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Vårt bidrag till en hållbar framtid
Hållbarhetsredovisning 2016
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Axplock från

Övik Energi är en energi- och fibernätskoncern som ägs av
Örnsköldsviks kommun. Vårt fokus är här i Örnsköldsvik, där
våra kunder finns, men vi verkar också för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling ur ett nationellt och globalt perspektiv.
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Övik Energi ska vara det självklara valet av energi- och fiberleverantör för alla i Örnsköldsviks kommun. Vi vill överträffa våra kunders förväntningar på oss och säkerställa att miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar går hand i hand genom hela verksamheten. Hållbar
utveckling är en naturlig del av vår vardag och detta genomsyrar våra affärsrutiner och
processer i hela organisationen.
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Övik Energi har 110 anställda och vi bedriver vår verksamhet i Örnsköldsviks kommun.

Ekonomiskt ansvar
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Vision

Vi ska vara
ett attraktivt och
värdeskapande
energibolag
Vision
Vi ska vara ett attraktivt och värdeskapande energibolag. Med detta menas att vi ska vara
attraktiva för våra kunder, ägare och medarbetare. Värdeskapande innebär bland annat för
oss att förbättra hållbarhetsperspektivet för kommunen och bidra till dess utveckling.

Uppdrag
Övik Energi är en kommunägd energi- och fibernätskoncern. Vårt uppdrag är att tillhandahålla, driva och utveckla infrastruktur för en säker energiförsörjning och fiberverksamhet.
Verksamheten ska bedrivas på ett affärsmässigt sätt och utgå från den generella utvecklingen
i branschen. Vi ska aktivt delta i samhällsplanering som berör verksamheten och bedriva ett
förebyggande hållbarhetsarbete.
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Våra verksamhetsgrenar
Elhandel
Vi hjälper våra kunder att välja avtalsform, vare sig det är ett fast eller rörligt avtal,
eller en kombination av de båda. Vi erbjuder närproducerad energi som Hörneborgsel och Bra Miljöval-el som har sitt ursprung i 100 % förnybara källor.

Elnät
Vi bygger, driftar och underhåller elnätet för att säkerställa en god elförsörjning.
Vi investerar löpande i vårt elnät för att hålla en hög leveranssäkerhet. Vi bedriver
entreprenadverksamhet mot företag och industrier och ansvarar på uppdrag av
Örnsköldsviks kommun för att gatu- och vägbelysningen fungerar inom kommunen.

Fibernät
Vi bygger, driftar och underhåller fibernätet. Vi erbjuder service samt uthyrning av
fiber och kapacitet. Övik Energi fibernät är ett öppet stadsnät, vilket innebär att
kunden själv väljer tjänsteleverantör för internet, tv och telefoni.

Fjärrvärme
Vi producerar fjärrvärme, till största del från biobränslen som vi köper i närområdet.
Det är restprodukter från traktens skogs- och sågverksindustri, som bark, flis och
spån.

Kyla
Vi hämtar kallt bottenvatten på ca 25 meters djup i Örnsköldsviksfjärden för att göra
fjärrkyla. Det här är ett klimatsmart sätt att producera kyla till nytta för människor,
maskiner och processer.

Ånga
Vi producerar ånga som säljs till kunder inom Domsjö Industriområde. Kunderna använder ånga för sina industriella processer, till exempel för att värma upp processluft
för torkning eller uppnå en hög temperatur i kemiska processer.

Eldistribution

5%

Elhandel

14 %

Fjärrvärme

24 %
26 %

Fjärrkyla
Ånga

1%
32 %

Fibernät
Torv

Fördelning av vår nettoomsättning
2016, totalt 655,6 miljoner kronor,
på våra olika affärsområden.

Övik Energi har en lång historia. Alltifrån
början 1895, då det elektriska ljuset tändes
för första gången i Örnsköldsvik, fram till
vårt moderna biobränsleeldade kraftvärmeverk 115 år senare.

1895

Det elektriska ljuset tänds för första gången
i Örnsköldsvik.

1977

Utbyggnaden av fjärrvärme påbörjades. Nätet
byggs ut i så kallade öar kring transportabla
panncentraler. Som mest är tolv värmecentraler igång samtidigt.

1993

Kommunfullmäktige beslutar att ombilda
Örnsköldsviks Energiverk till ett kommunalt
aktiebolag. Det nya namnet blir Övik Energi AB.

1996

Elmarknaden avregleras och Övik Energi Nät
AB blir ett dotterbolag till Övik Energi.

1999

Verksamheten utvidgas med utbyggnad av
fibernät.

2003

Övik Energi startar produktion och distribution av fjärrkyla.

2005

Fördelning av nettoomsättning
1%

Historia

Övik Energi startar produktion och distribution av närvärme.

2007

Övik Energi och Domsjö Fabriker bildar
tillsammans bolaget Domsjö Fiber, för att
samordna inköp av cellulosaved och biobränsle i syfte att trygga försörjningen.

2009

Kraftvärmeverket, Hörneborgsverket, invigs
den 12 maj av landshövding Bo Källstrand.

2014

Övik Energi utses till Årets Miljöföretag i
Örnsköldsvik 2013.

2016

Övik Energi blir första svenska energibolag
att få certifikat enligt nya miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.
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Axplock från årets
hållbarhetsarbete
Vi firade 10 år som miljöcertifierade.
Vi antog en ny hållbarhetspolicy.
Vi blev första energibolaget i Sverige
med miljöcertifieringen ISO 14001:2015.
Vi nådde vårt besparingsmål, 50 miljoner
kronor på årsbasis.
Vi köpte våra första elbilar, som laddas med vår
egen förnybara el.
Vi sponsrade 17 lokala föreningar inom idrott,
kultur och socialt engagemang.
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Välkommen till Övik Energis första
hållbarhetsredovisning!
Som samhällsägt företag har vi ett särskilt ansvar att bidra till hållbar utveckling ur alla dimensioner.
Vår roll är att skapa en trygg och modern plattform för andra aktörer, privata såväl som företag,
att kunna fylla sina behov och utvecklas i positiv riktning.
Vi verkar på en marknad i snabb förändring. Förutsättningarna och
spelreglerna för framtidens hållbara energiförsörjning håller på att
formas, men är ännu inte helt tydliga. Som mindre lokalt energibolag är det en utmaning för oss att lyckas anpassa strategi och mål
efter trender i nationell och internationell energi- och miljöpolitik,
ny lagstiftning och nya tekniska lösningar. Detta samtidigt som
elpriserna är fortsatt låga.

Den övergripande målbilden är dock tydlig: En resurseffektiv, uthållig energiförsörjning baserad på förnybara energikällor. Vi märker
en ökad efterfrågan från våra ägare, kunder och konsumenter på
framför allt laddinfrastruktur för bilar, men också på ”nya” energikällor såsom solkraft, och på tjänster för energieffektivisering.
Det senaste året har vi tagit flera viktiga steg mot en hållbar verksamhetsutveckling. Vi har stärkt vår ekonomi och levererade för 2016
det bästa resultatet i bolagets historia: 59,7 miljoner kronor. Vi har
också för första gången genomfört Prisdialogen tillsammans med
kundorganisationerna, växlat upp utbyggnaden av fibernätet, köpt in
egna elbilar och antagit en ny hållbarhetspolicy. Bland annat.
Av resan hittills har vi lärt oss att det krävs växelverkan och balans
mellan de olika perspektiven ekonomi, miljö och social hållbarhet.
Med för mycket fokus på det ena faller helheten!
Vi arbetar nu för att formulera en ny tydligare vision och strategi,
med fokus på att leverera önskat resultat långsiktigt, understödja utveckling av Örnsköldsvik genom våra produkter och tjänster samt
stärka Örnsköldsviks hållbarhetsprofil. Vi ser också både behov och
potential att utveckla vårt sociala ansvarstagande: Dels vad gäller
styrning och rutiner i inköp och leverantörsrelationer, dels vad gäller
vår lokala roll och hur vi kan bidra i exempelvis integrationsfrågor.
Vår kundundersökning 2016 visade att våra kunder vill ha mer
information om vårt miljöarbete. Vi gör nu vår första hållbarhetsredovisning, en del i arbetet med att sprida informationen om
vårt hållbarhetsarbete.
Jag är ödmjukt stolt över det vi åstadkommit på Övik Energi de
senaste åren, att vi lyckats reda ut den ekonomiska stormen och
nu är rustade att gå vidare – även om framtiden blir minst lika utmanande. Mest stolt är jag över alla medarbetare som med outtröttlig energi vill fortsätta bidra till nöjda kunder och utvecklingen
i Örnsköldsvik.

Kristina Säfsten, vd
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Hållbarhet för oss
Övik Energi strävar efter att driva en verksamhet som skapar värde för både företaget, kunderna och
det omgivande samhället. Vårt viktigaste bidrag till en hållbar framtid är att ta del i omställningen
till en hållbar energiförsörjning.
Arbetet med hållbar utveckling är en naturlig del i verksamheten
och något som genomsyrar affärsrutiner och processer i hela
organisationen. Vi arbetar för en ansvarsfull balans mellan de tre
perspektiven miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För
oss handlar detta om våra kunders behov, omsorg om vår miljö,
god samhällsnytta och en sund ekonomi.
Vi arbetar aktivt för en ständig hållbar förbättring och har utifrån
detta formulerat ett övergripande miljömål: Att resurseffektivisera
med 10 % till år 2021 (basår 2015).
Miljömålet stödjer bolagets vision och övergripande strategi, där
hållbarhet och resurseffektivisering anges som väsentligt för att
nå visionen. Resurseffektivisering stödjer i sin tur alla tre hållbarhetsperspektiven.

Miljö: Den ej använda resursen ger inga
utsläpp och bevarar tillgången.
Socialt: Resursen kan erbjudas andra.
Ekonomiskt: Lägre kostnad för samma
leveranser.

Vårt bidrag till de Globala målen
Agenda 2030 och de 17 globala målen är världens gemensamma
plan för hållbar utveckling. Målen syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Genom vår
verksamhet har vi möjlighet att direkt påverka mål 7, Hållbar energi
för alla, mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
mål 11, Hållbara städer och samhällen samt mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Vi bidrar indirekt till många fler mål, men
vi ser ändå dessa fyra mål som vårt viktigaste bidrag.

Mål

Resurseffektivisera
med 10 % till
år 2021
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Storgatan i Örnsköldsvik. Under våra fötter
sjuder det av aktivitet. Ledningar för fibernät, fjärrvärme, fjärrkyla och el ser till att
vår vardag fungerar. Allt som behövs för ett
hållbart samhälle.
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Miljöansvar
Vi bidrar till de nationella miljömålen.
Vi jobbar med effektivt resursutnyttjande.
Vi tar klimatfrågan på allvar.
Vi tar fram och erbjuder miljöanpassade produkter.
Övik Energi är sedan år 2005 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Under
2016 omcertifierades vi enligt den nya versionen av standarden, ISO
14001:2015, som första energibolag i Sverige. Den nya certifieringen
är ett kvitto på ett tydligare livscykelperspektiv i vårt arbetssätt, och
mer fokus inom områden som riskhantering, strategisk nytta och
ledningens engagemang.

Råvara
Återanvändning/
återvinning

Produktion
Service &
support
Marknad &
försäljning

Leverera

Två av våra miljömål är kopplade till vårt övergripande
resurseffektiviseringsmål:
• Resurseffektivisera interna fordonstransporter med 10 %
2015–2021 (energimängd/km).
• Minska systemförlusterna från Hörneborgsverket och
dess nät med 10 % 2015–2021 (tillsatt energi-använd energi
hos kund).

Design

Användning

Varje år följer vi upp och utvärderar våra mål och miljöinsatser för att
säkerställa att vi är på väg i rätt riktning och att vi ständigt förbättrar oss.
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Nästan bara förnybara bränslen

Närproducerat

Vägen till en hållbar energiförsörjning handlar om att effektivisera
energianvändningen så långt det är möjligt och att fasa ut de fossila
bränslena. En stor del av världens energiförsörjning sker fortfarande
med fossila bränslen, med klimatpåverkande utsläpp som följd.
Övik Energi har kommit långt i arbetet med att fasa ut de fossila
bränslena, vilket syns i diagrammet nedan.

Vi strävar efter lokala och nära transporter, och vill att de bränslen
som nyttjas i våra anläggningar ska vara lokala. Till Hörneborgsverket
köptes 2016 96,5 % av bränslet inom en radie av 15 mil från verket.
2010 var siffran 66 %. Merparten av det trädbränsle som används
är barkrester från de två massabruk som finns i kommunen.
Även biooljan kommer därifrån.
Det åkeri som Övik Energi, via Domsjö Fiber, anlitar för våra
bränsletransporter har under året introducerat ett nytt lastbilsekipage. Detta kan transportera större mängder biobränsle än
konventionella fordon, vilket innebär minskad miljöbelastning
och kostnadsbesparingar.

Tillförd energi
Trädbränslen
Rökgaskondensering

Bränsletransporter kortare än 15 mil

Torv

%
100

Bioolja
Biogas

80

Eldningsolja
Hjälpel

60

Tillförd energi år 2016 till det centrala fjärrvärmenätet. Det centrala nätet
står för ca 92 % av den totala fjärrvärmevolymen. Endast 0,2 % av energin
kommer från eldningsolja. Av biobränslet är merparten certifierad enligt
FSC eller PEFC.
Vår produktion är högeffektiv. Genom så kallad rökgaskondensering
återvinner vi värmen ur de varma rökgaserna.

40
20
0

2010

2011 2012

2013

2014 2015 2016

Andel bränsletransporter till Hörneborgsverket som är kortare än 15 mil.
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2016 var 74 %
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Hållbart producerad el

Mikroproduktion av el

Övik Energi erbjuder olika former av el med tydliga miljöfördelar:

Intresset för att producera el för den egna förbrukningen ökar.
På Övik Energi ser vi positivt på att allt fler kunder vill bidra i klimatoch miljöarbetet. Våra kunder kan producera sin egen el i små
mikroproduktioner, som oftast består av solceller eller små vindkraftverk. I nuläget har vi sju elnätskunder som producerar el med hjälp
av varsin solcellsanläggning. Någon småskalig vindkraftsproduktion
finns inte i dagsläget i vårt nät. Övik Energi är dock sedan många år
delägare i ett närliggande vindkraftverk, och köper all den överskottsenergi som detta producerar.

• Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Genom att
välja el märkt med Bra Miljöval får kunden ursprungsmärkt el
från sol, vind, vattenkraft eller kvalitetssäkrade biobränslen.
• Hörneborgsel från vår egen anläggning är lokalproducerad och
kommer i huvudsak från biobränsle.
• EPD-el från vattenkraft, vilket innebär att elen är miljödeklarerad
utifrån ett livscykelperspektiv. (EDP =Environmental Product
Declaration)
Under 2016 kom 38 % av vår sammanlagda elförsäljning från någon
av dessa kategorier, alltså där kunderna har gjort ett aktivt miljöval.
Målet är att öka efterfrågan och försäljningen av den hållbara elen.

Effektiva nät
För att minska nätförlusterna för fjärrvärme arbetar vi aktivt med att
optimera temperaturen i nätet och med förebyggande underhåll för
att minimera läckage.
En viss mängd el och värme går dock till spillo vid distributionen
och vid överföring från produktionsenheterna till våra kunder. Nätförlusterna definieras som skillnaden mellan den mängd energi som
matas in i ett nät och den totala mängd som används hos kunderna.
För fjärrvärme har vi som mål att förtäta näten, det vill säga att ansluta
fler användare på befintligt nät, för att minska förlusterna.

Vi använder Hörneborgsverkets lokalproducerade
el till våra elbilar.

Första egna elbilarna
Under 2016 köptes de första elbilarna in till verksamheten, två elbilar
och en laddhybrid som används för resor i tjänsten – laddhybriden
används för de längre resorna. Den el som laddar upp våra elbilar är
vår egentillverkade lokalproducerade Hörneborgsel, som produceras
i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk, Hörneborgsverket.
Inom Övik Energi finns sammantaget 32 tjänstefordon.
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Socialt ansvar
Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare.
Vi har hög leveranssäkerhet.
Vi har rimliga priser till våra kunder.
Vi skapar och deltar i samarbeten med företag, organisationer och skolor.
Vi skapar och deltar i utvecklingssatsningar för kommunen och regionen.
Hälsa och arbetsmiljö

Vi är en viktig aktör i kommunen och ska verka för ett tryggt och
inkluderande samhälle i utveckling. Vi agerar utifrån vår gemensamma värdegrund med ledorden öppenhet, respekt, engagemang
och tydlighet. Vårt sociala ansvar handlar om relationen med våra
medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort.

Bra arbetsmiljö och hälsa för våra medarbetare har hög prioritet för
oss som arbetsgivare.
Vi mäter och styr vår frisknärvaro, vilket definieras som andel
medarbetare som har mindre än fem dagars sjukfrånvaro de senaste
12 månaderna. Utfallet för 2016 var 73 (mål >74).
Sjukfrånvaron uppgick 2016 till 3,9 %, varav 2,1 % långtidssjukfrånvaro, att jämföra med totala sjuktalet för kommunen på 7,08 %.
Vårt mål är att inga olycksfall ska inträffa vid våra arbetsplatser,
det vill säga vi har en uttalad nollvision för arbetsrelaterade olyckor
och skador. Under 2016 inträffade en arbetsolycka som resulterade i
sjukskrivning, orsakad av tungt lyft.
För att stärka förmågan att förebygga olyckor genomfördes
under hösten en kampanj för att öka rapporteringen av tillbud
och riskobservationer. Detta resulterade i ökat antal rapporterade
händelser som ger oss kunskaper och därmed bättre möjligheter till
förebyggande arbete.
Vi genomförde under året också en utbildning för nyckelpersoner
om risker och lagkrav kring kemikaliehantering.

Våra medarbetare
Vi vill vara en bra arbetsgivare och arbetsplats, där varje medarbetare mår bra, trivs och känner att de kan bidra och utvecklas i sin roll.
De medarbetarundersökningar vi gör ger viktiga indikationer på hur
väl vi uppfyller detta. Resultatet för nöjd-medarbetar-index (NMI)
i senaste undersökningen var 72, jämfört med målet >74.

Antal anställda, fördelning kvinnor och män
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Sjukfrånvaro
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Kvinnor

2016 var vi 110 anställda och medelåldern var 46 år.
Medelåldern och antalet medarbetare har ökat
något sista åren och samtidigt har vår personalomsättning minskat. Företagsledningen består
av tre kvinnor och tre män.

2014

Frisktal

2015

2016

Mål

Frisktal definieras som andel medarbetare som
har mindre än fem dagars sjukfrånvaro de
senaste 12 månaderna. Utfallet för 2016 var 73
(mål >74).

2014

2015

Sjuk över 60 dagar

2016

Total sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron uppgick 2016 till 3,9 %,
varav 2,1 % långtidssjukfrånvaro
(sjuk över 60 dagar).
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Mångfald och likabehandling

Samarbete med skolor

På Övik Energi värdesätter vi mångfald och är medvetna om att
olika kompetenser, erfarenheter och egenskaper är en tillgång för
att nå våra visioner och mål. Vi verkar för öppenhet, jämställdhet
och icke-diskriminering i arbetslivet.
Energibranschen har traditionellt sett en majoritet av män, och
fördelningen mellan män och kvinnor hos Övik Energi motsvarar genomsnittet i branschen. Vårt mål är att öka jämställdheten i organisationen. Framförallt vill vi få fler kvinnliga drift- och eltekniker, men
också flera män till våra administrativa tjänster där majoriteten idag
är kvinnor. Vi ser även behov att öka mångfalden ur flera perspektiv,
mer etnisk mångfald och fler yngre i chefsroller är två utmaningar.
Arbetet med mångfald och likabehandling är långsiktigt och
handlar om att bidra till förändring även utanför vår egen organisation, exempelvis inom utbildning och genom att visa på goda
exempel.

För att bidra till framtidens kompetensförsörjning och yrkeskunnande tar vi emot praktikanter och samarbetar med gymnasie- och
yrkesutbildningar. Från gymnasieskolan har vi främst tagit emot
praktikanter från Energiprogrammet och då med inriktningen el eller
IT. Vi stöttar även ett antal yrkeshögskolor, och har tagit emot elever
som vi sedan i flera fall anställt hos oss, bland annat från inriktningarna drifttekniker och bredbandsprojektör i Härnösand. 2016 tog vi
emot sju praktikanter och fyra praoelever.
Tillsammans med de tre nordligaste universiteten och elbranschen är vi drivande i en högskoleingenjörsutbildning inom
elkraft. Vårt engagemang är viktigt för att säkra behovet av nya
elingenjörer.

Vi har 22 drifttekniker som arbetar
i vårt kraftvärmeverk för att säkerställa
leverans och kvalitet till våra kunder.
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Nöjda trygga kunder
Övik Energi har både företagskunder och privatkunder. Vår styrka är
att vi finns där vi verkar och kan möta våra kunder med respekt och
ödmjukhet. Att vara engagerade på hemmaplan är betydelsefullt för
oss, det är här vi vill bidra till att utveckla samhället.
Våra kunder är fortsatt mycket nöjda med oss, enligt kundundersökningen som gjordes i december 2016. Nöjd kund-index (NKI)
för både privatkunder och företagskunder har ökat jämfört med
tidigare mätning 2014. Bra, tryggt, lokalt och enkelt är begrepp som
kunderna enligt undersökningen kopplar ihop med Övik Energi.
Enligt undersökningen skulle nio av tio rekommendera fjärrvärme
till vänner och bekanta.
Kundernas kännedom om att vi tar vårt miljöansvar har ökat väsentligt sedan förra undersökningen. 2014 var kännedomen 46,5 % och i
undersökningen 2016 hade den ökat till 60 %.
Nöjd-kund-index
2016

2014

Mål

Företag

74,4

73,0

> 74

Privat

80,3

75,8

>76

Totalt

77,4

74,4

För 2016 nådde vi målet för både företagskunder och privatkunder.

Tillförlitliga leveranser
Vi driftar och underhåller våra nät för el, värme, kyla och fiber. En
infrastruktur som är nödvändig. Leveranssäkerhet och funktion är
därför helt avgörande för oss. Vi har bemanning och beredskap
dygnet runt för att snabbast möjligt kunna analysera avvikelser, förhindra och åtgärda fel i våra leveranser till kund. Bevakning tillsammans med ständiga förbättringar, revisioner, planlagda kontroller
och löpande underhåll minimerar avbrott och upprätthåller en hög
leveranssäkerhet till våra kunder.
Vårt elnät omfattar 66 mil. Hela 91 % av nätet är vad vi kallar
vädersäkrat, det vill säga nedgrävt i mark för att minimera risk av
väderpåverkan. Under 2016 var ingen av våra kunder strömlös mer
än 12 timmar. Totalt inträffade 19 oplanerade elavbrott som påverkade
1 780 kunder.

Fjärrvärmenätet är 25 mil långt och har under 2016 haft 18 leveransavbrott med olika antal kunder vid varje tillfälle. I huvudsak är det
planerade avbrott för att koppla på nya kunder till fjärrvärmenätet eller för att laga en läcka. Huvuddelen av våra planerade avbrott
skedde under sommarmånaderna. Vi arbetar proaktivt med information och kan se på NKI för 2016 att kunderna är mer nöjda än tidigare
med vår information i samband med leveransavbrott.
Vi har också mycket hög leveranssäkerhet i våra fibernät. Under
2016 var tillgängligheten hos våra kunder 99,99 %.

Fortsatt utbyggnad av fibernät
I takt med att användningen av internet och digitala plattformar
ökar blir samhället alltmer beroende av att kommunikationsnät och
tjänster fungerar. Vi har 260 mil fibernät och vi fortsätter att bygga
ut nätet steg för steg för att trygga och bidra till tillväxt i både tätort
och landsbygd. Målet är att bidra till regeringsmålet om ett uppkopplat samhälle år 2020 och till ett Örnsköldsvik fortsatt i framkant.

Dialog
Kundkontakten sker med många olika grupper runt om i samhället, allt från personliga möten till digitala plattformar. Vi arbetar
brett med att vara tillgängliga och lyssna till förväntningar, behov,
synpunkter och frågor som driver oss vidare att bli bättre. Vi arbetar
aktivt med att möta kunderna i kanaler så som kundservice, mejl,
mässor, kundbesök, sociala medier och webben, som är ny för 2016.
En webb med lättläst språk och avskalad textmassa.
Tillsammans med några av våra största kunder har vi genomfört
samrådsmöten som mynnat ut i en prisändringsmodell för fjärrvärme som nu godkänts av Prisdialogens styrelse. Detta innebär att
Övik Energi är godkända medlemmar i Prisdialogen.
För att öka dialogen med ungdomar tog vi under året chansen att
samarbeta med Örnsköldsviks kommuns ungdomspanel Advisory
Board. En diskussionspanel som tar sig an frågeställningar kopplade
till omvärlden och trender.
En annan kanal som är ny för 2016 är Energinytt, vår kundtidning
i två olika versioner, en till villaägare och en till företag.

Antal kunder (fibernät)
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Jag trivs i gänget och
med arbetsuppgifterna.
Roligast är nog att byta
kabelskåp och skarva
kablar!
Linnea Sundfors,
eltekniker på elnät
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Ansvar i leverantörskedjan
Vår verksamhet är beroende av leverantörer, entreprenörer och
samarbetspartners. Våra mest centrala leverantörer är de som förser
oss med varor och tjänster som säkerställer verksamhetens drift och
underhåll.
Vid alla inköp är målet att trygga försörjningen av produkter
och tjänster på kort och lång sikt, samtidigt som vi ställer tydliga
och rimliga krav på leverantörerna att leva upp till våra principer
och krav. Vi väljer våra leverantörer utifrån yrkesmässig kompetens,
kapacitet och erfarenhet att utföra uppdraget. Vi gör alltid en riskbedömning och utvärdering av våra leverantörer.
Då Övik Energi är ett kommunalt energibolag så omfattas delar
av våra inköp och upphandlingar av lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna. I alla upphandlingar ska ett hållbart upphandlingsförfarande (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) beaktas
och tas med som krav om det är relevant.

Det åkeri som vi anlitar för våra bränsletransporter har ett
nytt lastbilsekipage, som kan transportera större mängder
biobränsle än konventionella fordon. Detta innebär både
minskad miljöbelastning och kostnadsbesparingar.

Vid upphandling ska följande beaktas:
• Svenskt kollektivavtal ska tillämpas eller minst
motsvarande krav gälla hos våra leverantörer.
• Inköp ska ske så ekonomiskt effektivt som möjligt.
• Produktens livscykelkostnader.
• Miljöbelastning utifrån ett livscykelperspektiv.
En mer omfattande miljöbedömning görs av de leverantörer vi
räknar som strategiska, hit hör leverantörer av bränsle, transporttjänster, entreprenader, maskinutrustning och kemikalier.
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Samhällsengagemang – hållbar sponsring

Bok om el till nyfikna barn

Vi vill långsiktigt bidra till ett bättre samhälle som sätter omtanke,
utveckling och människan i centrum. Ett samhälle där alla får plats.
Vi sponsrar föreningar som vill ta ansvar och göra skillnad för oss
som bor i kommunen. Vi fördelar vår sponsring inom idrott, kultur
och socialt engagemang – med tonvikt på barn- och ungdomsverksamhet. Föreningar ansöker om sponsring genom att utifrån
deras förutsättningar, ge ett förslag på en hållbar insats som spar
på jordens resurser, välkomnar mångfald och gemenskap och utvecklar föreningens verksamhet. Under 2016 sponsrade vi 17 lokala
föreningar.
Vi gav bland annat bidrag till Örnsköldsviksortens Ryttarklubb för
LED-lampor till ridbanan. Den nya belysningen drar 80 % mindre el
och håller 10 gånger så länge som vanliga glödlampor.

För att väcka nyfikenhet och kunskap kring el och teknik hos barn i
förskoleåldern valde vi att skicka ut barnboken ”Amanda undrar över
el” till alla förskolor i Örnsköldsviks kommun. Boken berättar hur el
produceras, visar elens resa till våra hem och vad den används till.
Initiativet till boken kommer från branschen tillsammans med naturoch teknikpedagoger.
Vi sponsrar teknikskolan KomTeks verksamhet som en investering i barn och ungas kunskap och intresse för teknik. KomTek
arbetar med att skapa en lustfylld väg till utveckling kring teknik och
natur för våra yngre medborgare i kommunen.

Sjunde i sjunde

Gåvor till Givewatts
Under året har vi via olika sammanhang bidragit med lampor till
organisationen Giwewatts, som bidrar till utbyggnad av ren och
säker energi i områden i Kenya och Tanzania som saknar elektricitet.

Vi är en av arrangörerna till Örnsköldsviks egen gratiskonsert, ”Sjunde i sjunde”, som går av stapeln den 7 juli varje sommar. 2016 fick
Takida stadsparken att gunga till skratt, värme och picknickkorgar.

Vi har gett bort boken
”Amanda undrar över
el” till alla förskolor i
Örnsköldsviks kommun
för att väcka nyfikenhet och kunskap om el
och teknik hos barnen.
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Ekonomiskt ansvar
Vi fokuserar på effektivt resursutnyttjande.
Vi jobbar med ständiga effektiviseringar.
Vi lever upp till ägarens avkastningskrav.
Avkastning och resultat

Finansiell stabilitet ger förutsättning för att kunna driva och utveckla
företagets verksamhet på ett hållbart sätt. Som kommunägt energibolag har Övik Energi ett stort ansvar för att bygga och underhålla
den infrastruktur som krävs för att samhället ska utvecklas i en
hållbar riktning. Genom att tillgodose såväl våra kunders, invånares
och ägares behov skapas affärsmässig samhällsnytta.

Hållbara investeringar
Energibranschen är en kapitalintensiv verksamhet. Rätt prioriteringar
och lönsamhet i våra investeringar är en förutsättning för att vi ska
kunna utvecklas i linje med gällande marknadsförutsättningar och
fortsätta erbjuda våra kunder trygga energileveranser. För att säkerställa hållbar ekonomisk utveckling beaktas lönsamhet i kombination med miljö och andra hållbarhetsaspekter.
Under 2016 har flera större investeringar gjorts:
• Utbyte av transformator i Domsjö Kraftcentral och nedgrävning
av luftledning.
• Anslutning av fjärrvärmenätet i Hampnäs till det centrala nätet
samt förtätningar, turbinrevision samt förbättringsinvesteringar i Hörneborgsverket.

Vår verksamhet ska ha en stabil ekonomi och vara lönsam på både
kort och lång sikt. Kommunens avkastningskrav på sysselsatt kapital
är 5 %, från och med 2019 höjs kravet till 5,5 %. Vår strävan är att
uppnå avkastningskravet även när yttre faktorer som väder och låga
elpriser har en negativ påverkan.
Vi har kunnat leverera goda resultat under de senaste fyra åren
efter några år av svaga resultat. Resultatförbättringen under perioden är starkt kopplad till det besparingsprogram som genomfördes
under åren 2012–2016.

Besparingsprogrammet 2012–2016
Under 2012–2016 genomförde vi ett besparingsprogram för att
vända det svaga resultat vi levererat några år i rad och för att nå vårt
avkastningskrav från kommunen.
Inom ramen för programmet gjordes stora besparingar framförallt inom området ”Värme, ånga och kyla”. Besparingsprogrammet
slutfördes under 2016 och målet att förbättra resultat med motsvarande 50 miljoner på årsbasis kronor uppnåddes. Vi fortsätter nu
vårt effektiviseringsarbete utifrån grunden som besparingprogrammet har lagt, som en del i vårt dagliga arbete.

• Förtätning av befintligt fibernät, utbyggnad till ett antal nya
områden och utbyggnad i projektet Bredband 2020.

Avkastning på sysselsatt kapital
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2016 blev resultatet 59,7 miljoner kronor.
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Besparingsprogrammet 2012-2016 gav en
resultatförbättring på 52 miljoner kronor
på årsbasis.
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Riskhantering
Övik Energi jobbar kontinuerligt med att se över verksamhetsrelaterade risker och bevaka utvecklingen i omvärlden. Med en aktiv
riskhantering minskar risken för oförutsedda händelser, och vi har
bättre möjlighet att hantera konsekvenserna av dessa händelser
om de ändå inträffar. Vi har en riskkarta som anger våra viktigaste
riskområden, både finansiella och icke-finansiella. Där anges hur
riskerna skall hanteras. Nedan ges en kort sammanfattning av några
viktiga riskområden.

Marknadsrisker
Övik Energi verkar på både en monopol- och konkurrensutsatt
marknad, vilket gör att vi kan behöva agera olika för olika verksamheter. En av de största marknadsmässiga riskerna bedöms nu
vara vår möjlighet att svara upp till marknadens förväntning vad
gäller nya produkter och tjänster. Här handlar det om nya hållbara
energilösningar i form av till exempel laddinfrastruktur, solceller och
energieffektiviseringstjänster. Bolaget har idag marginella möjligheter, resurs- och kompetensmässigt, att klara detta med bibehållet
resultat. Därför har bolaget under 2016 initierat ett större strategiarbete som involverar såväl bolaget som styrelsen och ägarna.
Konkurrenssituationen är också en av de utpekade riskerna där
både våra fjärrvärme- och fibertjänster är under press. Här har vi
identifierat behovet av att stärka miljöbudskapet, samhällsnyttan
och erbjuda mervärdestjänster.

Verksamhetsrisker
Här bedömer vi generellt att vi, jämfört med andra områden, har
relativt sett låga risker. Kompetensen är hög och historiskt sett är det
ett prioriterat område. Det vi lyft fram de senaste åren är dock risker
för brister i IT-system. Säkerhetsbrister kan leda till intrång och att
vissa samhällsviktiga funktioner som vi levererar påverkas negativt.
Vi har tillsatt en förstärkt IT-funktion och påbörjat arbetet med ett
pilotprojekt på elnät för att identifiera och stärka IT-säkerheten. Brister i IT-system förhindrar också effektiv administration, vilken kan
leda till en otillfredsställande arbetssituation och försämrat resultat.

I kontrollrummet har våra drifttekniker läget
under kontroll, dygnet runt, året runt.

Medarbetarrelaterade risker
Här bedömer vi att vår största utmaning ligger i förmågan att attrahera och rekrytera kompetens för framtiden. Vi arbetar för att stärka
företagets profil mot framtidsfrågorna, hållbarhet och stimulerande
arbetssätt, vilket vi vet efterfrågas inte minst bland yngre, kommande
medarbetare. För att minimera arbetsmiljö-, säkerhets- och ohälsorelaterade risker för våra anställda arbetar vi systematiskt och förebyggande med ökad säkerhet i vår verksamhet, med utgångspunkt i
vår nollvision för arbetsplatsolyckor och kränkande särbehandling.

Ekonomi- och omvärldsrisker
Energimarknaden har sedan lång tid tillbaka varit starkt påverkad av
olika typer av regleringar för att bidra till skatteintäkter, men också
för att stimulera till mer hållbar produktion och energianvändning. Vi bedömer att branschen även fortsättningsvis kommer att
regleras kraftigt med olika typer av risker som följd. Vi deltar aktivt
i branschens olika utbildningar och konferenser samt är med i olika
nätverk för att följa utvecklingen och därmed minska riskerna.
Vår största ekonomiska risk bedömer vi vara priset på el och
elcertifikat som markant påverkar vårt resultat. För att minimera
riskerna agerar vi utifrån en riskpolicy och säkrar våra framtida
försäljningsvolymer och -priser.

Affärsetiska risker
Som kommunägt och samhällsnyttigt företag är affärsetiken viktig
för oss och självklart råder nolltolerans mot mutor och korruption.
2014 antog kommunfullmäktige i Örnsköldsvik en policy mot mutor
och jäv som gäller hela kommunkoncernen. Under 2017 påbörjar vi
på Övik Energi arbetet med att informera alla anställda om policyn.
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Om rapporten
Denna rapport redogör för Övik Energis hållbarhetsarbete 2016. Rapporten berör våra väsentliga hållbarhetsfrågor som vi har identifierat
utifrån omvärldskrav, efterfrågan från våra kunder och vårt ägardirektiv från kommunen.
Detta är vår första hållbarhetsrapport och ett första steg att samlat
kommunicera vårt hållbarhetsarbete. Rapporten speglar det arbete vi
gjort under 2016 och de mål vi satt för framtiden.
Från och med årsredovisningen för 2017 omfattas vi av det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering, ambitionen är att till den rapporten
utveckla såväl vårt arbete som redovisningen ytterligare.
Om du har frågor eller funderingar kring vårt hållbarhetsarbete i
allmänhet, eller om rapporten, får du gärna höra av dig till oss.

Tfn 0660-888 00
www.ovikenergi.se
info@ovikenergi.se
Övik Energi
Du hittar oss också på

Vi jobbar vidare för hållbar utveckling!
Under 2017 fortsätter vi bland annat att arbeta för att
• sänka bolagets behov av energi och aktivt minimera vår 		
miljöpåverkan,
• utveckla attraktiva och hållbara erbjudanden till våra kunder,
• föra en mer aktiv dialog och öka våra intressenters kunskap
om vårt hållbarhetsarbete.
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Övik Energi AB
Box 11, 891 21 Örnsköldsvik
Tfn: 0660-888 00
www.ovikenergi.se

