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Vi är ett energi- och ﬁbernätsföretag som ﬁnns till för, och ägs av, alla som bor i Örnsköldsvik.
Vårt fokus är i vår kommun, men vi verkar också för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
ur ett nationellt och globalt perspektiv. Vi engagerar oss i både det lilla och det stora: för varje
enskild kunds behov, stadens och kommunens utveckling, och för den globala miljön.
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.

Ny strategi
Under 2017 gjorde vi ett omfattande arbete med att uppdatera Övik Energis strategi. Detta
för att ﬂytta fram vår position och fortsätta skapa värde och driva en utveckling i vår verksamhet. En central del i strategin är att fortsätta ta ansvar för en hållbar utveckling och uppmuntra våra kunder att göra hållbara energival. Vi ska erbjuda modern teknik, vara med
och driva förändring och söka samarbeten för att stärka våra kunderbjudanden. Grunden i
strategin är att nå och upprätthålla en långsiktigt god lönsamhet med fokus på affärsmässighet,
effektivitet och säkerhet.

Mission
Övik Energi levererar en trygg och modern plattform som underlättar för kunder och samhälle
att utvecklas i en positiv riktning.

Vision
Övik Energi upplevs som ett modernt och inspirerande bolag för samarbeten och leveranser
av framtidens lösningar.

Här, Varma och Hållbart kompetenta
Som en del i det strategiska arbetet har vi även uppdaterat vår varumärkesplattform, för att
skapa förutsättningar att förverkliga vår strategi och vårt uppdrag.
Vår varumärkesplattform betonar kärnvärdena Här, Varma och Hållbart kompetenta.
Kärnvärdena är själen i varumärket och visar vad vi står för och vilka vi är.
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Produkter och tjänster
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 stabil
elförsörjning. Vi investerar löpande i vårt elnät för att hålla en hög
leveranssäkerhet.
Fibernät
Vi bygger, driftar och underhåller ﬁbernätet. Vi erbjuder service samt
uthyrning av ﬁber och ﬁberkapacitet. 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. Biobränslet består av restprodukter från traktens skogsindustri, som bark, ﬂis och spån.

Fördelning av nettoomsättning
1%
6%

Elnät
11 %

Elhandel
Fjärrvärme

24 %
27 %

1%

Fjärrkyla
Preocessånga

30 %

Fibernät
Övrigt

Fördelning av vår nettoomsättning 2017,
totalt 670,5 miljoner kronor, på våra
olika resultatområden.

Kyla
Vi hämtar kylan på cirka 25 meters djup på botten av Örnsköldsviksfjärden, för att göra fjärrkyla. Det här är ett klimatsmart sätt att
producera kyla till nytta för människor, maskiner och processer.
Processånga
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.
Mervärdestjänster
Vi erbjuder ett antal mervärdestjänster som förbättrar kundnyttan,
exempelvis service på kundanläggningar och smart styrning av
fjärrvärmen.
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2017 i korthet
Vi växlade upp utbyggnaden av ﬁbernätet i tätort
och landsbygd. Antalet nya anslutningar var rekordhög, med sammanlagt 1 400 nya ﬁberkunder.
Vi slutförde bytet från kvicksilverlampor till LEDlampor i kommunens gatubelysningsnät. Projektet
har pågått sedan 2011 och omfattade cirka 4 800
belysningsarmaturer. Energieffektiviseringen
motsvarar cirka 175 eluppvärmda villor per år.
Vi nådde vårt mål för nöjd kund-index. Nöjdheten
ökade för både privat och företagskunder jämfört
med tidigare mätning 2016.

Vi arrangerade en kunddag på temat Den hållbara
staden med Maria Wetterstrand som huvudtalare.
En inspirerande dag som gav oss ökad förståelse
för kundernas framtida utmaningar och behov i
deras hållbarhetsarbete.
Vi inspirerade framtidens ingenjörer i årskurs 1-3,
som deltog i Komteks naturvetenskap- och teknikdagar. Engagemanget resulterade i 300 stycken
ﬁcklampor som barnen monterade ihop.
Vi ökade effektiviteten i Hörneborgsverkets
produktion och leverans med 7 %.

Maria Wetterstrand var huvudtalare på vår kunddag Den hållbara staden.
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Vd har ordet
Hur vill du sammanfatta 2017 för Övik Energi?
Ekonomiskt landade resultatet något under budget, 48,3 miljoner
kronor efter ﬁnansiella poster. Avkastningen på sysselsatt kapital
blev 4,1 % vilket är en bit ifrån ägarens avkastningskrav på 5 %.
Priset på elcertiﬁkat har återigen varit historiskt låg, resultatet påverkas också av nedskrivningar av ﬁbernätet. Vi har fortsatt vårt
effektiviseringsarbete men för att nå målen över tid behövs också
bättre prisutveckling på marknaden, liksom fortsatt satsning på
framtidens kunderbjudande.
Som ett viktigt steg i företagets långsiktiga utveckling har vi
arbetat fram en ny vision och strategi. Där tydliggörs Övik Energis
roll som plattform och katalysator för en hållbar samhällsutveckling,
med fokus på vår lokala marknad. Mer konkret handlar det om att vi
proaktivt ska driva förändring och samarbeta mer med kommun och
andra aktörer kring förnybar energiförsörjning och bioekonomi.
Sett till vår dagliga verksamhet har året präglats av fortsatt
mycket hög efterfrågan på ﬁberanslutning. Vår egen satsning och
kommunens uppdrag att göra snabbt ﬁbernät tillgängligt för landsbygden har resulterat i ﬂerdubbelt antal intresseanmälningar och
anslutningar. Vi var inte helt beredda på detta utan har fått utveckla
arbetssätt och planering allteftersom. Vi har också fortsatt reinvestera i vårt elnät, framför allt genom vädersäkring. 92 % av vårt 66
mil långa elnät är nu nedgrävt i marken.

Hänt och gjort i arbetet med hållbar utveckling?
Våra kunder efterfrågar i allt högre grad både arbete och dialog för
en miljömässigt och socialt hållbar utveckling. På den kunddag med
temat Den hållbara staden, som anordnades i oktober märktes till
exempel det ökade intresset för laddinfrastruktur och solenergi. Ett
annat exempel är det intresse och den positiva feedback vi fått efter
lanseringen av vår första hållbarhetsredovisning.
Under året har vi tagit ﬂera steg mot våra hållbarhetsmål. Vi har

lyckats öka systemverkningsgraden för produktions- och distributionssystemet med 7 % – målet är 10 % till 2021. Vi har också bland
annat köpt in ﬂer elbilar, investerat för bättre arbetsmiljö och förnyat
våra säkerhets- och miljöregler. Samtidigt ﬁnns områden där mycket
återstår att göra. Inte minst vad gäller utvecklingen av nya tjänster
kring solkraft och laddinfrastruktur, där jag gärna sett att vi hunnit
lite längre.

Vad står på agendan 2018? Och hur ser resan
ut framåt?
Den höga takten i utbyggnaden av ﬁber kommer fortsätta under
ett par år till. Vi ska under 2018 också enligt plan vädersäkra de sista
delarna av elnätet.
Prisutvecklingen på elcertiﬁkat och de ändringar i elnätsregleringen som planeras, är viktiga externa faktorer för oss att bevaka och
hantera.
I ett lite längre perspektiv har vi en spännande och utmanande
resa att följa med i den snabba omvandling som nu sker i hela energibranschen. Spelreglerna och rollfördelningen i framtidens hållbara
energiförsörjning är ännu inte helt klara, men vi vet att det kommer
att se annorlunda ut än idag. I ett mer komplext system med många
olika aktörer som producerar, lagrar, distribuerar och använder förnybar energi, kommer såväl erbjudande som arbetssätt behöva förändras i grunden. Fokus på nätverkande och samarbete, innovation
och tjänsteutveckling, snarare än på försäljning och leverans av kWh.
Med vår nya strategiska plattform ser jag att vi har en bra grund att
fortsätta utvecklas ifrån!

Kristina Säfsten, vd
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Hållbarhet för oss
Vi deﬁnierar hållbar utveckling som att tillgodose dagens behov utan
att äventyra morgondagens möjligheter.
Vårt viktigaste bidrag till en hållbar framtid är att vara en aktiv part
i omställningen till en hållbar energiförsörjning. Vi vill inspirera till
en mer hållbar energianvändning där många aktörer deltar, en säker
infrastruktur och stödja utvecklingen av bioekonomin i Örnsköldsvik.
Övik Energis hållbarhetspolicy ligger övergripande till grund för
bolagets styrning och agerande.

Hållbarhetspolicy

Vårt bidrag till de Globala målen

Miljöansvar

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 ﬂera av målen; 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 stödjer Agenda 2030 som
helhet och har ett ansvar att bidra indirekt till många ﬂer av målen,
men ser dessa fyra som vårt viktigaste bidrag.

För oss är miljöarbetet det som genomsyrar vår verksamhet och är
en naturlig del av vår vardag.

Övik Energi är ett energi – och ﬁbernätsföretag som aktivt bidrar,
direkt och indirekt, till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i
Örnsköldsvik. Vi arbetar för en ansvarsfull balans mellan perspektiven
ekonomi, miljö och social hållbarhet. Vi verkar för våra kunders
behov, omsorg om vår miljö, god samhällsnytta och en sund ekonomi. Vi lever upp till eller överträffar lagar och krav och strävar mot
att ständigt förbättra verksamheten.

Socialt ansvar
Vi är en viktig aktör i kommunen och har en roll att verka för ett
tryggt och inkluderande samhälle i utveckling som har sin grund
i synen på alla människors lika värde.

Ekonomiskt ansvar
Vi arbetar utifrån affärsmässiga grunder, för att säkerställa vår framtid
och skapa värde för våra intressenter.
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Vy över Örnsköldsvik stad.
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Miljöansvar
Vi har fokus på klimatfrågan.
Vi jobbar med effektivt resursutnyttjande.
Vi erbjuder miljöproﬁlerade produkter.
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,
och vi använder 89,8 % förnybara bränslen idag.
I huvudsak eldas restprodukter från skogsindustrin, såsom bark,
bioharts, kvistmassa och spån. Andelen restprodukter var 2017 72,6 %.

Vi har ökat
effektiviteten i
Hörneborgsverkets
produktion och
leverans med
7%

Under året har vi
• Fortsatt arbetet med att optimera Hörneborgsverkets max- och
minkapacitet, vilket gör att vi kan undvika att nyttja spets- och
reservpannor i vårt system samt att vi inte behöver spilla värme
varma dagar.
• Optimerat driften av vår rökgaskondensering, som effektivt
nyttjar även den energi som ﬁnns i rökgaserna.
• Systematiskt jobbat med att minska läckor på nätet.

Tillförd energi

• Sänkt temperaturen i fjärrvärmenätet vilket medfört minskade
förluster och ökad nytta av rökgaskondenseringen, utan påverkan
hos kund.

0,5 %
0,9 %
2,3 %
2,6 %

Trädbränslen
Rökgaskondensering

9,3 %

Torv
50 %
34,4 %

Hjälpel
Bioolja
Biogas
Eldningsolja

Tillförd energi år 2017 till det centrala fjärrvärmenätet.
Endast 0,5 % 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.

Mål
• Ytterligare effektivisera energiproduktion och distribution i Hörneborgsverket och dess nät med 10 % 2015–2021.
• Resurseffektivisera interna fordonstransporter med 10 % 2015–2021.

• Under 2017 har vi utbildat alla medarbetare, som dagligen
kör i tjänsten, i sparsam körning.

Måluppfyllnad
Det är viktigt att minimera användningen av resurser eftersom miljöpåverkan då blir mindre och resurser frigörs som kan användas till
annat. Det innebär också lägre kostnader. Därför vill vi öka verkningsgraden i hela kedjan: från leverans av bränsle in till kraftvärmeverket
till att vi levererar värme hos kunden.
Vårt mål är att öka den med 10 % fram till 2021. Vi har redan nått
7 %! Detta har vi gjort genom att systematiskt arbeta med en mängd
åtgärder i hela kedjan. Vad gäller att effektivisera fordonstransporter
har vi börjat arbetet med att upprätta rutiner och verktyg för att
samla in och säkerställa mätdata. Idagsläget har vi inte säkerställt
något mättal.
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Livscykelperspektivet
Vi hanterar vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv från projektering och produktion till återvinning eller återanvändning.

Design
Vi projekterar och planerar för energieffektiva, säkra lösningar med
god kvalitet. Detta omfattar utformning av våra ledningsnät och
anläggningar samt när vi utvecklar nya produkter och tjänster.

Råvara
Bränsle till vår produktion är vår viktigaste råvara. För att säkerställa
tillgången äger vi tillsammans med Domsjö Fabriker ett bolag som
heter Domsjö Fiber. I vårt gemensamma bolag arbetar vi för att säkra
tillgången på lokala biobränslen och torv.

Produktion
I våra anläggningar producerar vi fjärrvärme, processånga, el och
fjärrkyla. Vi arbetar ständigt för att minska vår klimatpåverkan, öka
resurseffektiviteten och säkra tillgängligheten.

Marknad och försäljning
Vi erbjuder lokala och miljöproﬁlerade produkter. Vi arbetar ständigt
för att vara tillgängliga för våra kunder och lyssna till förväntningar,
synpunkter och behov. Vi ska ﬁnnas där för våra kunders ambitioner.

Leverans
Leveranser sker i huvudsak genom våra ledningsnät. Vi arbetar aktivt
för att stärka leveranssäkerheten och minska nätförlusterna. Vi bygger
ut ﬁbernätet steg för steg för att trygga och bidra till tillväxt i både
tätort och landsbygd.

Kundens användning
Vi informerar våra kunder om hur de kan vara mer resurseffektiva,
vilket är bra för både miljön och plånboken. Nya tjänster med övervakning och styrning av energi och inomhusklimat gör det lätt att
göra rätt.

Service och support
Vår kundservice tar hand om kundernas frågor. Med serviceavtal på
kundens utrustning ser vi till att den är driftsäker och energieffektiv.

Återvinning eller återanvändning
Vår fjärrvärme, fjärrkyla, processånga och el är cirkulära. Med det
menas att produkterna återanvänds i ett slutet kretslopp och att de
på så sätt gör ett minimalt ekologiskt fotavtryck.
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Hållbart producerad el

Effektiva nät

Övik Energi erbjuder olika former av el med tydliga miljöfördelar:

Vi jobbar aktivt för att minska nätförlusterna för fjärrvärme genom
att optimera temperaturen i nätet och med förebyggande underhåll
för att minimera läckage. För fjärrvärme har vi som mål att förtäta
näten, det vill säga att ansluta ﬂer användare på beﬁntligt nät, för att
minska förlusterna.

• 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).
Hållbart producerad el enligt deﬁnitionerna ovan stod för 42 % av
vår sammanlagda elförsäljning 2017 (38 % 2016). Målet är att öka
efterfrågan och försäljningen av den hållbara elen.
Allt ﬂer kunder vill bidra i klimat- och miljöarbetet. De kan ha
egen mikroproduktion av el som oftast består av solceller eller små
vindkraftverk. I nuläget har vi elva kunder i vårt elnätsområde som
producerar el med hjälp av varsin solcellsanläggning.

Energieffektivt hos kunden
Under året har vi genomfört pilotprojekt tillsammans med kunder
för att ta fram lösningar som kommer att hjälpa våra kunder att
minska sin användning av fjärrvärme, sina driftskostnader och sin
klimatpåverkan. Det är lösningar för att på ett bättre sätt styra och
reglera både energiförbrukning och inomhusklimat. Vi kommer att
börja erbjuda dessa lösningar under 2018.

Närproducerat
De bränslen som används i våra anläggningar ska så långt det är
möjligt komma från närområdet, därmed blir också transporterna
korta. Till Hörneborgsverket köptes 2017 96,2 % av bränslet inom en
radie av 15 mil från verket.
Bränsletransporter kortare än 15 mil
%
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el tillän
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elbilar.

Allt ﬂer kunder vill bidra i klimat- och miljöarbetet.
I nuläget har vi elva kunder i vårt elnätsområde som
producerar el med hjälp av varsin solcellsanläggning.
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Socialt ansvar
Vi verkar för ett tryggt och inkluderande samhälle.
Vi erbjuder en inspirerande och säker arbetsmiljö.
Vi har hög leveranssäkerhet och prisvärda produkter och tjänster.
Vi samarbetar med företag, organisationer och skolor.
Hälsa och arbetsmiljö

Vårt sociala ansvar handlar om relationen med våra medarbetare,
kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort.

Våra medarbetare
Vi vill vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modiga och
kompetenta medarbetare. Övik Energi är en stor arbetsgivare och
leverantör till många i kommunen, vi har därför en viktig roll i utvecklingen av ett tryggt och inkluderande lokalsamhälle. Vi jobbar
utifrån vår värdegrund; öppenhet, respekt, engagemang och tydlighet. Under 2017 var vi 118 anställda, fördelat på 24 % kvinnor och
76 % män. Medelåldern är 46,3. Företagsledningen består av hälften
kvinnor och hälften män.

Ledarskap och kompetensutveckling
Vi vill vara en arbetsplats där varje medarbetare mår bra, trivs och
känner att de kan bidra och utvecklas i sin roll och inom företaget.
Vid de årliga utvecklingssamtalen sätter vi personliga mål och tar
fram en utvecklingsplan.
Vi stödjer och utbildar våra chefer till ett tryggt och inspirerande
ledarskap. Den årliga medarbetarundersökningen ger oss viktiga
indikationer på hur väl vi uppfyller medarbetarnas behov och förväntningar och vilka områden vi behöver förbättra.

Mål

Nöjd medarbetar-index

• Öka frisktal till >74 2017.

Vi ska garantera en arbetsplats där hälsa och säkerhet kommer i
första hand. Vi skapar vår säkerhetskultur tillsammans, genom att
gemensamt bidra till att ta fram säkra arbetssätt, att följa regler och
våga säga till vid riskbeteenden. I det systematiska arbetet med
riskbedömning, ronder och undersökningar tar vi fram underlag
för att eliminera och hantera risker. Vi har en uttalad nollvision för
arbetsrelaterade olyckor och skador. För att stärka förmågan att
förebygga olyckor har vi under året uppdaterat och utbildat i våra
gemensamma säkerhetsregler. Vi arbetar aktivt för att öka rapportering av riskobservationer och tillbud för att kunna förebygga händelser i framtiden. Tack vare detta fokus hade vi under 2017 endast en
arbetsrelaterad olycka.
Vi mäter frisknärvaron genom andelen medarbetare som har
mindre än fem dagars sjukfrånvaro de senaste tolv månaderna.
Målet för 2017 var >74 och utfallet 73. Den totala sjukfrånvaro under
året minskade jämfört med 2016 till 3,5 % och långtidssjukfrånvaron
till 1,5 %.

Tillbud och olyckor

Index

• Öka NMI-index till >74 2017.

2017

• Nollvision för arbetsrelaterade olyckor.
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Mål

Frisktal deﬁnieras som andel medarbetare som
har mindre än fem dagars sjukfrånvaro de
senaste 12 månaderna. Utfallet för 2017 var 73
(mål >74).
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Sjukfrånvaron uppgick 2017 till 3,9 %,
varav 2,1 % långtidssjukfrånvaro
(sjuk över 60 dagar).
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Kvinnor

2017 var vi 118 anställda och medelåldern var
46,3 år. Medelåldern och antalet medarbetare
har ökat något sista åren och samtidigt har vår
personalomsättning minskat. Företagsledningen
består av tre kvinnor och tre män.
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På Övik Energi värdesätter vi mångfald och för oss är olika
kompetenser, erfarenheter och egenskaper en tillgång för att
stimulera innovation och nå vår vision och våra mål.

Mångfald och likabehandling

Nöjda trygga kunder

På Övik Energi värdesätter vi mångfald och för oss är olika kompetenser, erfarenheter och egenskaper en tillgång för att stimulera innovation och nå vår vision och våra 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 ﬂer män till våra
administrativa tjänster där majoriteten idag är kvinnor. Vi ser även
behov av att öka mångfalden ur ﬂera perspektiv, en större etnisk
mångfald och ﬂer yngre i chefsroller är två av våra utmaningar.

Övik Energi har både företagskunder och privatkunder. Båda kundgrupperna är fortsatt nöjda med oss, enligt den senaste kundundersökningen som gjordes i december 2017. Resultatet visar också
en väsentlig positiv utveckling hos våra företagskunder. Kundernas
kännedom om vårt miljöansvar minskade marginellt till 58 %
(60 % 2016).

Kompetensförsörjning
De kommande åren behöver energibranschen 8 000 nya ingenjörer
och tekniker. Därför har Övik Energi och elva andra energibolag samt
branschorganisationen Energiföretagen Sverige gått samman och
driver en utbildning för kraftingenjörer. Utbildningen är en distansutbildning som ges av tre olika universitet.
Vi är också representerade i programråd på gymnasienivå, tar
emot praktikanter och stöttar ett antal yrkeshögskolor. Vi har haft
praktikanter inom ﬂera yrkeskategorier vilket har lett till att ﬂera fått
anställning hos oss efter avslutad praktik.

Nöjd kund-index

2017

2016

Mål 2017

81,7

74,4

> 74

Privat

81,7

80,3

>76

Totalt

81,7

77,4

Företag

För 2017 nådde vi målet för både företagskunder och privatkunder.

Trygghet, förtroende samt enkelt och smidigt är ord som kunderna
kopplar ihop med Övik Energi. En bidragande faktor till det förbättrade resultatet kan vara en medveten insats med personliga möten.
Under 2017 hade vi totalt 670 samtal med företagskunder vid fysiska
möten om våra produkter och offensivare marknadsföring.
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Vi har bemanning och beredskap dygnet runt för att upprätthålla en hög leveranssäkerhet för våra kunder.

Tillförlitliga leveranser

Fjärrvärme

Dygnet runt, året om, har vi högsta prioritet på att drifta och underhålla våra nät för el, värme, kyla och ﬁber. Genom långsiktiga investeringar, planlagda kontroller och löpande underhåll minimerar vi
avbrott och upprätthåller en hög leveranssäkerhet till våra kunder.
Underhållsarbete kan ibland medföra avbrott, vilka vi planerar och
informerar om i förväg.

Fjärrvärmenätet är totalt 25 mil långt och har under 2017 haft totalt
14 leveransavbrott (18 st 2016). Endast vid ett tillfälle var avbrottet
oplanerat. De planerade avbrotten var för att genomföra underhåll
och reparationer och huvuddelen gjordes under sommarmånaderna.

Elnät
Vårt elnät omfattar totalt 66 mil. 92 % av nätet är vädersäkrat, det vill
säga nedgrävt i marken för att minimera risk för avbrott på grund av
väderpåverkan. Under året har vi gjort ﬂera större investeringar för
att förbättra tillförlitligheten i elleveransen. Vi har bytt ut en transformatorstation, förstärkt kablar till centrala stadsdelar och fortsatt
vår långsiktiga plan att ersätta luftledningar med markförlagd kabel.
Totalt inträffade 28 oplanerade elavbrott som påverkade cirka 3 600
kunder (19 st 2016 som påverkade 1 780 kunder). Fler antal avbrott
än 2016 kan härledas till snöröjning och påverkan på elskåp. Antal
kunder som påverkats är också ﬂer än 2016, och där är orsaken ett
avbrott i en huvudtransformator, vilket påverkade cirka 2 500 kunder.

Fibernät
Den tekniska utvecklingen sker inom alla samhällsområden och påverkar i hög grad både privata- och företagskunder, som blir alltmer
beroende av ﬁbernätet. Vi har mycket hög leveranssäkerhet i vårt
ﬁbernät. Under 2017 var tillgängligheten hos våra kunder 99,99 %.
Vi har 320 mil ﬁbernät och fortsätter att bygga ut nätet steg för
steg i tätort och landsbygd med mål att bidra till regeringsmålet
om ett uppkopplat samhälle år 2020. Antalet nya anslutningar och
utbyggnadstakten var rekordhög 2017, med sammanlagt 1 600 nya
ﬁberkunder.
Under 2017 deltog vi i TELÖ 17, en nationell samverkansövning
med syfte att öka stadsnätens förmåga att stödja Försvarsmakten och
det civila samhället vid höjd beredskap. Övningens mål var att testa
en ny digital plattform att använda vid dessa situationer samt att
vidare utveckla deltagarnas förmåga till samverkan och delning av
lägesbild. Övning genomfördes i enlighet med Post- och telestyrelsens
strategi och stödjer Övik Energis arbete med tillförlitliga leveranser.
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Ansvar i leverantörskedjan
Övik Energis verksamhet är beroende av många olika leverantörer,
entreprenörer och samarbetspartners. Våra mest centrala leverantörer förser oss med varor och tjänster som säkerställer verksamhetens drift, underhåll och utbyggnad.
Vid alla inköp är målet att trygga försörjningen av produkter och
tjänster på kort och lång sikt, samtidigt som vi ställer tydliga krav på
leverantörerna att leva upp till våra principer. 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 omfattas delar av
våra inköp och upphandlingar av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. I alla upphandlingar ska ett hållbart upphandlingsförfarande beaktas och tas med i kravställan där det är relevant.
Vid upphandling beaktas följande:
• Miljöbelastning utifrån ett livscykelperspektiv.
• Produktens livscykelkostnader.
• Svenskt kollektivavtal ska tillämpas eller minst motsvarande
krav gälla hos våra leverantörer.
• Inköp ska ske så ekonomiskt effektivt som möjligt.
En mer omfattande miljöbedömning görs av de leverantörer vi räknar
som strategiska, hit hör leverantörer av bränsle, transporttjänster,
entreprenader, maskinutrustning och kemikalier.

Våra
leverantörer
ska leva upp till
våra tydliga
krav

Leverantörer ska respektera grundläggande sociala krav i sin
verksamhet. Produkter som levereras till Övik Energi ska vara
framställda under förhållanden som är förenliga med
• ILO:s åtta kärnkonventioner.
• FN:s barnkonvention avseende barnarbete (artikel 32).
• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller
i tillverkningslandet.
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Mänskliga rättigheter
Genom vårt uppdrag att bidra till infrastrukturen i Örnsköldsviks
kommun skapar vi bra levnadsförhållanden för kommunens invånare. Vi har även ett ansvar för mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja. Genom våra sociala krav minimerar vi risken för brott mot
mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Genom vårt samhällsengagemang i Örnsköldsvik bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar i
vår kommun, genom att skapa arbetstillfällen, utbildning, praktikplatser och genom sponsring.
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Advisory Board
Advisory Board är kommunens
ungdomspanel bestående av
ungdomar mellan 13–25 år, anställda av kommunen för att ge
sin syn i vissa samhällsfrågor.
Övik Energi har möjligheten att
använda dem som fokusgrupp.
Som resultat av fokusgruppens
arbete skickar vi från 2018 ut ett
vykort till alla ungdomar i kommunen som nyss fyllt 18 år. Syftet
är inte att sälja något utan att
sprida kunskap om hur elhandel
och elnät fungerar, och var de kan
vända sig för att få opartisk rådgivning när de väljer elhandelsbolag.

Framtidens arbetskraft
och kompetens
KomTek är ett inititativ där barn och ungdomar får
testa på att vara tekniker, kemister, innovatörer och
entrepenörer. I november var vi med och byggde
cirka 300 ﬁcklampor med lågstadieelever.

Hållbar sponsring
Vi brinner för att stärka det lokala
föreningslivet och sponsrar därför
föreningar som vill ta ansvar och
göra skillnad för oss som bor i
kommunen. Föreningar ansöker
om sponsring genom att ge
förslag på en insats som spar på
jordens resurser och välkomnar
mångfald och gemenskap.
Under 2017 sponsrade vi 13
föreningar. Bland annat sponsrar
vi KB65 Hockey, som har återställt
isbanan i Norrsvedje. Vi är glada
att Bjästaområdets barn och
ungdomar nu får mer möjlighet
till gemenskap, spontan lek och
idrott på is. Och även på kvällen
med belysning!
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Ekonomiskt ansvar

Årets
resultat blev
48,3 mnkr

Vi arbetar utifrån affärsmässiga grunder.
Vi skapar värde för våra intressenter.
Vi arbetar med ständiga effektiviseringar.
Vi investerar långsiktigt.
Finansiell stabilitet ger oss förutsättningar att kunna driva och
utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Som kommunägt
energibolag har vi 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.

Avkastning och resultat
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 4,1 % (4,6 % 2016)
vilket är något lägre än målet på minst 5 %. Enligt ägardirektivet
ska vi aktivt arbeta med ständiga förbättringar gällande resurs- och
kostnadseffektivitet med målsättningen att uppnå ett avkastningskrav på minst 5,5 % på sysselsatt kapital år 2019.
Övik Energi-koncernen, bestående av moderbolaget Övik Energi
AB och helägda dotterbolaget Övik Energi Nät AB samt delägda
Kommunbränsle i Ådalen AB, har kunnat leverera goda resultat
under de fem senaste åren efter några år av svaga resultat. Resultatförbättringen är starkt kopplad till de besparingsprogram som
genomfördes under 2012–2016. För 2017 redovisar koncernen ett
positivt resultat efter ﬁnansnetto på 48,3 mnkr vilket är 11,4 mnkr
lägre än föregående år. Det försämrade resultatet förklaras främst
av ökade av- och nedskrivningar. Utöver av- och nedskrivning har
årets resultat påverkats positivt av faktorer som ökad efterfrågan

Avkastning på sysselsatt kapital

på produkter och tjänster, och negativt av fortsatt låga marknadspriser på elcertiﬁkat.
De senaste fem årens starka resultat har medfört att koncernens
soliditet vuxit från 21,6 år 2013 till 30,4 %.

Effektivisera genom samarbete
Vi anser att samarbetsinriktade relationer är värdefulla. De leder ofta
till bättre processer, bättre resultat och ett ökat engagemang.
Under året har samtliga helägda kommunala bolag inom
Örnsköldsviks kommun samarbetat för att bilda en gemensam redovisningsenhet, GRE. Enheten är organisatoriskt placerad inom Övik
Energi. Vi strävar mot gemensamma och standardiserade arbetsprocesser. Projektet är ett av de mest omfattande samarbetsprojekten
som genomförts inom koncernen.

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 i anskaffningsbesluten. Utvärdering sker med hjälp av bedömningsinstruktioner och
checklistor.

Resultat efter ﬁnansiella poster
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Årets investeringar

Motverkande av korruption

Årets investeringar i koncernen uppgick till 101,4 mnkr (59,2 mnkr
2016). Övik Energi har investerat i ﬁbernät, både i stadsnära områden
och på landsbygden. Prestandan inom det beﬁntliga ﬁbernätet har
höjts. Inom ramen för Bredband 2020 har vi investerat för att bygga
ortsammanbindande nät och lokala byanät.
I Hörneborgsverket har vi genomfört ﬂera förbättringsprojekt och
en modernisering av IT-miljön samt förbättrat våra övervakningsmöjligheter i fjärrvärmenätet. Vi har även investerat i ny totalavsaltningsanläggning 22,5 mnkr och ny bränsletransportör 3,6 mnkr, dessa
investeringar färdigställs under 2018.
Vi har ersatt del av elnätets luftledningar med markkabel och
moderniserat vårt huvudfördelningsnät.
Gatubelysningen i centrum har fått ny LED-armatur.

Som kommunägt och samhällsnyttigt företag är affärsetiken viktig
för oss och självklart råder nolltolerans mot alla former av mutor och
korruption. 2014 antog kommunfullmäktige i Örnsköldsvik en policy
mot mutor och jäv som gäller hela kommunkoncernen.
Utbildning om policyn för alla medarbetare var planerad till
2017, detta ﬁck dock senareläggas och genomförs istället under
våren 2018.

Här utför vi nätförstärkning mellan nätstationen vid Relingsvägen i Bonäset och reningsverket i Bodum, Bonässund.
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Riskhantering
Övik Energi jobbar kontinuerligt med att identiﬁera och bedöma verksamhetsrelaterade risker. Med en aktiv riskhantering
minskar risken för oförutsedda händelser, och vi har bättre möjlighet att hantera konsekvenserna av dessa händelser om
de ändå inträffar. Riskmatrisen nedan visar viktiga riskområden och hur vi hanterar riskerna

Område

Riskkategori

Beskrivning

Riskhantering

Marknad

Förväntningar

Möjlighet att svara upp till marknadens förväntning vad gäller nya
produkter och tjänster.

Dialog med våra kunder, Prisdialog, informationsträffar.
Omvärldsbevakning och branschsamverkan, till exempel
i Energiföretagen Sverige. Vi arbetar med varumärkesstärkande insatser och vår varumärkesplattform.
Framtagande, fastställande och införande av ny strategi,
mission och vision för bolaget.

Konkurrens

Konkurrens från andra värme- och
ﬁbertjänstleverantörer.

Vi arbetar med att stärka varumärket, hållbarhetskommunikation, samhällsnyttan och erbjuda mervärdestjänster.

Verksamhet

IT-system

Brister i IT-system vilket kan leda
till intrång, avbrott men även till
ineffektiv administration och en
otillfredsställande arbetssituation.

Vi har tillsatt en förstärkt IT-funktion och påbörjat
ett pilotprojekt på elnät för att identiﬁera och stärka
IT-säkerheten.

Ekonomi

El- och elcertiﬁkatpris

Fluktuerande priser på el och elcertiﬁkat kan innebära oförutsedda
kostnader och minskade intäkter.

För att minimera riskerna agerar vi utifrån en riskpolicy
och säkrar våra framtida försäljningsvolymer och- priser.

Ränteläge

Höjda räntor har stor påverkan på
resultatet.

Vi lånar av kommunkoncernens internbank som möjliggör goda villkor. Räntor säkras enligt ﬁnansieringspolicyn.
Vi har fokus på självﬁnansiering av nya investeringar och
på att amortera för att minska skuldsättningen.

Arbetsmiljö, hälsa,
säkerhet

Risk för brister i arbetsmiljö och
säkerhet samt hälsorisker för våra
medarbetare.

Vi arbetar systematiskt och förebyggande med säkerhet i vår
verksamhet, med en nollvision för arbetsplatsolyckor och
kränkande särbehandling. Bolaget genomför och erbjuder
också hälsobefrämjande aktiviteter.

Svårt att rekrytera medarbetare med
rätt kompetens, inte minst för att
möjliggöra den nya strategin.

Vi arbetar för att stärka företagets proﬁl mot framtidsfrågorna, hållbarhet och stimulerande arbetssätt, vilket
vi vet efterfrågas inte minst bland yngre, kommande
medarbetare.

Medarbetare

Socialt (inkl.
mänskliga
rättigheter)

Leverantörer

Risk att våra leverantörer inte lever
upp till vår kravställan.

Vi väljer våra leverantörer utifrån yrkesmässig kompetens, kapacitet och erfarenhet att utföra uppdraget.
Vi gör alltid en riskbedömning och utvärdering av våra
leverantörer.

Miljö

Användning av
naturresurser.

Risk för ineffektiv användning av
bränsle. Användning av begränsade naturresurser, till exempel
pannsand.

Vi arbetar aktivt med att effektivisera hela vårt energisystem från bränsle till nytta hos kund.

Användning fossila
bränslen och torv.

Klimatrelaterade risker kopplat till
styrmedel, energipriser etc.

Vi har låg andel fossila bränslen och följer ständig
utvecklingen kring värdering av torv.

Användning av kemikalier, förbränning
av bränslen.

Oförutsedda miljöpåverkande
utsläpp och incidenter.

Vi riskbedömer förändringar, styr genom att följa egenkontrollprogram och nödlägesberedskap.

Affärsetik

Mutor, korruption
och jäv.

Risk att bryta mot lagstiftning och
bryta kunders förtroende.

Vi arbetar efter en policy mot mutor och jäv som gäller
för hela kommunkoncernen.

Omvärld

Lagstiftning och
reglering.

Starkt regelstyrd marknad.

Vi deltar aktivt i branschens olika utbildningar och
konferenser samt är med i olika nätverk för att följa
utvecklingen och därmed minska riskerna. Genomföra
påverkansarbete tillsammans med branschen.
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My Rudsten, processingenjör.

20

Resultaträkning
Belopp i mnkr

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2017

2016

2017

2016

Nettoomsättning

670

653

602

581

Energiskatter

-38

-27

-38

-27

4

5

2

3

23
660

24
656

23
589

22
578

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Energi- och produktionskostnader

-300

-304

-291

-292

Övriga externa kostnader

-84

-78

-104

-94

Personalkostnader

-78

-74

-64

-61

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-112

-101

-78

-67

-574

-558

-537

-515

86

98

52

64

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av ﬁnansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
-44
-38

7
-45
-38

9
-44
-35

10
-86
-45
-121

Resultat efter ﬁnansiella poster

48

60

17

-57

Bokslutsdispositioner

5

13

33

-57

Skatt
Skatt, uppskjuten

-1

-22

-

-

Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

53
0

51
-1

-

-

Årets resultat

52

50

50

-114

Resultatandel i intresseföretag
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
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Balansräkning
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Belopp i mnkr
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier
Pågående anläggningsarbeten
Reversfordran dotterbolag
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Långfristiga fordringar hos intresseföretag
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

2017

2016

2017

2016

291
1 502
15
80
1
230
1
11
2 129

302
1 556
19
30
1
241
1
11
2 161

281
750
11
70
70
108
1
230
1
1 522

292
779
14
27
70
108
1
241
1
1 532

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos dotterbolag
Fordringar hos Örnsköldsviks kommun
Fordringar hos övrig koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

24
57
32
14
11
32
1
71
37
284
2 414

19
43
12
22
11
35
74
46
263
2 423

21
56
36
40
14
11
30
63
27
297
1 818

15
42
32
13
22
11
33
63
35
266
1 798

Aktiekapital
Reservfond
Uppskrivningsfond
Erhållna aktieägartillskott
Balanserad vinst
Årets resultat

10
757
-93
53

10
757
-131
50

10
100
757
-257
50

10
2
100
757
-131
-114

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar

727
6
733
62

687
7
693
62

662
203
1

624
203
1

639

667

-

-

823
1
1 463

859
2
1 527

823
1
824

859
2
860

28
59

28
51

54

45

12
7
51
156
2 414

13
8
41
141
2 423

12
10
7
45
129
1 818

7
11
8
38
110
1 798

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till Örnsköldsviks kommun
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till dotterbolag
Övriga kortfristiga skulder
Skatteskulder
Skuld elcertiﬁkat
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital
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Fem år i sammandrag
Belopp i mnkr
Koncernen
EKONOMI
Rörelsens intäkter, mnkr
Rörelsens kostnader, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Finansiella poster netto, mnkr
Resultat efter ﬁnansiella poster, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Eget kapital, mnkr
Investeringar, mnkr
NYCKELTAL
Soliditet %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Antal anställda
Utbetalda löner och ersättningar, mnkr
INFORMATION KRING RESULTATOMRÅDEN
Fjärrvärme
Nettoomsättning, mnkr
Värmeleveranser, GWh
Fjärrvärmekunder, st
Processånga
Nettoomsättning, mnkr
Ångleveranser, GWh
Elkraft
Producerad volym, GWh
Fjärrkyla
Nettoomsättning, mnkr
Kylaleveranser, GWh
Elnät
Nettoomsättning, mnkr
Överförd el, GWh
Elnätkunder, st
Elhandel
Nettoomsättning, mnkr
Försåld el, GWh
Elkunder, st
Fibernät
Nettoomsättning, mnkr
Fibernätskunder, st
Kommunbränsle i Ådalen AB
Nettoomsättning, mnkr

2017

2016

2015

2014

2013

660
-574
86
-38
48
2 414
733
101

656
-558
98
-38
60
2 423
693
59

617
-525
92
-51
42
2 421
643
48

671
-571
100
-58
42
2 502
619
35

743
-628
115
-52
63
2 702
579
29

30,4
3,8
6,9
4,1
118
53

28,6
4,4
8,9
4,6
108
50

26,6
3,7
6,8
4,1
106
47

24,7
4,0
12,3
4,6
104
47

21,6
4,7
10,0
3,9
104
46

198
249
3 366

209
253
3 362

206
237
3 121

212
241
3 071

230
258
3 052

162
270

159
267

150
231

162
247

173
281

189

175

131

173

164

7

8

8

9

6

37

37

38

43

42

74
505
9 099

72
513
9 085

72
504
8 986

68
522
8 956

70
518
8 935

181
450
6 875

171
456
6 904

142
455
6 905

179
456
6 817

202
455
6 766

43
7 451

29
6 051

29
5 895

28
5 278

26
4 769

5

5

5

5

5

Om rapporten
Denna rapport redogör för Övik Energis hållbarhetsarbete 2017. Rapporten berör
våra väsentliga hållbarhetsfrågor som vi har identiﬁerat utifrån omvärldskrav,
efterfrågan från våra kunder och vårt ägardirektiv från kommunen. Rapporten
speglar det arbete vi gjort under 2017 och de mål vi satt för framtiden.
Om du har frågor eller funderingar kring vårt hållbarhetsarbete i allmänhet,
eller om rapporten, får du gärna höra av dig till oss.

Våra certiﬁeringar

CERTIFIED
ISO 14001
Environmental
Ledningssystem
för miljö
management systems

Ledningssystem för
arbetsmiljö

Fakta produktion av hållbarhetsrapport 2017

N
VA

ENMÄRK

E

T

S

Tryck: Hållbarhetsrapporten är tryckt på miljövänligt papper hos lokalt
tryckeri, Ågrenshuset Bjästa/Örnsköldsvik, som även är FSC certiﬁerad
och Svanenmärkt.

Miljömärkt trycksak
3041 0010

Produktion: Trossa AB i samarbete med TimMer Reklambyrå AB.
Foto: Sid 1 Maskot bildbyrå. Sid 2 och 7 Sander Taats. Sid 5, 10, 12, 17
och 19 Mattias Andersson. Övriga bilder: Övik Energi.
Du hittar oss också på

Övik Energi AB
Box 11, 891 21 Örnsköldsvik
Tfn: 0660-888 00
www.ovikenergi.se
Örnsköldsvik 16 mars 2018
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Övik Energi AB
Box 11, 891 21 Örnsköldsvik
Tfn: 0660-888 00
www.ovikenergi.se

