ökar. Trots att den
direkta miljönyttan inte ökat under året bidrar Sandviken
Energi och dess fjärrvärmekunder till att avlasta elsystemet, vilket är viktigt för att skapa effektbalans inom
energisystemet.

De globala mål vi arbetar
med inom ekologisk
hållbarhet presenteras här.
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Klimatpåverkan 2019
(2018 års siffror inom parentes)

Indirekta utsläpp

Utsläpp från egen
verksamhet

41 400

Direkta utsläpp

(46 900)
Utsläpp som undviks
tack vare företagets
produkter och tjänster
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Figur 1. Sandviken Energis sammanlagda klimatpåverkan under 2020 uppdelat i direkt klimatpåverkan från Sandviken Energis
egen verksamhet och indirekt klimatpåverkan som uppstår utanför Sandviken Energi. Summan av all klimatpåverkan är nästan
noll vilket innebär att det uppstår lika mycket utsläpp med Sandviken Energis verksamhet som utan.

Förnybar energi

Transporter

Vår största direkta klimatpåverkan idag kommer från
produktionen av värme där en stor del av det fossila
torvbränslet har ersatts med biobränsle, såsom flisat trä
och träpellets. Mål för 2020 är att utsläppen av fossilt
CO2 från Björksätra kraftvärmeverk ska vara 13 % lägre
än nivån 2018, det vill säga en total minskning med 8 800
ton CO2.

Vår verksamhet finns på flera platser i Sandvikens kommun vilket skapar många resor. Vi har aktivt arbetat med
att öka andelen förnybara bränslen och när vi köper nya
bilar väljer vi alltid elbilar, vätgasbilar eller biogasbilar i
första hand. Totalt finns nu 22 fossilfria personfordon
inom koncernen.
Under året användes HVO (fossilfritt biodiesel) i våra
dieselfordon, användningen ökade från 9 m3 2019 till 50
m3 2020. Samtidigt minskade användningen av vanlig
diesel från 70 m3 2019 till 11 m3 2020. Den lägre användningen av diesel har totalt minskat utsläppen av
CO2 med 150 ton CO2e jämfört med föregående år. Den
största förbrukningen av diesel är för arbetsmaskiner
inom Gata.

Resultatet för 2020 jämfört med 2018 är en minskning
av fossila CO2-utsläppen med 10 369 ton. Minskningen
motsvarar 24 %. En enskild kunds klimatpåverkan från
användningen av fjärrvärme har minskat från 196 kg koldioxidekvivalenter/MWh 2018 till 167 kg koldioxidekvivalenter/MWh 2020.
Sandviken Energi renoverade under 2019 Kungsfors
vattenkraftstation och produktionen påbörjades i slutet
av året. Produktionen av vattenkraft inleddes sedan bra
i början av 2020 men minskade snabbt på grund av utebliven vårflod. Under månaderna maj september skedde
ingen produktion på grund av för låga flöden. November
och december avslutades starkt med volymer enligt budget. Vattenkraftsproduktionen för 2020 uppgick till cirka
16,7 GWh, vilket motsvarar årsvärmebehovet för cirka
900 eluppvärmda villor.

Omställningen med att använda HVO för personfordonen samt ökat användande av fordon som drivs med el,
vätgas och biogas har medfört att utsläppen av CO2e har
minskat med 50 ton jämfört med föregående år.  
Under året har utsläppen från våra tjänsteresor minskat, på grund av pandemin har inga flygresor gjorts vilket
innebär 1,8 ton minskat utsläpp av CO2e jämfört med
föregående år.
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ämnet fosfor minskat med nästan 40% från 16 till 10 ton/
år. För fosfor har utsläppen från främst skogsbruk och
små avlopp minskat, men även för dagvatten. Minskningen kan vara ett resultat från de åtgärder som utförts med
anslutning av enskilda avlopp till kommunalt VA.

Under 2020 installerade och driftsatte Sandviken Energi,
på uppdrag av kommunstyrelsen, 102 laddstolpar med
totalt 204 laddpunkter runt om i kommunen. Medel från
klimatklivet har erhållits för detta och laddpunkterna är
tänkta både för privatpersoner, men också för kommunens arbetsfordon. Under 2020 kunde man fritt testa
att ladda sitt elfordon och under kommande år ska en
betallösning vara på plats.

Ett nytt egenkontrollprogram samt rutiner för provtagning och hantering av schaktmassor inom koncernen har
tagits fram under året. Arbetet med att implementera
det nya arbetssättet med en mer miljösäker hantering av
schaktmassor kommer att ske under våren 2021. Inom
gatuverksamheten hanteras stora mängder fyllnings- och
ballastmaterial. För att hushålla med naturresurser och
energi är målsättningen att minska användandet av nytt
material.

Avfall
Olika delar av vår verksamhet påverkar vattenkvaliteten i
sjöar och hav. Vi arbetar för att minimera utsläpp av orenat avloppsvatten och användning av farliga ämnen i de
material och kemikalier som vi använder i våra processer.
Vi behöver också säkerställa att det farliga avfall som vi
samlar in hanteras på ett hållbart sätt.

Förebyggande arbete

Sandviken Energi har medverkat i en undersökning för
att kartlägga hur mycket näringsämnen som hamnar i
Storsjön samt vilken effekt olika åtgärder har haft för att
minska utsläppen. Undersökningen har gjorts av SMHI
på uppdrag av Sandvikens kommun. En liknande undersökning gjordes även 1998. Jämfört med den föregående
utredningen från 1998 har nettobelastningen för närings-

Inom affärsområdet Elnät har ett långsiktigt arbete med
att kartlägga möjligheter till miljöförbättrande åtgärder
för hanteringen av kreosotbehandlade stolpar, samt
trycksatta brytare som innehåller klimatpåverkande gas,
genomförts. Under 2020 har vi kartlagt vilka krav som
finns för att lagra stolparna och ett provtagningsprogram
för marken där dessa hanteras har också tagits fram.

Vår medarbetare Rebecca
är en av elmontörerna
som under året arbetat
med vårt systematiska
underhållsarbete med
fokus på att bygga ett
långsiktigt hållbart elnät
i Sandviken.
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2020 – Coronaåret
Coronapandemin gjorde 2020 till ett ovanligt år på
många sätt – vi tvingades till nya digitala arbetssätt
och kunde inte träffas som vanligt längre.
Men vi är stolta att våra viktiga leveranser till kunderna
fungerade precis som vanligt.
Här är några ögonblicksbilder från året som gått.
25 mars
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Stina gjorde under våren sitt examensarbete hos oss och är nu en av våra
kollegor.. Handledde gjorde Joel som
arbetar som utredningsingenjör på vårt
värmeverk.

4 juni 2020

Ett elcykelmingel med invigning av
våra nya eltjänstecyklar blev ett av
årets utomhusarrangemang som vi
anordnade under året.

8 oktober 2

020

Alla våra med
arbetare som
har möjlighe
hemifrån via
t arbetar
digitala lösn
in
ga
r. Alla medar
erbjudits utbi
betare har
ldning i ergo
nomi för att
en så bra arbe
kunna skapa
tsmiljö som
möjligt i hem
met.

2 december 2020

våra nya medVår årliga välkomstdag blev digital och
affärsområarbetare fick stifta bekantskap med våra
den via filmer och Teams-möte.
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EKONOMISK
HÅLLBARHET

Våra elmontörer Chris och Henrik tog under året
båt ut till några jobb. Bland annat till en av öarna
i Storsjön där de för hand grävde fram elledningar
i behov av underhåll – en viktig del i vårt arbete
för att säkra vår leveranser av el i framtiden.
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Ekonomisk hållbarhet

Under 2020 har ytterligare 11 000 elmätare bytts ut till
ny smarta mätare hos våra kunder. De nya moderna
mätarna ger kunderna större möjligheter att följa och
analysera sin egen förbrukning och därmed också möjligheter att påverka sina elkostnader. Investeringen är ett
led i vårt hållbarhetsarbete och ger både ekonomisk och
miljömässig vinning för Sandviken Energi, men främst
för våra kunder.

I Sandviken Energis fall handlar ekonomisk hållbarhet
om att integrera ekonomisk hållbarhet med social och
ekologisk hållbarhet, det vill säga göra ekonomiskt sunda
affärer och samtidigt ta social hänsyn och respektera
miljön. Ekonomisk hållbarhet handlar också om att
arbeta långsiktigt och hushålla med ekonomiska resurser
ansvarsfullt. Genom att integrera perspektiven och låta
en hållbar värdegrund genomsyra företagets affärskultur
skapas värde, både i och utanför den egna organisationen.

I Sandviken har fortsatt utbyggnad av fjärrvärmesystemet
lett till att ett antal enskilda oljepannor, värmepumpar
och mindre enskilda ved/pelletspannor har ersatts med
energi från kraftvärmeverket i Björksätra. Anslutningen
till fjärrvärmeverket medför en successiv förbättring av
luftkvaliteten i Sandvikens tätort. Eftersom huvuddelen
av energin vid värmeverket produceras av biobränslen har den ökade anslutningen av kunder medfört att
utsläppen av klimatpåverkande koldioxid från gamla
oljepannor har fortsatt att minska.   

Effektiviserande investeringar
Sandviken Energi och affärsområdet Elnät har under
året utfört arbete med byte av belysningsarmaturer för
kommunens gatljus vid gator och vägar i Sandviken och
Storvik. De gamla armaturerna har suttit i belysningsstolparna sedan 80-talet och behöver bytas. Med den
nya LED-belysningen belastas miljön mindre, behovet av
underhåll minskar och elförbrukningen minskar. Dessutom får kommuninvånarna en tryggare miljö att vistas
i. Under 2020 byttes cirka 683 armaturer och totalt har 4
036 armaturer bytts.

Av de kunder som anslutit sig till fjärrvärmenätet i
Sandviken under 2020 är det en företagskund med större
förbrukning och 10 villakunder. Flera villakunder har
tecknat kontrakt men har önskat anslutning och installation senare på grund av Covid-19. Sandvikenhus AB och
Sandviken Nyttofastigheter AB har i Björksätra valt att
dela upp sina fastigheter så där har det tillkommit 32 nya
anslutningspunkter.

Under 2020 fortsatte vår övergång till att använda drönare för felsökning längs luftlinjer. Det nya arbetssättet
minskar skaderisken för våra medarbetare i skog och
mark och bidrar till en tryggare och bättre arbetsmiljö.
Våra medarbetare har också fått chansen att vara med
och utveckla våra arbetssätt med moderna verktyg som
bidrar till utveckling både hos oss på Sandviken Energi
och inom branschen. Dessutom minskar våra utsläpp
och miljöpåverkan då vi helt har kunnat avveckla användandet av helikopter för besiktning av våra luftlinjer. Vi
förbättrar också kvaliteten på våra genomförda besiktningar och blir än mer effektiva vid felsökning vid avbrott
eftersom vi minskar promenader i linjegator. Genom
att använda drönare kan vi också besiktiga vårt elnät
under större delen av året istället för att hinna alla vid
en intensiv dag. Att använda drönare i felsökning- och
besiktningssyfte är en kostnadseffektiv investering för
framtiden.

Vid årsskiftet 2020/2021 var 2 538 fastigheter anslutna till
fjärrvärmenäten i Sandviken, Storvik och Järbo.

De globala mål vi arbetar
med inom ekonomisk
hållbarhet presenteras här.
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Under året har en energikartläggning genomförts inom
koncernens verksamheter. Kraftvärmeverket i Björksätra,
Rökebo vattenverk samt reningsverk har undersökts och
kartlagts. Även fastigheterna på Industrivägen 15 och
Gävlevägen 96 har undersökts. Energikartläggningen
har resulterat i en åtgärdsplan som ska påbörjas under
2021. I planen finns flera olika åtgärder som ger såväl
ekonomisk som miljömässig vinning för koncernen och
samhället i stort.

Innovationer
Flera projekt har genomförts inom vatten där till exempel avloppsledningar har renoverats genom infodring
med flexibelt foder (schaktfri ledningsrenovering).
Projektet kring att digitalisera och automatisera produktionsprocesserna från vattentäkt till färdig produkt vid
Rökebo vattenverk, som drivits tillsammans med IVL
Svenska Miljöinstitutet, har slutförts. Automatisering har
uppstartats i och med det styrsystemsbyte som pågår.
Intresset för solceller har under några år växt kraftigt
i Sandviken. Under 2020 anslöts 73 anläggningar i
kommunen (under 2019 anslöts 51). Sandviken Energi
har möjliggjort för de kunder som önskar ansluta sin
produktion till vårt elnät och därmed bidragit till att mer
förnybar el produceras lokalt i kommunen.

VA-strategen John Östblom arbetade under året med vårt
och IVL:s gemensamma projekt som syftar till att digitalisera
och automatisera produktionsprocesserna från vattentäkten
Öjaren (som syns på bilden bakom John) till färdig produkt
vid Rökebo vattenverk,

Kunderna Helge och
Marianne Berglund
valde under 2020
att satsa på en egen
solcellsanläggning
hemma på gården i
Kungsgården. Parets
anläggning är en av
73 anläggningar som
Sandviken Energi, via
förstärkningar
i elnätet, möjliggjorde
under året.
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SOCIAL
HÅLLBARHET

I vår verkstad renoveras koncernens och de
kommunala bolagens maskiner. Under året
renoverades och moderniserades verkstaden,
vilket gav förbättrad arbetsmiljö och effektivare
arbetssätt.
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Social hållbarhet

Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss. Därför har vi
implementerat en modell och ett verktyg för att kartlägga
och värdera våra befattningar. Syftet är att säkerställa att
vi har jämställda löner. Vi har reviderat vår Likabehandlingsplan till en plan med aktiva åtgärder för att minska
diskriminering. Vi accepterar inte att våra medarbetare
utsätts för någon form av diskriminering eller kränkning
på arbetsplatsen.

På Sandviken Energi-koncernen handlar social hållbarhet om att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra
medarbetare, en plats där de har möjlighet att utvecklas
och trivas. Sandviken Energis målsättning är att vara en
arbetsgivare som attraherar den bästa kompetensen och
behåller nyckelpersonal, för att också vara en självklar
samarbetspartner för stora aktörer på marknaden.

Kompetensförsörjning

Ytterligare en viktig aspekt i vårt sociala hållbarhetsarbete handlar om vår arbetsmiljö och den viktiga säkerhetsresa som företaget genomför. Säkerhetsresan innebär ett
långsiktigt arbete där förbättringsarbete inom hela verksamheten genomförs i olika steg för att nå vår vision ”På
Sandviken Energi ska man kunna jobba ett helt arbetsliv
utan att ta skada av den fysiska eller organisatoriska/sociala arbetsmiljön”.

Vi har tagit fram befattningsbeskrivningar för att tydliggöra innehållet i våra befattningar. Vi skapar på detta sätt
tydlighet och ett underlag till den långsiktiga kompetensförsörjningen för att på ett bättre sätt kunna möta
framtidens behov.

Som den lokala energipartnern i Sandviken har vi också
ett ansvar för att vara med och bidra till det hållbara
samhället, för våra kunders och för kommunens invånares skull. Vi är tillgängliga och lyhörda för våra kunder och
tar ansvar för samhällsutveckling.

Vi tar emot praktikanter från yrkeshögskolor för att bidra
till samhällsnytta, men också för att kunna säkra den
långsiktiga kompetensförsörjningen. För att kompetensutveckla våra chefer och skapa samsyn kring ledarskapet
vi eftersträvar genomför vi återkommande chefsträffar.

Attraktiv arbetsgivare
Vi har ansvarstagande, engagerade och öppna medarbetare som känner sig stolta över att vara en del av bolaget.
Och våra medarbetare agerar helt i enlighet med företagets kultur och färdriktning. Värdegrunden är tydligt
kopplad till en attraktiv arbetsgivare och därför arbetar
nu koncernen aktivt med vår värdegrund. Detta är ett
ställningstagande för att förtydliga företagskulturen.
För att attrahera ny kompetens och behålla befintlig
arbetar vi aktivt med att synliggöra både vår arbetsplats,
våra verksamheter och medarbetare i olika sociala
medier.

Stina som studerade till energisystemingenjör gjorde under
våren sitt examensarbete hos oss. Därefter fick hon
sommarjobb på värmeverket och nu arbetar hon som driftingenjör på vår mätavdelning.

De globala mål vi arbetar
med inom social hållbarhet
presenteras här.
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Hållbar arbetsplats

En säker arbetsplats

Under 2020 genomfördes en Medarbetarundersökning
som bland annat visar att våra medarbetare upplever
en god balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över
detta resultat som visar att vi är på rätt väg. Undersökningen visar också områden som behöver utvecklas och
dessa följer vi upp i handlingsplaner som vi arbetar aktivt
med i vår vardag.

Att alla våra medarbetare ska ha en säker och trygg
arbetsplats står högst upp på vår agenda. Säkerhetsfrågan
genomsyrar all verksamhet på vårt bolag och frågan är
en stående punkt på vår agenda, i alla sammanhang. Vi
har arbetat intensivt med kompetenshöjande aktiviteter
hos chefer och medarbetare för att säkerhetsfrågorna ska
vara i fokus i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med ständiga
förbättringar och uppföljningar och vi ser att rapporteringsviljan är hög bland våra medarbetare. Våra medarbetare vill och vågar rapportera händelser på arbetet det är
vi väldigt stolta över.

Stressrelaterade utmaningar finns i samhället och även
hos oss. För att våra chefer och skyddsombud ska
kunna stödja medarbetarna på ett bra sätt genomför vi
utbildningar, skyddsronder och tar upp dessa frågor vid
arbetsplatsträffar samt i medarbetarsamtal.   

Under 2017 implementerade Sandviken Energi ENIA
(Energibranschens Informationssystem för Arbetsskador) och där rapporterar och hanterar vi riskobservationer, tillbud och arbetsskador men vi genomför även
skyddsronder och riskbedömningar i systemet. Därigenom kan vi arbeta systematiskt med att dra lärdom av
inträffade händelser, analysera och förbättra arbetssätt
samt kontinuerligt följa utvecklingen.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, vilket är mycket positivt.
Övertiden följs upp regelbundet för att vid behov vidta
åtgärder. Detta för att säkerställa bra balans och en långsiktigt hållbar arbetsdag för våra medarbetare.
Hälsa och friskvård är viktigt för oss på Sandviken Energi
därför har vi tagit fram en Friskvårdsstrategi som tydliggör vilka friskvårdaktiviteter vi vill främja. Vi har ökat vårt
friskvårdsbidrag för att möjliggöra en aktiv fritid för våra
medarbetare.

Tack vare vår höga rapporteringsvilja kan vi förebygga
allvarliga olyckor. Under året har våra medarbetare och
entreprenörer rapporterat in 238 tillbud och riskobservationer i ENIA. Under 2020 har vi haft totalt 17 olyckor
varav två har medfört sjukfrånvaro.
Även entreprenörers och inhyrd personals olyckor och
tillbud följs upp, utreds och åtgärdas som en del av vårt
systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2020 har det
rapporterats in tre olyckor från entreprenör och inhyrd
personal, varav en olycka medförde sjukfrånvaro.
För fjärde året i rad har vi genomfört en enkätundersökning (NOSACQ-50) som mäter hur medarbetarna uppfattar säkerhetskulturen inom bolaget. 2020 års resultat
(medelvärde 3,48 av 4,0) indikerar “En god nivå. Fokus
bör ligga på underhåll och fortsatt utveckling”. Vi kan se
en tydlig förbättring av resultatet jämfört med tidigare år.

Vi har genomfört flera gemensamma friskvårdsaktiviteter
utomhus under året. Vi har haft både löpträning och cirkelträning tillsammans med tränare från Parkbadet.

27

V
SANDVIKEN ENERGI – HÅLLBARHETSRAPPORT

Vår säkerhetsresa
Vår vision är att på Sandviken Energi ska
alla medarbetare ”kunna jobba ett helt
arbetsliv utan att ta skada av den fysiska
eller organisatoriska eller sociala arbetsmiljön”.
För att nå dit startade vi för några år
sedan ”Säkerhetsresan”.
Produktionschef Christian och skyddsombud Staffan går
skyddsrond på värmeverket.

Redan 2017 påbörjade Sandviken Energi sin säkerhetsresa med målet om att sätta säkerhetsfrågorna på agendan
i hela företaget. Sedan dess har vi infört incidentrapporteringssystemet ENIA, infört en årlig enkät för att
mäta säkerhetsklimatet samt förstås utbildat chefer och
medarbetare i olika säkerhetsfrågor.

systematiskt och tar fram koncernövergripande arbetssätt och rutiner och arbetar efter devisen: ”säkerheten
först”.

2019 anställdes arbetsmijöingenjören Ulrika, som har
fortsatt driva säkerhetsfrågorna i koncernen. Hon lyfter
fram det stora engagemanget från både ledningen och
medarbetarna som en nyckel till framgång.

Christian, som är produktionschef på vårt kraftvärmeverk, lyfter också han fram förankringen bland medarbetare som en viktig del i varför Sandviken Energis
säkerhetsresa lyckats så bra.

”Vi hade aldrig kommit så långt på så kort tid med Säkerhetsresan utan våra engagerade och intresserade chefer,
skyddsombud och medarbetare. Jag är otroligt stolt över
vad vi har åstadkommit tillsammans!”, säger Ulrika.

”Säkerhetsarbetet har blivit ett naturligt inslag i vår
arbetsdag. Varje morgon börjar vi våra morgonmöten
7.05 med att fråga om det finns något att rapportera kring
säkerheten”, säger Christian och fortsätter,

Vi är nu betydligt bättre på att identifiera, rapportera och
hantera risker och tillbud i våra verksamheter. Vi arbetar

”Och alla medarbetare har på ett bra sätt tagit till av det
här arbetssättet. Säkerheten kommer först på agendan”.

Arbetsmiljöingenjören Ulrika på plats på värmeverket tillsammans med
produktionschefen Christian.
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Ulrika nominerades till Årets insats på Framtidsgalan 2020, med motiveringen att hon
inspirerat och peppat kollegor till att vilja
vara delaktiga i arbetet med Säkerhestresan
på Sandviken Energi.
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Kunder och invånare i fokus

Det hållbara samhället

Sandviken Energis målsättning är att rankas bland
de fem främsta jämförbara företagen i branschen i
den kundnöjdhetsundersökning, NKI, bolaget deltar i
vartannat år. För att öka utvecklingstakten och förbättra
servicen till våra kunder har vi även börjat mäta kundnöjdheten löpande. Kunder får efter kontakt med vår
kundservice möjlighet att svara på ett antal frågor och
tycka till om hur deras ärende har hanterats. Med hjälp
av informationen kan vi utveckla verksamheten genom
att identifiera förbättringsområden eller bevara det vi
redan gör bra. Även den större kundundersökningen
som genomfördes 2019 ligger till grund för en handlingsplan med aktiviteter som vi har arbetat med under året.
Bland annat har ett första delprojekt genomförts med
syfte att ta fram arbetssätt och systemstöd för att trygga
återkopplingen till våra kunder. Ett arbete för att öka
kundnöjdheten vid nyanslutningar har också påbörjats.
Målsättningen är att kunna ge kunderna ett samlat erbjudande och en koncerngemensam kontakt vid köp av flera
nyttigheter.

Vi ska ge våra kunder en bekväm vardag och samtidigt
bidra i samhällsutvecklingen i Sandviken. Vi möjliggör
för våra kunder att ta del av det digitala samhället som
växt fram i rasande tempo under 2020. Aldrig har så
många arbetat hemifrån, ringt videosamtal eller använt
sociala medier. Fler än någonsin använder internet och
förra året fanns 94 % av alla hushåll i Sandviken finns i
absolut närhet till en fiberanslutning. Det är mest i länet
och högre än rikssnittet på knappt 91 %.
Förutom att bidra till att utveckla hållbara samhällen
med digital teknik är vi en viktig partner för många av
våra lokala initiativ via föreningslivet. En viktig del i
vårt sociala hållbarhetsarbete handlar om vårt sponsringsarbete. I början av året deltog vi i två arrangemang
tillsammans med vår partner Saik bandy där föreningen
bjöd in till en bandyfest i samband med i dam- och en
herrmatch. Ett år som detta, då många arrangemang har
ställts in, har vårt stöd till föreningar och organisationer
varit viktigare än någonsin och vi kommer att utveckla
vårt sponsringsarbete än mer tillsammans med våra
samarbetspartners under 2021.

Enligt den nya kommunikationsstrategin som har antagits under året ska vår kommunikation fokusera på de tre
huvudbudskapen; hållbarhet, prisvärde och samhällsutveckling. Genom dessa budskap stärker och tydliggör vi
Sandviken Energis position som en lokal och närvarande
medspelare i kommunen. Kommunikationen bidrar
dessutom till att tydliggöra bilden av oss som ett aktivt
företag, som utöver nyttan av våra kärnverksamheter
också bidrar socialt till Sandvikens kommun.
De senaste fyra åren har kundtidningen Nätet skickats ut
till samtliga kunder två gånger per år. Våren 2020 lades
tidningen ner i samband med att en ny kommunikationsstrategi trädde i kraft. Fokus på digitala och sociala kommunikationskanaler ökar och under året har framförallt
kanalerna LinkedIn och Instagram ersatt tidningen som
kommunikationskanaler. Genom detta undviker vi användandet av papper till totalt 40 000 tidningar årligen
samt distributionen av dessa.
Nya webbplatser för sandvikenenergi.se och sandnet.
se har lanserats under våren. De nya webbplatserna har
större fokus på kundens behov och digital tillgänglighet
enligt nya regelverk.

Marknadschefen Shane på en av bandyfesterna som vi
arrangerade under 2020 tillsammans med Saik bandy.
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En allvarlig olycka/arbetsskada kan innebära allvarliga
konsekvenser för individen i form av bestående men,
trauma och försämrad arbetsförmåga. Det kan också
innebära allvarliga konsekvenser för verksamheten i form
av kostnader för försämrad produktivitet, sjukskrivningar
samt skadestånd/böter för bristande lagefterlevnad.

Sandviken Energi arbetar kontinuerligt med att se över
de risker som är relaterade till vår verksamhet. Genom
att detta arbete utförs kontinuerligt minskar vi risken för
oförutsedda händelser och om dessa ändå inträffar har vi
bättre förmåga att hantera dem.

Risker inom ekologisk hållbarhet
Klimatfrågor

Ett bolag med dålig arbetsmiljö har svårt att bibehålla
befintliga medarbetare samt rekrytera nya.

Jorden står sannolikt inför en höjning av den globala
medeltemperaturen, vilket bland annat är en risk utifrån
ekologiaspekten. Klimatförändringarna kommer lokalt
att medföra mildare vintrar och regnigare somrar. Detta
bedöms inte utgöra något väsentligt hot för Sandviken
Energis verksamhet, men det finns bland annat en risk
för ökade försäkringskostnader i och med kraftigare
nederbörd.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper oss att minimera riskerna samt underlätta arbetet för bättre hälsa
och ökad säkerhet. Men det kanske viktigaste är att vi arbetar vidare med att forma en företagskultur som sätter
hälsa och säkerhet i fokus.

Medarbetare
Sandviken Energi arbetar aktivt för att minska de egna
växthusgasutsläppen och inför beslut om nya anläggningar beaktas bland annat möjligheten till minskad
energianvändning samt planering för lägre utsläpp av
växthusgaser. Inom Elnät byggs ett robustare elnät och i
centrala Sandviken har ett stort dagvattenmagasin byggts
för att kunna ta emot höga vattenflöden vid kraftiga
regnväder.

Att bolaget inte lyckas behålla och attrahera rätt kompetens är ytterligare en identifierad risk där identifiering av
möjlighet att tillgodose intern utveckling kan var en lösning. Ett ökat samarbete med utbildare och att erbjuda
praktikplatser är möjliga lösningar.
Stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa är andra
risker där utbildning för chefer och arbetsledare inom
området Medarbetarsamtal, där frågor om arbetsbelastning tas upp, kan minska riskerna. Att möta den
digitala utvecklingen är en annan utmaning, men även en
möjliggörare. Vi behöver vara medvetna och beredda för
att möta morgondagens krav på kompetens.

Det finns flera politiska initiativ och regleringar som
tvingar verksamheter att minska sin användning av
fossila bränslen. För Sveriges del är det främst inom
transportsektorn som utfasning av bensin och dieseldrivna transporter kommer att ske i relativt snabb takt. Detta
kommer att ske genom förbud och/eller genom ekonomiska styrmedel som skattehöjningar på fossila bränslen
samt nya fossildrivna fordon.

Mänskliga rättigheter
Sandviken Energis verksamhet medför inte några uppenbara risker för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi
bedriver ingen verksamhet i länder som identifierats som
högriskländer i detta avseende.

För att möta denna risk har företagets styrelse beslutat
att fordonsflottan ska ersättas med fordon som i så stor
utsträckning som möjligt drivs av förnybara energikällor.
Arbete pågår med att ersätta befintlig fordonsflotta med
fordon som drivs med el, vätgas och biogas. Dessutom
har Sandviken Energi startat uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon inom Sandvikens Kommun.

Risker inom ekonomisk hållbarhet
Mutor och korruption
Sandviken Energi tar avstånd från mutor och korruption.
Det finns en risk för korruption i samband med våra
inköp och upphandlingar. För att motverka korruption
och mutor sker inköp- och upphandlingsprocesserna
enligt gällande lagstiftning vilket minskar risk för korrupt
beteende inom bolaget.

Risker inom social hållbarhet
Arbetsmiljö
Sandviken Energis verksamhet innehåller många riskfyllda arbetssituationer av olika allvarlighetsgrad, allt från
administrativa arbetsuppgifter på kontor till arbete i produktions- och trafikmiljö vilket innebär risker i arbetet på
företaget.

Sandviken Energi har riktlinjer med syfte att vägleda
medarbetare till ett gemensamt förhållningssätt när det
gäller hantering av gåvor och andra förmåner.
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Resultaträkning för koncernen
NOT

2020

2019

2

486 794

494 391

3 874

4 897

2

10 902

4 832

501 570

504 120

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-95 672

-88 680

3

-149 859

-163 962

4, 5

-114 853

-113 334

-84 532

-74 322

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

6

0

-1 360

-444 916

-441 658

7, 8, 9

56 654

62 462

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10

404

-

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

105

115

Räntekostnader och liknande resultatposter

-9 445

-9 571

Summa resultat från finansiella poster

-8 936

-9 456

Resultat efter finansiella poster

47 718

53 006

-24 100

-20 000

23 618

33 006

Bokslutsdispositioner

12

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat

33

-4 783

-6 755

18 835

26 251
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Balansräkning för koncernen
NOT

2020-12-31

2019-12-31

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

9 427

5 754

Summa immateriella anläggningstillgångar

9 427

5 754

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
14

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

15, 16, 17

101 647

101 277

Maskiner och andra tekniska anläggningar

18

1 091 900

1 026 881

Inventarier, verktyg och installationer

19

44 820

28 615

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

20

Summa materiella anläggningstillgångar

77 896

91 728

1 316 263

1 248 501

19 201

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

21

19 201

Andra långfristiga värdepappersinnehav

22

589

589

Uppskjuten skattefordran

23

450

442

Andra långfristiga fordringar

24

2 151

3 646

22 391

23 878

1 348 081

1 278 133

6 747

8 036

978

0

7 725

8 036

Kundfordringar

24 553

18 931

Fordringar hos koncernföretag

16 964

10 968

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m

25

Råvaror och förnödenheter
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar

1 038

7 614

Övriga fordringar

9 589

19 063

48 930

47 690

101 074

104 266

44 849

57 795

44 849

57 795

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

26

27

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

34

153 648

170 097

1 501 729

1 448 230
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NOT

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

8 000

8 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat

465 551

446 716

Summa eget kapital

473 551

454 716

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

28

1 547

1 628

Uppskjuten skatteskuld

23

118 953

114 428

Övriga avsättningar

23

Summa avsättningar

546

418

121 046

116 474

29

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

0

33 720

52 000

52 000

534 000

504 000

44 112

26 364

630 112

616 084

114

66

Leverantörsskulder

47 974

57 005

Skulder till moderföretag

24 685

20 145

110 523

82 509

33 720

35 000

Skulder till koncernföretag
Skulder till Sandvikens Kommun
Övriga skulder

30

Summa långfristiga skulder
29

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

Skulder till Sandvikens kommun
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

35

37 464

24 671

22 540

41 560

277 020

260 956

1 501 729

1 448 230
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Kassaflödesanalys för koncernen
NOT

2020

2019

56 654

62 462

78 050

72 326

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
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Erhållen ränta
Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader
Erhållna utdelningar
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

105

115

-9 445

-9 571

404

0

-257

-381

125 511

124 951

Kassadflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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1 344

-5 381

-7 923

-4 023

-27 742

116 418

90 630

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstilgångar

-1 035

-1 123

-131 295

-128 047

540

15 145

Amortering av leasingskuld

-1 534

-1 258

Förändring långfristig fordran

1 487

-1 096

-131 837

-116 379

18 000

17 295

8 573

3 524

-24 100

-20 000

2 473

819

-12 946

-24 930

57 795

82 725

44 849

57 795

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Offentliga bidrag
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

27
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Resultaträkning för moderbolaget
NOT

2020

2019

2

298 817

311 962

2 240

2 525

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Summa rörelsens intäkter

10 358

3 932

311 415

318 419

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

3

Personalkostnader

4, 5

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

6

-72 080

-80 245

-98 269

-103 067

-73 360

-71 589

-43 408

-37 190

0

-1 360

-287 117

-293 451

7, 8, 9

24 298

24 967

Resultat från andelar i intresseföretag

10

404

0

Ränteintäkter från koncernbolag

11

198

225

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

105

115

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Räntekostnader koncernbolag
Räntekostnader Sandvikens kommun
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Bokslutsdispositioner

12

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat

38

-196

-93

-3 479

-3 109

-74

-320

21 256

21 784

-20 600

-21 730

656

54

27

105

684

159
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Balansräkning för moderbolaget
NOT

2020-12-31

2019-12-31

Övriga immateriella tillgångar

3 875

620

Summa immateriella anläggningstillgångar

3 875

620

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
14

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

15

5 956

5 253

Mark

16

1 157

1 157

Markanläggning

17

6 023

6 581

Maskiner och andra tekniska anläggningar

18

491 385

465 102

Inventarier, verktyg och installationer

19

27 462

16 335

Pågående nyanläggningar

20

20 772

39 509

552 756

533 938

91 117

91 117

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

33, 34

Fordringar hos dotterföretag
Andelar i intresseföretag

18 998

24 251

21

19 201

19 201

Andra långfristiga värdepappersinnehav

22

589

589

Uppskjutna skattefordringar

23

220

220

Andra långfristiga fordringar

24

2 151

3 646

Summa finansiella anläggningstillgångar

132 275

139 023

Summa anläggningstillgångar

688 907

673 580

6 371

7 359

6 371

7 359

24 553

18 931

Omsättningstillgångar
25

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos dotterföretag
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

26

27

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

39

1 499

37 066

12 924

12 420

198

4 834

9 336

18 124

20 561

20 302

69 070

111 677

23 104

6 424

98 545

125 461

787 452

799 040
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NOT

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
35

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

8 000

8 000

Reservfond

10 600

10 600

18 600

18 600

45 118

44 958

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

684

159

45 802

45 118

64 402

63 718

36

311 341

310 741

28

1 220

1 172

1 220

1 172

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Summa avsättningar
29

Långfristiga skulder
Skulder till moderbolag
Skulder till Sandvikens Kommun
Övriga långfristiga skulder

30

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

52 000

52 000

230 000

260 000

6 393

6 550

288 393

318 550

29

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag

114

66

20 485

32 856

24 685

20 145

37

58 840

26 768

4 191

3 000

31

13 781

22 024

Summa kortfristiga skulder

122 096

104 859

Summa eget kapital och skulder

787 452

799 040

Skulder till Sandvikens Kommun
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Kassaflödesanalys
för moderbolaget
NOT

2020

2019

24 298

24 967

32

37 044

35 991

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader
Erhållna utdelningar ifrån intresseföretag
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

303

340

-3 749

-3 523

404

0

27

105

58 327

57 880

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager

988

1 614

Förändring av kortfristiga fordringar

34 034

-22 570

Förändring av kortfristiga skulder

-12 524

-20 760

Kassaflöde från den löpande verksamheten

80 825

16 164

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-617

-78

-58 310

-57 502

223

14 409

Förändringar fordringar koncernföretag

5 253

5 253

Förändring långfristig fordran

1 494

-1 089

-763

-696

-52 720

-39 703

4 100

12 000

-24 100

-20 000

Amortering av leasingskuld
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Offentliga bidrag

8 573

3 524

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-11 427

-4 476

Årets kassaflöde

16 678

-28 015

6 426

34 441

23 104

6 426

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

27
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Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper

övertag som skett för framtida inveteringar redovisas
som långfristig skuld (obeskattade reserver) och löses
upp i den takt som anläggningen skrivs av. Taxan är
fördelad på en brukningsavgift och en anläggningsavgift.
Brukningsavgiften debiteras löpande medan anläggningsavgiften debiteras när fastigheten blir avgiftsskyldig enligt
LAV.

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.

I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Koncernredovisning
Sandviken Energi AB upprättar koncernredovisning.
Uppgifter om koncernföretag finns i förvaltningsberättelsen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter är en engångsavgift som ska betalas
när fastigheten ansluts till kommunalt VA. Anläggningsavgifter ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet
vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen.
Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen vilket
innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförbara till anslutningsavgiften med 2 % per år i 50 år.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och
skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid
förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av mellanskillnaden
mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet
av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster
och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad
bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen
jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet
av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt
kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på
ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkten till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
Anläggningsavgifter i vattenbolaget har från och med år
2012 periodiserats. I enlighet med lag om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som
behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att
ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella överuttag/
underuttag ska återföras/belasta abonnentkollektivet
inom tre år från det att dessa uppstått genom återbetalning som ex taxesänkning alternativt taxehöjning
för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från
avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen
en legal förpliktelse. I enlighet med lagen om allmäna
vattentjänster redovisas överuttag som en skuld. Det

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras
eller förbrukas.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen.
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delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om
de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar,
till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten .

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader
som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas
inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga
fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära
skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas
som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten
väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och
återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning
och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det
finns en legal rätt till kvittning.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till
en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget
kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark
har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella
tillgångar.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Inga låneutgifter aktiveras.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar
Avser utsläppsrätter och ledningsrätter. Behovet av
utsläppsrätter har täckts genom Naturvårdsverkets tilldelningsplan. Dessa har senare prissats till balansdagens
marknadspris. Ledningsrätter redovisas till anskaffningsvärdet.

Byggnader
Stommar

50 år

Fasader, yttertak, fönster

40 år

Hissar, ledningssystem, installationer, maskin
Övrig byggnad
Markanläggningar
Vatten- och avloppsanläggningar

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången.

20 år
10-50 år
30 år
30 år

Distibutionsnät för fjärrvärme
Miljöinvesteringar i fastbränslepannor
Fordon
Datautrustning
Kontors- och övriga inventarier
Optofibernät
Inventarier, verktyg och installationer
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20 år

Eldistributionsanläggningar
Panncentraler, kraftvärmeverk

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte

30-40 år

Vattenkraftanläggning
Mätutrustning

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras.

20-50 år

5-15 år
15-30 år
30 år
5 år
5-10 år
5 år
5-15 år
20 år
5-10 år
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Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre
innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas
på lång sikt. Tillgångar ingående i posten och redovisas
inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffningsvärde med
bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på
komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering
med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Sandviken Energi AB om
det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat
från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som
skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader
och nuvärdet av framtida kassaflöden som baseras på
företagsledningens bästa uppskattning.

Finansiella instrument
Bolaget tillämpar K3 kapitel 11 där finansiella instrument
värderas till anskaffningsvärde. Finansiella instrument
som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper,
kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder
och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Sandviken Energi AB blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt
ut eller överförts och koncernen har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal förutom bilar redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna
och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt
överförs från leasegivaren till ett företag klassificeras i
redovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen.
Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimilease-

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av
den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

avgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period
de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt
över den bedömda nyttjandeperioden. Leasingavtal där
de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till
leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren,
klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas
som kostnad linjärt över leasingperioden.

Rapportering för verksamhetsgrenar
Koncernens verksamhetsgrenar framgår i not 2.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.

Varulager

Som likvida medel klassificerar företaget medel på koncernkontot.

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in,
först ut-metoden (FIFU).

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader.
Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter
redovisas som räntekostnad.

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas
i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som
anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet
med ÅRLs indelning.

Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och
berörda personer har informerats.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som
är hänförlig till reserverna.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och
en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse
att betala ut en ersättning

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för
aktierna samt förvärvskostnader

Ersättningar vid uppsägning:
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom
koncernen beslutar att avsluta en anställning före den
normala tidpunkten för anställningens upphörande eller
då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte
ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas
en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att lämna sådan ersättning.

Likvida medel
Moderföretaget har medel på koncernkonto inom kommunkoncernens. Dessa klassificeras som likvida medel/
Långfristig skuld i balansräkningen och som likvida
medel i kassaflödesanalysen.
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Offentliga bidrag

Uppskattningar och bedömningar

Offentliga bidrag intäktsredovisas när företaget uppfyllt
de villkor som är förknippade med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas.
Bidraget som företaget erhållit men där alla villkor ännu
inte uppfyllts redovisas som skuld. Bidrag som erhållits
för förvärv av anläggningstillgångar reducerar anläggningstillgångarnas redovisade anskaffningsvärde.

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.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rättelse av fel

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

I samband med upprättande av bokslut 2020 uppmärksammades att konton felaktigt blivit styrda till begreppet
råvararor och förnödeheter från övriga externa kostnader
i resultaträkningen för räkenskapsår 2019. Det sammanlagda beloppet som flyttas från rad råvaraor och förnödenheter i resultaträkningen och till raden övriga externa
kostnader är 15 655 439,51 kr. I balansräkningen för 2019
har ett belopp om 10 544 123,10 kr och som avser energiskatt felaktigt hamnat på raden upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter. Beloppet har flyttats till raden
övriga kortfristiga skulder.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
balansomslutningen.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt).
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NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

145 913

154 749

147 277

154 121

Stadsmiljö

34 592

44 233

49 121

61 180

Kommunikation (sandnet)

45 806

38 694

46 597

40 730

Taxor och avgifter,vatten

113 492

106 946

111 565

116 806

-

-

Nätintäkter

19 178

19 186

15 732

15 200

3 153

6 762

-

-

364

21

4 388

3 407

9 430

3 203

4 800

6 609

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Kraft och värme

Anslutnings- och anläggningsavgifter
Intäkter vattenkraft
Hyresintäkter
Övriga kundarbeten
Övrigt
Summa

-

3 301

3 791

30 902

30 714

486 794

494 391

298 817

311 961

248

270

257

264

95

1 189

0

454

9 861

1 944

9 671

1 944

Från och med 2018 redovisas bidrag i summa övriga intäkter
I övriga rörelseintäkter ingår intäkter från:
Varor
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar
Bidrag
Övriga intäkter

698

1 429

429

1 270

10 902

4 832

10 358

3 932

Nätverksamhet

28 412

32 430

Kraft och värme

21 971

21 107

Vattenkraft

-2 123

1 570

10 777

8 207

Summa
Rörelseresultat per verksamhetsgrenar inkl interna leveranser

Vatten och avlopp
Stadsmiljö

1 147

980

Kommunikation

2 025

3 847

Övrigt

-5 556

5 679

Summa

56 653

73 820

NOT 3 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
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
2020

MODERBOLAGET
2019

2020

2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Årligt revisionsuppdrag
Årliga revisionära tjänster
Biträde till lekmannarevisorer
Summa

48

-61

-137

-19

-60

-161

-172

-140

-172

-65

-65

-65

-65

-287

-374

-225

-297
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NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

40

31

35

25

Män

124

120

70

68

Totalt

164

151

105

93

Medelantalet anställda
Kvinnor

Löner och andre ersättningarr
Styrelsen och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

1 814

1 865

1 814

1 865

76 260

73 539

47 127

45 583

78 074

75 404

48 941

47 448

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

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

418

425

418

425

9 100

9 079

5 975

5 775

23 495

23 720

15 496

14 880

33 013

33 224

21 889

21 080

111 087

108 628

70 830

68 528

NOT 5 STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
KONCERNEN
2020

Kvinnor

MODERBOLAGET
2019

2020

2019

3

3

3

3

Män

16

16

16

16

Totalt

19

19

19

19

NOT 6 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

Försäljning av anläggningstillgångar

0

-1 360

0

-1 360

Summa

0

-1 360

0

-1 360

NOT 7 UPPGIFTER OM MODERFÖRETAGET
Koncernen
Moderföretaget i den största koncernen där Sandviken Energi AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är
Sandviken Stadhus AB, 556036-9091.

Moderbolaget
Moderföretaget i den minsta koncernen där Sandviken Energi Elnät AB, Bångbro Kraft AB, Sandviken Energi Vatten AB
är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Sandviken Energi AB,556012-3050, Sandviken
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NOT 8 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2020

2019

Andel av årets totala inköp som skett från moderbolaget

1,00 %

1,00 %

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

1,00 %

4,00 %

16,00 %

16,00 %

2020

2019

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

NOT 9 INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE
KONCERNEN
MODERBOLAGET

Inköp av varor
Sandviken Energi Elnät AB

2 093

2 402

Summa

2 093

2 402

Inköp av tjänster
Sandviken Stadshus AB

2 471

2 121

Sandviken Energi Elnät AB

1 930

3 167

Sandviken Energi Vatten AB
Summa

424

514

4 824

5 802

NOT 10 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

Erhållna utdelningar

404

0

404

0

Summa

404

0

404

0

NOT 11 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

Övriga ränteintäkter

105

Summa

105

115

105

115

115

105

115

NOT 12 BOKSLUTSDISPOSITIONER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

Förändring av öresavskrivning

-

-

-600

-17 400

Återföring periodiseringsfond

-

-

-

3 670

Erhållna koncernbidrag

-

-

4 100

-

Lämnade koncernbidrag

-24 100

-20 000

-24 100

-

Summa

-24 100

-20 000

-20 600

-13 730
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NOT 13 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT
KONCERNEN
2020

2019

Skatt på årets resultat
-136

-276

Uppskjuten skatt

Aktuell skatt

-4 647

-6 480

Totalt redovisad skatt

-4 783

-6 756

Procent

Belopp

2020

Procent

Belopp

2019

Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt

23 617

Skatt enligt gällande skattesats

21,40

Ej avdragsgilla kostnader

-5 054

33 006
21,40

-7 063

-101

-140

Ej skattepliktiga intäkter

87

0

Ej avdragsgill räntenetto

-20

Justering avseende skatter för föregående år
Skatteffekt av sänkt skatt 20,6
Skillnad mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar anl.tillg
Förändring obeskattade reserver

29

222

175

253

126

106

4 526

6 374

Schablonränta periodiseringsfond

-28

Övriga justeringar

96

Redovisad effektiv skatt

0,58

-136

0,84

-276

2020

2019

27

96

MODERBOLAGET

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt

0

10

27

105

2020

Procent

Belopp

2019

Procent

Belopp

Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt

656

Skatt enligt gällande skattesats

21,40

Ej avdragsgilla kostnader

-140

54
21,40

-48

-12
-77

Ej skattepliktiga intäkter

87

0

Justering avseende skatter för föregående år

33

222

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars
skattevärde ej redovisats som tillgång

96

Skatteeffekt av skattemässiga justeringar av avskrivningar

0

Uppskjuten skatt temporära skillnader

0

Skatteeffekt av sänkt skatt 20,6

0

-28

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Skilllnad mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar

0

Redovisad effektiv skatt

-4,16

51

27

-195,27

105
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NOT 14 ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Värdeförändringar utsläppsrätter

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

7 653

6 529

620

541

417

1 124

3 256

79
3 256

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 326

7 653

3 876

620

Ingående avskrivningar

-1 899

-1 899

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 899

-1 899

0

0

Utgående redovisat värde

9 427

5 754

3 876

620

NOT 15 BYGGNADER
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

133 976

149 661

36 315

55 669

1 218

795

1 122

96

-2 958

-19 450

-2 958

-19 450

1 003

2 970

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

133 239

133 976

34 479

36 315

Ingående avskrivningar

Överförfört från påg. nyanläggning

-53 593

-56 009

-31 061

-36 426

Försäljningar och utrangeringar

2 958

5 815

2 958

5 815

Årets avskrivningar

-3 433

-3 399

-420

-450

-54 068

-53 593

-28 523

-31 061

79 171

80 383

5 956

5 254

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 16 MARK
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärde

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

3 187

3 309

1 157

1 279

Försäljningar/utrangeringar

-122

-122

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 187

3 187

1 157

1 157

Utgående redevisat värde

3 187

3 187

1 157

1 157
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NOT 17 MARKANLÄGGNINGAR
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2019

2020

2019

30 933

32 132

15 240

16 439

2 352

-

-

-1 199

-1 199

Försäljningar och utrangeringar
Överfört från påg. nyanläggningar

MODERBOLAGET

2020

621

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

33 906

30 933

15 240

15 240

Ingående avskrivningar

-13 226

-12 047

-8 660

-8 255

-1 391

157
-1 336

-557

-562

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

157

Utgående ackumulerade avskrivningar

-14 617

-13 226

-9 218

-8 660

Utgående redeovisat värde

19 289

17 707

6 022

6 580

NOT 18 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

1 948 838

1 765 570

961 618

826 839

Inköp

75 188

46 117

39 830

22 822

Försäljningar/utrangeringar

-21 288

Ingående anskaffningsvärden

Överfört från pågående anläggning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

61 669

137 151

24 557

111 957

2 064 407

1 948 838

1 026 005

961 618

-921 957

-860 201

-496 517

-465 073

Försäljningar/utrangeringar

21 288

Årets avskrivningar

-71 838

-61 756

-38 103

-31 444

-972 507

-921 957

-534 619

-496 517

1 091 900

1 026 881

491 385

465 101

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 19 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

77 220

129 781

121 643

83 770

Inköp

15 436

15 163

12 788

9 537

Försäljningar och utrangeringar

-1 234

-7 025

-319

-2 987

Omfört ifrån pågående

9 086

-

2 890

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

153 069

129 781

99 129

83 770

Ingående avskrivningar

-101 166

-99 839

-67 435

-65 170

789

6 507

96

2 469

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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-7 872

-7 834

-4 328

-4 734

-108 249

-101 166

-71 667

-67 435

44 820

28 615

27 462

16 335
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NOT 20 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

Ingående nedlagda kostnader

91 728

152 391

39 509

118 010

Under året nedlagda kostnader

58 652

79 485

8 710

33 483

-105

-27

Under året aktiverade kostnader

-72 379

-140 121

-27 447

-111 957

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

77 896

91 728

20 772

39 509

Utgående redovisat värde

77 896

91 728

20 772

39 509

Omklassifiseringar

-27

NOT 21 SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN/MODERBLAGET

Bixia AB
KONCERNEN/MODERBLAGET

KAPITALANDEL % RÖSTRÄTTSANDEL %

5

5

ORGANISATIONSNUMMER

SÄTE

556544-2638

Linköping

ANTAL ANDELAR

BOKFÖRT VÄRDE

23 061

19 201

Summa

19 201

NOT 22 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

Ingående anskaffningsvärden

589

589

589

589

Utgående redovisat värde

589

589

589

589

Utgående redovisat värde

589

589

589

589

NOT 23 UPPSKJUTEN SKATT
Koncernen
Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernbolagen har uppdelats så att uppskjuten skatt redovisas bland avsättningar medan
resterande del ingår i koncernens eget kapital.
Skillnanden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisatas i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på
verksamheten utgörs av:
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

-118 953

-114 427

-

-

-118 953

-114 427

-

-

Uppsjuten skattefordran hänförlig till skattemässig justering av bokfört
resultat för avskrivningar byggnad och annan fast egendom

450

442

220

220

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässig justering av bokfört
resultat för avskrivningar byggnad och annan fast egendom

-546

-417

-96

25

220

220

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
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NOT 24 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omklassificeringar

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

15 417

10 869

15 417

10 869

1 272

4 548

1 272

4 548

89

89

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 778

15 417

16 778

15 417

Ingående amorteringar

-11 771

-8 302

-11 771

-8 302

-2 856

-3 469

-2 856

-3 469

-14 627

-11 771

-14 627

-11 771

2 151

3 646

2 151

3 646

Amorteringar, avgående fordringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 25 VARULAGER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

5 690

6 693

5 690

6 693

681

666

Varulagret är värderat till anskaffninfvärde/lägsta värde
Bränslelager
Värmematerial

681

666

Elmaterial

376

519

-

Färdiga varor/förskott till leverantör

978

158

-

7 725

8 035

Summa

6 371

7 359

NOT 26 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN

Förutbetalda försäkringar

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

2 722

1 934

2 556

1 912

Övriga förutbetalda kostnader

11 121

10 725

974

1 939

Övriga upplupna intäkter

35 087

35 031

17 031

16 451

Summa

48 930

47 690

20 561

20 302

NOT 27 LIKVIDA MEDEL
Koncernen
Av beloppet utgör 44 849 tkr medel på koncernkonto hos Nordea vars kontohavare är Sandvikens kommun. Enligt avtal med kommunen har
koncernbolagen rätt att utnyttja en kredit om maximalt 80 000 tkr vilken formelt har beviljats av Sandvikens kommun. 16,2 mkr av krediten var
utnyttjad vid årsskiftet.
Moderbolaget
Hela beloppet utgör medel på koncernkonto hos Nordea vars kontohavare är Sandvikens kommun. Moderbolaget har en kredit på 49 000 tkr.
KONCERNEN

Likvida medel i kassaflödesanalysen
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MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

44 849

57 795

23 104

6 424

44 849

57 795

23 104

6 424
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NOT 28 AVSÄTTNINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

1 628

2 269

1 172

1 759

120

-403

120

-403

Analys av avsättning för pension och liknande förpliktelser
(exkl. löneskatt)
Belopp vid årets ingång
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Under året utbetalt belopp
Utgående skuld

-200

-238

-72

-184

1 548

1 628

1 220

1 172

NOT 29 UPPLÅNING
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

Räntebärande långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till moderbolag
Skulder Sandvikens Kommun
Övriga skulder

0

33 720

-

-

52 000

52 000

52 000

52 000

534 000

504 000

230 000

260 000

44 112

26 364

4 137

4 294

630 112

616 084

286 137

316 294

Räntebärande kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till Sandvikens Kommun
Övriga kortfristiga skulder

33 720

35 000

-

-

115 000

57 000

65 000

35 000

0

47

-

47

148 720

92 047

65 000

35 047

127 000

132 585

75 000

60 000

127 000

132 585

75 000

60 000

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen

Not 30
Övriga långfristiga skulder
Koncernen
Övriga långfristiga skulder avser offentliga bidrag för utbyggnation av fibernätet samt utnyttjande av checkräkning
koncernkonto.

Moderbolaget
Övriga långfristiga skulder avser offentliga bidrag för utbyggnation av fibernätet.

NOT 31 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

186

687

-

2019

-

4 772

4 380

2 859

2 633

3 581

3 324

2 231

1 988

Övriga upplupna kostnader

14 001

33 169

8 691

17 403

Summa

22 540

41 560

13 781

22 024
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NOT 32 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSALÖDET
KONCERNEN

Avskrivningar

MODERBOLAGET

2020

2019

2020

2019

84 532

74 322

43 408

37 190
-587

Förändring av avsättningar

-80

-641

48

-3 256

-

-3 256

-

Realisatinsvinster/förluster

-95

171

-

907

Förutbetalda intäkter bidrag

-3 156

-1 492

-3 156

-1 492

Värdeförändring utsläppsrätter

105

-34

-

-27

78 050

72 326

37 044

35 991

Omklassificeringar av pågående arbeten

NOT 33 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
MODERBOLAGET
2020

2019

Ingående anskaffningsvärden

102 617

102 617

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

102 617

102 617

Ingående nedskrivningar

-11 500

-11 500

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-11 500

-11 500

Utgående redovisat värde

91 117

91 117

NOT 34 SPECIFIKATION ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
KAPITALANDEL %

RÖSTRÄTTSANDEL %

ANTAL AKTIER

Sandviken Energi Elnät AB

MODERBOLAGET

100

100

900

33 070

Bångbro Kraft AB

100

100

1 000

57 947

Sandviken Energi Vatten AB

100

100

100

100

Summa

BOKFÖRT VÄRDE

91 117

ORG. NR.

SÄTE

Sandviken Energi Elnät AB

MODERBOLAGET

556011-9272

Sandviken

Bångbro Kraft AB

556677-9558

Sandviken

Sandviken Energi Vatten AB

556791-6043

Sandviken
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NOT 35 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE
MODERBOLAGET

Antal A-Aktier

ANTAL AKTIER

KVOTVÄRDE

160 000

50

160 000

NOT 36 OBESKATTADE RESERVER
MODERBOLAGET

Ackumulerade överavskrivningar
Övriga obeskattade reserver

2020

2019

311 861

311 261

-520

-520

311 341

310 741

NOT 37 SKULDER TILL SANDVIKENS KOMMUN
MODERBOLAGET
2020

2019

1 373

1351

Kortfristig del av långa lån

65 000

35 000

Summa

66 373

36 351

Upplupna räntor
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Styrelse
Valda ledamöter och ersättare i styrelsen
för tiden i ntill 2023 års ordinarie årsstämma:
Ordinarie

Ersättare

Revisorer

Tomas Kärnström
Roger Bengtsson
Per Zackrisson
Marie Frestadius
Roger Hädinggård
Johan Källberg
Johnny Sandgren

Magnus Isomäki
Johan Raumer
Per Lundqvist
Thomas Lundqvist
Annikki Bengtsson
Viktor Prim
Margareta Wigren

Wictoria Ingvarsson, aukt revisor
Gunnar Fahlander
Jan Hiller
Margareta Lindblad, ersättare

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2021-06-07 för fastställelse.
Sandviken 2021-03-10
Tomas Kärnström
Ordförande

Roger Bengtsson

Per Zackrisson

Marie Frestadius

Roger Hädinggård

Johan Källberg

Johnny Sandgren

Niclas F Reinikainen
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats XXXX
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sandviken Energi AB, 
org.nr 556012-3050

ställande direktören som är ansvarig för denna andra
information.

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sandviken Energi AB för år 2020
med undantag för hållbarhetsrapporten på sidorna 14-31.

I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt 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 vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Enligt vår 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 2020 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte
hållbarhetsrapporten på sidorna 14-31. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen och koncernredovisningen.
Den andra informationen avser hållbarhetsrapport och
återfinns på sidorna 14-31. Det är styrelsen och verk-
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eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.

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

Revisorns ansvar

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Våra 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 våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
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.

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.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del
av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden

Revisorns ansvar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Sandviken
Energi AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
•
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Grund för uttalanden

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

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

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
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eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 14-31 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår 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. Vi
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för
vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Gävle den 1 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Wictoria Ingvarsson
Auktoriserad revisor
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