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Övik Energi
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 ska vara en naturlig del av vår vardag och detta genomsyrar våra affärsrutiner 
och processer i organisationen.

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.

Strategi
Grunden för vår strategi är en långsiktigt god lönsamhet med fokus på affärsmässighet, 
effektivitet och säkerhet. Nu flyttar vi fram positionerna för framtidens lösningar, och 
sätter modiga mål för arbetet mot vår vision. Vi ska fortsätta ta ansvar för hållbar 
utveckling och uppmuntra våra kunder att göra hållbara energival. Vi ska också ta tillvara 
modern teknik, vara med och driva förändring och mer aktivt söka samarbeten för att 
stärka våra kunderbjudanden.

Här, Varma och Hållbart kompetenta 
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 för att hålla en hög 
leveranssäkerhet och successivt modernisera elnätet. 

Övik Energi Nät sköter, på uppdrag av Örnsköldsviks kommun, 
drift och underhåll av ca 18 700 gatubelysningsstolpar. 

Fibernät 
Vi bygger, driftar och underhåller fibernätet. Vi erbjuder 
fiberkapacitet och service samt uthyrning av svartfiber. Övik Energis 
fibernät är ett öppet nät, 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 i huvudsak av restprodukter 
från traktens skogsindustri, som bark, flis och spån.

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. 

Elkraftsproduktion
Med fjärrvärme och ånga som underlag producerar vi samtidigt 
också el i två turbiner. Denna volym levereras till marknaden i 
huvudsak via Nord pool och är till största delen elcertifikatsberät-
tigad.  

Fjärrkyla 
Vi hämtar kylan på cirka 25 meters djup på botten av Örnskölds-
viksfjärden, för att göra fjärrkyla. Det här är ett klimatsmart sätt att 
producera kyla till nytta för människor, maskiner och processer. 

Mervärdestjänster 
Vi erbjuder ett antal mervärdestjänster till våra kunder, exempelvis 
service på kundanläggningar och smart styrning av fjärrvärmen.

Fördelning av nettoförsäljning

Fördelning av vår nettoomsättning 2018, totalt 771 miljoner kronor, på 
våra resultatområden. Elkraftproduktion och mervärdestjänster ingår i 
fjärrvärme och processånga.

Elhandel 
Elnät
Fibernät
Fjärrvärme
Processånga
Fjärrkyla
Övrigt

27 %
10 %
5 %
31 %
25 %
1 %
1 %

Nr 1
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2018 i korthet 
Vårt ekonomiska resultat blev 81,9 mnkr, vilket är det 
bästa någonsin för Övik Energi. 

Vi hade en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter. 

Vi har fortsatt nöjda kunder och nådde vårt mål för 
nöjd kund-index. 

Andelen kunder som aktivt använder sin 
fiberanslutning ökade från 67 % till 79 %.  

Vi sponsrade 13 föreningar i Örnsköldsviks kommun 
som ville göra särskilda insatser för miljö och integration.

Vi nådde upp till vårt hållbarhetsmål om minska 
förlusterna i energiproduktion i Hörneborgsverket och 
dess nät med 10% samt att resurseffektivisera transporter 
av bolagets fordon med 10%, 2015-2021.

Vi påbörjade implementeringen av vår nya strategi, för 
att flytta fram vår position och fortsätta skapa värde och 
driva en utveckling i vår verksamhet. Ett första steg under 
2018 var att forma en ny organisation för att skapa den 
förändringskraft som är nödvändig.    

Vi ökade vårt ledarskapsindex från 71 till 75.  

20 mars 2018 - kl. 13:17

I vårt kraftvärmeverk, Hörneborgsverket, 
producerar vi fjärrvärme, el och processånga.
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Vd har ordet 
Hur vill du sammanfatta 2018 för Övik 
Energi?
Ett fantastiskt år resultatmässigt! 81,9 mnkr, vilket är det bästa 
någonsin i vår historia och det överträffade klart våra förväntningar. 
En orsak till detta var de höga el- och elcertifkatpriserna under 
hösten på den elkraft vi producerar och säljer på Nord pool. Vårt 
fokus på hållbarhetsmålet om ökad effektivisering och minskade 
förluster, som nu tidigare än beräknat uppnåtts har också bidragit till 
vårt förbättrade ekonomiska resultat.  

Året har i övrigt präglats stort av att påbörja arbetet med att 
omsätta den strategi som antogs i början av 2018, och landa i hur 
vi bäst ska forma företaget för framtiden. Under året har vi främst 
fokuserat på att förnya vår organisation och rekryterar nu flera nya 
medarbetare för att kunna arbeta mer utåtriktat och strategiskt. 
Fokus är vårt erbjudande till kund och hur vi på bästa sätt möter 
upp mot kundens ambition vad gäller energi, kommunikation 
och hållbarhet. Vi skapar också en funktion för hållbarhet och FoU/
innovation som läggs i den nya affärsstrategiska avdelningen.  

Vår operativa verksamhet har även detta år starkt präglats av stor 
efterfrågan på fiber. Jämfört med 2017 arbetar vi nu mer systematiskt 
internt, mot våra kunder och med våra entreprenörer och hanterar 
därmed den stora efterfrågan mycket bättre. Antalet nyanslutna 
hushåll/företag uppgick till 1186 för 2018. Det alltmer digitaliserade 
vardagssamhället visar sig också i den stora ökning som idag nyttjar 
sin anslutning. Andelen har ökat från 67 % till 79 %. 

Kommentar till arbetet med hållbar 
utveckling? 
Ett av våra övergripande hållbarhetsmål handlar om att minska 
energiförlusterna i Hörneborgsverket och dess nät med 10 %, 
2015-2021. Vid utgången av 2018 kunde vi konstatera att vi nått vårt 
mål och det tidigare än bedömt. Målet har engagerat och det har 
gett resultat. Vi kommer att fortsätta arbetet med effektiviseringarna 
och följa resultatet.

I vårt arbete med att konkretisera den nya strategin har ett antal 
nya mål tagits fram. Ett viktigt och utmanande mål är att vi siktar 
på att bli klimatneutrala till år 2025 i vår egen verksamhet. Att ta 
klimatfrågan på allvar och agera strategiskt i frågan blir mer och 
mer nödvändigt. Vi ser det tydligt i form av diskussioner på hög 
internationell nivå, i nya regleringar och styrmedel och i hur våra 
kunder resonerar och agerar. Målet om klimatneutralitet kommer att 
brytas ner i organisationen under 2019. Att se över våra möjligheter 
att ytterligare minska behovet av fossil olja i vår ångleverans till 
processkunderna är en viktig pusselbit.

Vår nya strategi och den förstärkta, förändrade organisationen 
ger oss mer muskler att ta steget mot att vara en drivkraft i 
omställningen mot ett mer hållbart energisystem och med kunden 
som mer aktiv aktör. Här handlar det t.ex. om framtidens transport-
lösningar och kundens möjlighet att vara elproducent.

Bland våra fantastiska medarbetare finns ett tydligt hållbarhet-
sengagemang, vad gäller såväl miljö, sociala frågor som ekonomi. 

Hållbarhet för oss som arbetsplats handlar också om att säkerställa 
en bra och säker arbetsplats. För att lyfta säkerhetstänket hos alla 
medarbetare arrangerade vi under året en uppskattad säkerhetsdag, 
där vi inkluderade såväl faktisk riskhantering som värderingar och 
attityder.

Vad händer 2019?  
Mål och prioriterade aktiviteter? 
Vi behöver ta nästa steg i implementeringen av den nya strategin. 
Framförallt handlar det om att få den nya organisationen på plats. 
Jag ser också fram emot att tillsammans med våra medarbetare, 
ledning och styrelse ytterligare konkretisera vår strategiska plattform 
i handlingsplaner och aktiviteter. Med fler nya medarbetare ska vi 
ta vara på förändringskraften som finns när en organisation växer 
och får ta del av nya idéer. För att passa in i ett nytt energilandskap 
behöver vi fortsätta utvecklas och se bortom det vi redan gör. 

Tillsammans med kunder och samarbetspartners ska vi de 
närmaste åren växla upp dialog och innovationsarbete.

Kristina Säfsten, vd.
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Hållbarhet för oss
Hållbar utveckling handlar om 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 ge förutsättningar för en hållbar 
energianvändning där många aktörer deltar, bidra till en säker 
infrastruktur och stödja utvecklingen av bioekonomin i Örnsköldsvik. 

Hållbarhet och de Globala målen
Agenda 2030 och de 17 globala målen är världens gemensamma 
plan för hållbar utveckling. Under året har Sveriges nationella 
handlingsplan för Agenda 2030 beslutats och i Örnsköldsviks 
kommun har flera av de globala målen omsatts i uppdaterade 
policyer. 

Genom vår verksamhet påverkar vi flera av målen. Övik 
Energi bidrar redan idag positivt till flera av de 17 globala målen, 
men vi inser också att det kan finnas målkonflikter. Genom 
implementeringen av Övik Energis nya strategi och omsättningen av 
strategin i mål som kommer att antas under 2019 så tar vi nästa steg. 
Se bild nästa sida för vår största påverkan på de 17 målen.

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.

Det innebär att vi:

• agerar utifrån vår gemensamma värdegrund med ledorden öppenhet, respekt, engagemang och tydlighet
• erbjuder en inspirerande och säker arbetsmiljö där alla har ett ansvar att bidra. Det innebär att vi arbetar för att motverka ohälsa och 

samtidigt främja arbetsglädje, hälsa och lönsamhet
• har en hög leveranssäkerhet med prisvärda produkter och tjänster
• bidrar till utvecklingen på ett lokalt plan genom att delta i samarbeten med våra intressenter. 

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

I det dagliga arbetet och i mötet med våra intressenter innebär det 
att vi: 

• minskar vår miljöpåverkan, med fokus på klimatfrågan 
• strävar mot ett effektivt resursutnyttjande i ett livscykelperspektiv 
• tar fram och erbjuder miljöprofilerade produkter och tjänster.

Ekonomiskt ansvar
Vi arbetar utifrån affärsmässiga grunder, för att säkerställa vår 
framtid och skapa värde för våra intressenter.

Det betyder att vi: 

• strävar efter att uppnå ägarens avkastningskrav 
• arbetar med ständiga effektiviseringar 
• verkar för en balanserad investeringsnivå över tid.

Vår hållbarhetspolicy 

Övik Energi är ett energi – och fibernätföretag 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.



7

8 augusti 2018 - kl 09.08

För att göra fjärrkyla lånar vi kyla på cirka 25 
meters djup på botten av Örnsköldsviksfjärden. 
Det här är ett klimatsmart sätt att producera kyla 
till nytta för människor, maskiner och processer.

Agenda 2030 och de 17 globala målen är världens gemensamma plan för hållbar utveckling. 
Genom vår verksamhet har vi möjlighet att direkt påverka flera av målen; Hållbar energi för 
alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar 
konsumtion och produktion.
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Miljöansvar
Vi har fokus på klimatet.
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. 

Produktion
Vi har effektiv produktion av våra energiprodukter, framförallt 
i vår största anläggning Hörneborgsverket. Där har vi samtidig 
produktion av både el och värme, så kallad kraftvärme, samt 
producerar processånga. Genom så kallad rökgaskondensering 
återvinner vi värmen från rökgaserna till produktion av fjärrvärme. 
I huvudsak eldar vi med restprodukter från skogsindustrin, såsom 
bark, bioharts, kvistmassa och spån. 2018 var 72,9 % av bränslet 
sådana restprodukter.  

Övik Energi har kommit långt i arbetet, 2018 var mängden fossila 
koldioxidutsläpp från våra produktionsanläggningar 56 213 ton totalt. 
Fördelat på all producerad energi under 2018 blir det 66,7 gram fossil 
koldioxid/kWh. 

Mer information om vårt miljöansvar, så som miljönyckeltal för 
fjärrvärmen samt vår klimatpåverkan, finns på vår webb.

Tillförd energi för energiproduktion

Tillförd energi för den totala energiproduktionen; fjärrvärme, 
processånga och elkraft. Av biobränslet är merparten certifierad enligt 
FSC* eller PEFC**. Vår produktion är högeffektiv. Genom så kallad 
rökgaskondensering återvinner vi värmen från rökgaserna för produk-
tion av fjärrvärme.

Trädbränslen
Torv
Eldningsolja
Bioolja
Biogas
Spillvärme
El
Ånga

78,8 %
13,8 %
2,9 %
1,7 %
1,6 %
0,7 %
0,3 %
0,2 %

Nr 2

Mål 
Resultat

2018
Resultat

2017
Resultat

2016 Vad har vi gjort / genomförda aktiviteter 2018 Kommentar / Analys

Resurseffektivisera 

genom att minska 

energiförlusterna i 

Hörneborgsverket och 

dess nät med 10 %, 

2015-2021. 
10 % 7 % 0 % 

(startår)

Vi har infört en ny metod för att styra elproduktionen i 

Hörneborgsverket, vilket gör att vi kan optimera samt följa 

lagda planer med större exakthet och snabbhet än tidigare.

Vi har också ökat effektiviteten i rökgaskondense-

ringen. Vi har förbättrat förmågan att hålla maxeffekt 

på pannan Hörneborgsverket, vilket minskar behovet av 

spetsproduktion.

Målet är uppnått före utsatt tid. Vi vill 

förstås fortsätta att bibehålla och förbättra 

anläggningens uppnådda effektivitet.

Vädret varierar med köldknäppar och 

värmeböljor, vilket gör att en anläggnings 

effektivitet kan variera år från år och beroende 

på hur den används. Hur mycket el som 

producerats i anläggningen har också betydelse 

för effektiviteten.  

Resurseffektivisera 

transporter med 

bolagets fordon med 

10 % 2015–2021.

13 % 5 % -

Medarbetare som kör frekvent i tjänsten har genomgått en 

kurs i eco-driving. Vi har under 2018 bytt ut tre dieselbilar 

till elbilar.

Vi har nått målet med att resurseffektivisera 

interna fordonstransporter med 10%.

Uppnå minst 45 % 

hållbart producerad el 

av totalt såld volym el 43 % 42 % 38 %

Vi har vid möten med företagskunder berättat om 

möjligheten att göra ett hållbart tillval i form av 

Hörneborgsel (lokalproducerad el), Bra Miljövalel eller 

EPD***-vattenkraftsel.

Vi har glädjande fått stora volymer nya 

elhandelsavtal där kunder valt Hörneborgsel och 

Bra Miljöval-el. Några affärer börjar först år 2019 

och syns därför inte i årets nyckeltal.

*FSC = Forest Stewardship Council är ett certifieringssystem som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

**PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk.  Bakom PEFC i Sverige står bland 
annat LRF och skogsägareföreningarna.

***EPD = Environmental Product Declaration. Miljövarudeklaration på svenska. EPD är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och 
tjänster i ett livscykelperspektiv.
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Livscykelperspektivet
Vi hanterar vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, där alla led 
från projektering och produktion till återvinning och återanvändning 
beaktas.

Design
Vi projekterar och planerar för energieffektiva, säkra lösningar med 
god kvalitet. Det gäller både vid utformning av våra ledningsnät och 
anläggningar, och när vi utvecklar nya produkter och tjänster.

Råvara
Bränsle till vår produktion är vår verksamhets viktigaste råvara. 
För att säkerställa tillgången äger vi inköpsbolaget Domsjö Fiber 
tillsammans med Domsjö Fabriker (bioraffinaderi).

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 miljöpåverkan, öka 
resurseffektiviteten och säkra tillgängligheten.

Marknad och försäljning
Vi erbjuder lokala och miljöprofilerade produkter. Vi strävar efter 
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 energianvändning 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 och återanvändning
Vår fjärrvärme, fjärrkyla, processånga och el kommer i ledningar 
och lämnar inget avfall vid leverans hos kund. Fjärrkyla- och 
fjärrvärmevattnet cirkulerar dessutom tillbaka till produktionsanlägg-
ningen.
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18 september 2018 - kl 14:35

Med Smart styrning kan du enkelt hålla koll 
på och anpassa värmen i din bostad via din 
mobil - när som helst, var du än är.

Hållbart producerad el
Övik Energi erbjuder olika former av el med hållbarhetsprofil:
• 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.

Hållbart producerad el enligt definitionerna ovan stod för 43 % av 
vår sammanlagda elförsäljning 2018 (42 % 2017). 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 17 kunder i vårt elnätsområde som 
producerar el med hjälp av varsin solcellsanläggning.

Energieffektivt hos kunden
Vi hjälper våra kunder att minska sin energianvändning och få 
bättre komfort. Ett exempel är Smart Styrning för fjärrvärme i 
villor. Via en app i mobiltelefonen ställer kunden in sin önskade 
inomhustemperatur, Smart Styrning sköter då uppvärmningen 
automatiskt med hänsyn till bland annat utetemperatur, 
inomhustemperatur och solinstrålning. Smart styrning är också 
självlärande och lär sig att förutspå hur inomhustemperaturen 
påverkas av väderförändringarna. På så sätt kan den minska tempe-
ratursvängningarna i huset och se till att kunden får en jämn och 
skön värme och lägre energianvändning. 

Till våra företagskunder erbjuder vi webbverktyget 
Energisupporten. Det är ett system för att kontrollera, följa upp och 
övervaka energianvändningen i fastigheter. Statistiken kan användas 
som underlag för energieffektivisering och för att följa upp vilken 
effekt olika åtgärder lett till. 

Effektiva fjärrvärmenät
De relativa förlusterna minskar med ökad energileverans per meter 
nät. Därför har vi också fokus på att öka förtätningen, det vill säga 
att ansluta fler kunder längs fjärrvärmenäten.

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 under 2018 87,9 % av bränslet 
inom en radie av 15 mil från verket (2017: 96,2 %). En snörik vinter, 
blöt vår och torr sommar med hög brandrisk medförde svårigheter 
att ta ut skogsråvara ur skogen. Detta innebar lägre tillgång på 
biobränsle lokalt och gjorde att vi behövde köpa biobränsle från ett 
större område i Sverige än vanligt. 7,4 % av biobränslet importerades 
från Lettland och Polen via Domsjö Fiber. 

Bränsletransporter kortare än 15 mil

Andel bränsletransporter till Hörneborgsverket 
som är kortare än 15 mil.
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Hej Emma Lundberg,  
Miljö- & kvalitetschef på Lättelement!

Vad innebär hållbar utveckling för er på Lättelement? 
Vårt hållbarhetsarbete handlar både om oss, vårt ställningstagande 
som företag, och de produkter vi erbjuder våra kunder. Vi 
FSC-certifierade oss under 2018 och det är ett exempel på att vi som 
företag tar ställning för att kommande generationer ska ha fortsatt 
tillgång till de norrländska skogarna, samtidigt som vi kan erbjuda 
våra kunder ansvarsfullt tillverkade produkter.

Vilka frågor är i fokus, nu och framåt?
Klimatneutralitet, vi har som mål att kunna erbjuda våra kunder 
klimatneutrala produkter. I framtiden kanske även produkter som har 
en positiv klimatpåverkan. 

Vilken roll spelar samarbetet med leverantörer? 
Alla samarbetspartners och speciellt leverantörer spelar en väldigt 
stor roll! När man börjar titta på sin verksamhet och sina produkter 
utifrån ett livscykelperspektiv så vidgas arbetsbordet från sitt kontor 
till alla företag och organisationer man samarbetar med. Att Övik 
Energi kunde erbjuda flera elhandelsavtal med olika hållbarhetspro-
filer såg vi som mycket proaktivt och positivt. Det var till väldigt stor 
hjälp i vårt hållbarhetsarbete. Det ska bli spännande att se vilka fler 
samarbeten vi kan ha med Övik Energi inom hållbarhetsområdet!

8 januari 2019 - kl 13.56

Lättelement AB är ett lokalt företag med 40 års 
erfarenhet av utveckling, produktion och 
försäljning av självbärande byggelement för 
tak, väggar och bjälklag. Företaget har ca 110 
anställda och verkar på den nordiska marknaden.

Stående från vänster: Emma Lundberg, Magnus Boström, Andrius 
Zigmantas, Frida Nilsson, Anders Grundberg, William Engström, Wilma 
Strinnholm, Ulf Strinnholm.
Hukande: Christer Blomberg
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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.

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

Övik Energi som arbetsplats  
Vi är en av kommunens större arbetsgivare, med målet att vara 
en attraktiv och ansvarstagande arbetsplats för såväl dagens som 
morgondagens medarbetare. 

För att spegla den nya strategiska plattformen har vi under året 
arbetat fram en ny organisation som gäller från 1 januari 2019. Vi 
jobbar utifrån; öppenhet, respekt, engagemang och tydlighet när vi 
ställer om till den nya organisationen.

Vi vill vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modiga 
och kompetenta medarbetare. 

Hos oss jobbar människor med många olika yrkeskompetenser.  
Under 2018 hade Övik Energi 123 anställda, varav 27 % kvinnor och 

73 % män. Medelåldern var 47 år. Företagsledningen bestod av sex 
personer, hälften kvinnor och hälften män.

Ledarskap och kompetensutveckling 
Vi strävar efter en välmående arbetsplats där varje medarbetare 
trivs och känner att de kan bidra och utvecklas i sin roll. Vid de årliga 
utvecklingssamtalen mellan chef och medarbetare går vi igenom 
bland annat arbetssituation, arbetsmiljö och mål. Tillsammans tas 
en individuell utvecklingsplan fram för kommande år. 

Vi stödjer och utbildar våra chefer till ett tryggt och inspirerande 
ledarskap. Under år 2018 har vi under första kvartalet utbildat våra 
chefer i kommunikativt ledarskap. I vår medarbetarundersökning 
höjdes ledarskapsindex från 71 till 75. 

Glädjande är också att vår vd blev utsedd till årets ledare på 
Företagarkvällen i Örnsköldsvik.  

Frisktal

Frisktal definieras som andel medarbetare som har 
mindre än fem dagars sjukfrånvaro de senaste 
12 månaderna. Utfallet för 2018 var 77 % (mål > 74).
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Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron uppgick 2018 till 3,0%, varav 1,0 % 
långtidssjukfrånvaro (sjuk över 60 dagar).
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Antal anställda, fördelning kvinnor och män

2018 var vi 123 anställda och medelåldern var 47 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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22 maj 2018 - kl 18:16

En solig och härlig försommarkväll i maj deltog 
20 Övik Energiare i Blodomloppet!
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Vi mäter årligen hur väl vi som arbetsgivare uppfyller medarbetarnas 
behov och förväntningar och vilka förbättringsområden som finns. 
För 2018 var vår nöjd medarbetarindex (NMI) 72*, vilket är något 
lägre än målet. 

Mål
• Öka frisktal till >74 2018
• Öka NMI-index till >74 2018. 

Nollvision för arbetsrelaterade olyckor. 

Arbetsmiljö och hälsa 
Hälsa och säkerhet är prioriterade områden för vår arbetsplats. 
Vi har en uttalad nollvision för arbetsrelaterade olyckor, där 
grunden i arbetet handlar om att skapa och upprätthålla en god 
säkerhetskultur. Det innebär att tillsammans ta fram säkra arbetssätt, 
göra det självklart att följa regler och att våga säga till varandra vid 
riskbeteenden. 

I det systematiska arbetet med riskbedömning, ronder och 
undersökningar tar vi fram underlag för att eliminera och hantera 
risker. 

Under 2018 genomförde vi en säkerhetsdag för alla medarbetare 
som handlade om trafiksäkerhet, organisatorisk och social 
arbetsmiljö samt exempel på konsekvenser vid en allvarlig 
arbetsplatsolycka.

En intern kampanj för att öka rapportering av tillbud och 
riskobservationer har genomförts under hösten, detta resulterade i 
44 händelserapporter, vilket är betydligt fler än vanligt. Det har lett 
till att vi kunnat genomföra ett antal förebyggande åtgärder.

Årets förbättringsområden har varit att förbättra fallskydd 
och utrymningsmöjligheter vid den årliga pannrevisionen av 
Hörneborgsverket. 

Under 2018 inträffade en arbetsplatsolycka när en entreprenör 
skadade sin fot under en entreprenörsledd aktivitet.  Inga ben, senor 
eller nerver i foten skadades men skadan innebar ändå sjukskrivning.

Vårt arbete med hälsa inkluderar även förebyggande satsning 
på friskvård. Vi är övertygade om att den som mår bra på och 
utanför jobbet har bättre förutsättningar att prestera och hålla sig 
frisk över tid. Under 2018 gjorde vi en satsning på företagsanpassad 
gruppträning samt inspirationsföreläsningar för att förebygga skador 
och ohälsa. Vi har avtal med närliggande gym och träningsanlägg-
ningar för att uppmuntra medarbetarna till träning. 

Mångfald och likabehandling 
För oss är olika kompetenser, erfarenheter och personliga 
egenskaper en tillgång för att stimulera innovation och kunna 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 att det finns ett värde av att öka mångfalden ur flera perspektiv.  

18 oktober 2018 - kl 13.30

Vädersäkring av elnätet i områdena Lunne, 
Ström, Lakasund, Nederön och Överön.

Index

2018 72

2017 73

2016 72

2015 69

Nöjd medarbetar-index

Olycka** Tillbud Riskobs

2018 1 17 33

2017 1 11 26

2016 1 12 31

2015 1 14 19

Tillbud och olyckor

* Ett index som bygger på att ett medeltal räknas fram utifrån en omräkning av 
svarsalternativen enligt följande: Betygsskala 1-5, 1=0, 2=25, 3=50, 4=75, 5=100. Max är 
100. 
**Olycka som inneburit sjukfrånvaro.
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Vi står för likabehandling och tolererar ingen form av diskriminering 
eller kränkning. Under vår gemensamma säkerhetsdag arrangerade 
vi en workshop där kränkningar och #metoo diskuterades. Vi 
planerar nu för en gemensam aktivitet tillsammans med de andra 
kommunala bolagen under våren 2019 för att öka medvetenheten 
om jämställdhet och mångfald i arbetslivet. 

I vår medarbetarundersökning finns följande påståenden om 
jämställdhet och diskriminering, där båda resultaten förbättrades 
jämfört med förra undersökningen.

”Inom Övik Energi behandlas alla på ett bra sätt oavsett kön, 
ålder, etniskt ursprung, religion, anställningsform”. Resultatet var 
73,5* (71,5 för 2016).

”Män och kvinnor har lika stor chans att få arbetsuppgifter, 
befattningar etc. som kan medföra högre lön, större karriärsmöjlig-
heter.” Resultatet var 72,2* (66,8 för 2016).

Kompetensförsörjning 
Efterfrågan på ingenjörer och tekniker är stor i hela energibranschen, 
prognosen för Sverige är ett behov på runt 8000 nya medarbetare 
de kommande åren.  Även för Övik Energi är kompetensförsörjning 
en av de viktigaste utmaningarna för framtiden. Därför har vi och 
elva andra energibolag samt branschorganisationen Energiföretagen 
Sverige gått samman och driver en utbildning för kraftingenjörer. 
Vi kommer fortsätta stödja utbildningen under de kommande tre 
åren, som finansiär men också genom att medverka i starten av 
utbildningen, bistå med studiebesök och hålla presentationer från 
arbetslivet för eleverna.   

Vi tror att teknikintresset måste väckas tidigt och därför 
är vi representerade i KomTeks styrgrupp och engagerar oss i 
Natur- och teknikdagarana för låg – mellan – och högstadiet i 
Örnsköldsviks kommun. Dessutom sitter vi med som programråd 
på gymnasienivå, tar emot prao-elever och stöttar ett antal 
yrkeshögskolor. Vi tar emot praktikanter inom flera yrkeskategorier, 
vilket i några fall har lett till fortsatt anställning hos oss. 

Nöjda trygga kunder 
Övik Energi har både företagskunder och privatkunder. Båda 
kundgrupperna är fortsatt mycket nöjda med oss, enligt den 
senaste kundundersökningen som gjordes under september och 
oktober 2018.  Kundernas genomsnittliga upplevelse om att vi 
tar vårt miljöansvar ligger kvar på 58*. Om vi tittar på resultatet 
för privatkunder och företag var för sig, ser vi att privatkundernas 
uppfattning minskade med 11 enheter mellan 2017 och 2018, medan 
företagskundernas uppfattning ökade med 10. 

Vi ser skillnaden som ett resultat av att vi i ökad utsträckning har 
kommunicerat hållbarhet och hållbara tillval till företagskunderna, 
bland annat vid de hundratals fysiska kundmöten med företag som 
genomförts under 2018. Vi fortsätter också att prata om hållbarhet i 
vår kundtidning Energinytt och vid samarbeten. 

Under 2019 kommer vi fortsätta kommunicera till företag och 
också intensifiera hållbarhetskommunikation till privatkunder och 
samhället i stort. 

Trygghet, inger förtroende samt enkelt och smidigt är ord som 
kunderna kopplar ihop med Övik Energi. En bidragande faktor till 
resultatet är att vi medvetet satsat på personliga möten, utveckling 
av varumärket och en mer offensiv marknadsföring.

2016 2017 2018 Mål 2018

Företag 74,4 81,7 81 >76

Privat 80,3 81,7 80,3 >80

Total 77,4 81,7 80,7

Nöjd kund-index

För 2018 nådde vi målet för både företagskunder och privatkunder.

30 november 2018 - kl 10.45

Personalutvecklare Helen Eriksson hjälper elever 
i lågstadiet att bygga ficklampor under Natur- 
och teknikdagarna som arrangeras av KomTek.

* Ett index som bygger på att ett medeltal räknas fram utifrån en omräkning av 
svarsalternativen enligt följande: Betygsskala 1-5, 1=0, 2=25, 3=50, 4=75, 5=100.  
Max är 100. 
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Kundinsatser  
Under året lanserade vi samfakturering för fibernät, fjärrvärme och 
elnät och elhandel, vilket innebär att kunderna får en gemensam 
faktura från oss istället för en per tjänst. Det underlättar för 
kunderna och minskar också miljöpåverkan. Totalt minskar antalet 

pappersfakturor med ca 6 000 stycken per år. 
En efterfrågad förändring hos våra privatkunder med fibernät var 

att gå från kvartalsfakturering i förskott till månadsvis fakturering i 
efterskott. Detta genomfördes 2018 och möjliggör både effektivare 
administration och goda förutsättningar för kunder att planera sina 
utgifter.  

Tillgänglighet och service 
Tillgängligt, enkelt och smidigt är några ledord i vårt arbete för god 
kundservice och nöjda kunder. Vi vill finnas för våra kunder i de 
kanaler som passar dem, och arbetar för att vara tillgängliga dygnet 
runt för kunder som söker information eller har ett ärende till oss. 
Vi har många olika kontaktytor, allt från personliga möten, sociala 
medier, mejl, vår webbsida, informationsträffar och mässor. Under 
året svarade vår kundservice på cirka 10 000 telefonsamtal och över 
2000 mejl.  Vi registrerar alla samtal och följer upp svarstiden. 

Vi erbjuder olika former av kundanpassade digitala tjänster som 
Smarta tjänster, Mina Sidor, driftstörningsinformation och e-faktura. 

18 oktober 2018 - kl 10.45

Per Näslund, Sara Petterson och Louise Hjälm i 
ett roligt avbrott i vardagen, som fotomodeller 
till en rekryteringsannons.
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21 december 2018 - kl 17.16

Ron Östensson med kollegor avhjälper ett 
elavbrott i Bodum.

Tillförlitliga leveranser 
Dygnet runt, året om, är vår högsta prioritet drift och underhåll 
av 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.

Elnät 
Vårt elnät omfattar totalt 66 mil. 94 % 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 trans-
formatorstation, förstärkt kablar till centrala stadsdelar och fortsatt 
vår långsiktiga plan att ersätta luftledningar med markförlagd kabel. 
Totalt inträffade 10 oplanerade elavbrott under året, som påverkade 
sammanlagt cirka 4 292 kunder (28 st 2017 som påverkade 3 600 
kunder). Det avbrott som påverkade snittavbrottstiden mest var ett 
åsknedslag i en krafttransformator. Snittavbrottstiden för 2018 var 20 
minuter/kund och för 2017 var snittavbrottstiden 18 minuter/kund. 

Under 2018 genomförde vi en säkerhetsanalys av vårt elnät för 
att skapa en god bild av nuläget och identifiera åtgärder som krävs 
på kort och lång sikt. Analysen gjordes även för att ge underlag för 
hantering av kommande krav från NIS-direktivet (nätverksinfor-
mationssystem) och ny säkerhetsskyddslag. Arbetet har resulterat 
i en handlingsplan med beslutade åtgärder samt ett underlag för 
vidare utredning på lång sikt. En del av de prioriterade åtgärderna 
genomfördes under 2018.

Fjärrvärme 
Fjärrvärmenätet är totalt 25 mil långt och har under 2018 haft totalt 
18 planerade avbrott och 3 oplanerade. De planerade avbrotten var 
för att genomföra underhåll och reparationer, huvuddelen av dessa 
gjordes under sommarmånaderna. Ett av de oplanerade avbrotten 
var i vårt nät i Bjästa och orsakades av ett elavbrott i EON:s elnät. 

De två övriga var korta avbrott i Husum och berodde på tillfälliga 
driftsstörningar hos Metsä Board som levererar spillvärme till 
fjärrvärmenätet.  

Fibernät 
Den digitala och 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 2018 var 
tillgängligheten hos våra kunder 99,99 %.  En av våra största 
tjänsteleverantörer mäter kontinuerligt driftsäkerheten hos deras 
nätleverantörer och resultaten visar att vi har ett av Sveriges mest 
driftsäkra fibernät.

Kundernas efterfrågan på fibernät från Övik Energi har ökat 
de senaste åren. Under 2018 har efterfrågan överträffat våra 
förväntningar och försäljningen av anslutningar har varit högre.  Det 
har inneburit ett högt tryck på tillgängliga resurser och vi har inte 
fullt ut lyckats ansluta kunder i den takt vi önskat.

Vi fortsätter att bygga ut nätet steg för steg i tätort och 
landsbygd med mål att bidra till regeringsmålet om ett uppkopplat 
samhälle år 2020. Under 2018 fick vi drygt 2 300 nya användare i vårt 
fibernät.

Andel kunder som aktivt använder sin fiberanslutning uppgick i 
slutet av 2018 till 79 %, en ökning från 67 % ( 2017), vilket innebär att 
vi nästan uppnått målet på 80 %.  

Vårt driftsäkerhetsprojekt fortsatte under 2018. Under 2020 ska 
projektet vara slutfört för att svara mot de myndighetskrav som 
ställs på denna viktiga samhällsinfrastruktur. 

Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället 
att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste 
den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.  I 
december certifierade vi oss i Robust fiber och följer därmed den 
branschstandard som säkrar fibernätens kvalitet. 
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20 augusti 2018 - kl 14.47

Bostad- och Digitaliseringsminister Peter Eriksson 
(MP)  med delegation på ett studiebesök för att se 
hur fibernäten fysiskt binds samman.

Ministerbesök
Den 20 augusti besökte Bostad- och Digitaliseringsminister 
Peter Eriksson (MP) Övik Energi. Peter och hans delegation 
besökte en plats där fibernätutbyggnad pågick och diskuterade 
fiberutbyggnadens möjligheter och utmaningar, både på lokal 
och nationell nivå. Under mötet diskuterades bland annat 
tillgängligheten i en kommun med tätort och stor yta landsbygd 
kopplat till regeringens bredbandsmål. 

Ansvarsfulla leverantörsrelationer 
Övik Energis verksamhet är beroende av många olika leverantörer, 
entreprenörer och samarbetspartners. Våra centrala leverantörer 
förser oss med varor och tjänster som säkerställer verksamhetens 
drift, underhåll och utbyggnad. Sammantaget köpte vi 2018 varor 
och tjänster från 750 leverantörer för motsvarande 655 miljoner 
kronor. Motsvarande siffror för 2017 är 467 miljoner kronor och 
750 leverantörer. Den stora ökningen beror främst på ökat elpris 
för inköpt elhandelsvolym, högre volymer och marknadspriser för 
bränsle samt högre investeringsnivå. 

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 för kvalitet samt 
miljömässigt och socialt ansvar. Vi väljer våra leverantörer utifrån 
yrkesmässig kompetens, kvalitet, kapacitet och erfarenhet. 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 eller minst motsvarande krav ska tillämpas 

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.

Leverantörer ska respektera grundläggande sociala krav och 
mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Produkter som levereras till 
Övik Energi ska vara framställda under förhållanden som är förenliga 
med:
• ILO:s åtta kärnkonventioner (International Labouor Organization, 

med mål att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor).
• 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. Krav om 
detta kommuniceras skriftligen via upphandlingsunderlaget 
och finns även med som krav i avtalsvillkor som tecknas med 
upphandlad leverantör. Avtalsuppföljning görs kontinuerligt. 

Vårt ansvar för 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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Årets julklapp till Givewatts
För oss i Sverige kan det vara svårt att föreställa sig en vardag utan 
elektricitet, men fortfarande saknar mer än en miljard människor 
tillgång till det som får vår vardag att fungera. Givewatts hjälper i 
första hand Tanzania och Kenya att gå från fotogen och ved till en 
modern och effektiv energilösning. 

Organisationen förser landsbygdsområden med ren och säker 
energi genom att distribuera solenergilampor, i första hand via 
skolorna till elever. Ljuset från lamporna gör det lättare för barnen 
att göra sina läxor, vilket förbättrat studieresultaten med upp till 
50 procent i vissa områden. Sett ur ett större perspektiv blir den 
socioekonomiska effekten större än så: Unga ges chansen att 
bli duktigare i skolan och därmed vidareutbilda sig och bidra till 
utveckling av samhället och demokratin. 

Vid juletid skänker vi via Givewatts solcellslampor till skolbarn 
istället för att skicka julkort till kunder, samarbetspartners och 
leverantörer för att tacka för det gångna året och önska en God Jul. 
Vi tror på att bidraget ger större effekt globalt och att våra kunder 
ändå vet att vi finns här för dem. 

Framtidens arbetskraft och kompetens 
KomTek är ett kommunalt initiativ där barn och ungdomar får 
testa på att vara tekniker, kemister, innovatörer och entrepenörer. 
I november var vi med på NoT-dagarna och byggde ficklampor 
tillsammans med 100 lågstadieelever. 

Hållbar sponsring 
Vi engagerar oss i att stärka det lokala föreningslivet och sponsrar 
föreningar som vill ta ansvar och göra skillnad för oss som bor i 
kommunen. Föreningar kan ansöka om sponsring från Övik Energi 
för insatser som spar på jordens resurser och välkomnar mångfald 
och gemenskap. 

Under 2018 sponsrade vi 13 föreningar. Bland annat 
idrottsföreningen Vårby IK, som har påbörjat arbetet med att byta ut 
den ålderstigna belysningen i elljusspåret till en mer energieffektiv 
lösning.

13 mars 2018 - kl 18.15

Glatt gäng som ordnar energisnål belysning 
i Vårby skidspår för både föreningen och 
kommunens invånare.
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29 september 2018 - kl 14.35

Under säkerhetsdagen fick alla prova på hur det 
känns att befinna sig upp och ner i en bil. Erica 
Moberg från Brand och Säkerhet Örnsköldsvik 
visar.

Hej Per-Olof Nilsson,  
Affärsområdeschef Värme, Ånga och Kyla 
på Övik Energi! 

En säkerhetsdag för alla medarbetare, varför ordnade 
ni den? 
Hos oss gäller säkerheten först, och det är viktigt att påminna 
om. Många av våra medarbetare har farliga jobb med risker som 
de måste förbereda sig för och hantera varje dag. Det finns också 
säkerhetsfrågor som berör de allra flesta oavsett roll, exempelvis 
trafiksäkerhet. 

Vad jobbade ni med under dagen? 
Syftet med dagen var att medvetandegöra, utbilda och engagera. 
Upplägget var en mix av information och praktiska övningar, vilket 
uppskattades. Bland annat fanns möjlighet att testa hur det känns 
att volta med en bil, och att prova glasögon som simulerade 0,5 

promilles alkoholpåverkan. Vi hade också inslag kring psykosocial 
arbetsmiljö, om stress och diskrimineringsfrågor.

Hur ser säkerhetsarbetet ut framöver? 
Utifrån min erfarenhet från flera stora företag som är erkänt duktiga 
på säkerhet, skulle jag säga att vi ligger väl framme på Övik Energi. 
Vi har en professionell kultur och tar arbetet med säker arbetsmiljö 
på allvar. Men, det handlar om förebyggande arbete som måste 
drivas kontinuerligt och det finns områden vi kan förbättra. 

Tillbudsrapportering och mer fokus på det psykosociala arbets-
miljöperspektivet är två exempel. Förhoppningsvis satsar vi på att 
arrangera fler intressanta säkerhetsdagar framöver!
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Ekonomiskt ansvar
Vi arbetar utifrån affärsmässiga grunder.
Vi skapar värde för våra intressenter.
Vi arbetar med ständiga effektiviseringar. 
Vi investerar långsiktigt. 

Resultat efter finansiella poster

2018 blev resultatet 81,9 miljoner kronor.
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Finansiell stabilitet skapar långsiktig uthållighet och ger oss 
förutsättningar att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. 
Som kommunägt energibolag har vi ett stort ansvar att underhålla 
en viktig infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Genom 
att tillgodose behoven hos våra kunder och ägare såväl som 
kommunens invånare skapar vi affärsmässig samhällsnytta.

Avkastning och resultat
Övik Energi-koncernen, som består av moderbolaget Övik Energi 
AB, det helägda dotterbolaget Övik Energi Nät AB samt delägda 
Kommunbränsle i Ådalen AB, har visat på goda resultat under 
de senaste åren. För 2018 redovisade koncernen ett resultat efter 
finansnetto på 81,9 mnkr, vilket är 33,6 mnkr högre än föregående år. 

Det goda resultatet förklaras främst av högre el-/elcertifikats-
priser och en ökad efterfrågan på produkter och tjänster. Enligt 
ägardirektivet ska vi aktivt arbeta med ständiga förbättringar 
gällande resurs- och kostnadseffektivitet med målsättningen att 
uppnå ett avkastningskrav på minst 5,0 % på sysselsatt kapital. 2018 
uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 5,1 % (4,1 % 2017). De 
senaste årens positiva resultatutveckling har medfört att koncernens 
soliditet vuxit från 24,7 % (2014) till 32,1 %.

Förbättring och effektivisering genom 
samarbete
Vi tror att delaktighet och engagerade medarbetare är viktiga 
grundstenar för utveckla och förbättra verksamheten. Idag 
samverkar vi med övriga kommunägda bolag i Örnsköldsvik, bland 

annat genom en gemensam redovisningsenhet. 
Digitalisering och IT är ett annat område där bolagen intensifierar 

samarbetet för snabbhet och styrka. Vi tror att morgondagens 
utmaningar kommer innebär nya samarbetsformer och partnerskap 
även med kunder och leverantörer.

Hållbara investeringar
Energibranschen är en kapitalintensiv verksamhet som kräver 
stora, kontinuerliga investeringar för att bibehålla kvalitet och 
leveranssäkerhet. Till detta krävs satsningar på ny teknik och 
nya funktioner för att stärka konkurrenskraften på en föränderlig 
marknad. 

Då många investeringar har en lång livslängd, upp till 40 år eller 
mer, är ett långsiktigt arbete och rätt prioriteringar av stor betydelse. 
För oss är det viktigt att en investering är hållbar över tid. Varje 
enskilt anskaffningsbeslut är därför en kombination av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga överväganden.

Avkastning på sysselsatt kapital

2018 var avkastningen på sysselsatt kapital 5,1 % (mål 5 %).
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Årets investeringar
Under året har vi investerat 150,8 mnkr (101,4 mnkr 2017) i 
anläggningar för energiproduktion, el- och fibernät. Inom ramen 
för den nationella bredbandsagendan, som innebär att 90 % 
av hushållen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 
senast år 2020, har investeringar gjorts med 74,4 mnkr. Nya 
ortsammanbindande nät knyter samman glesbygd och stad. 
Byanät byggs i nära samverkan med lokala fiberföreningar. 
Prestandahöjande insatser i befintligt fibernät genomförs parallellt 
med fortsatt expansion. 

I vår stora produktionsanläggning Hörneborgsverket pågår 
ständigt arbetet med att förbättra och effektivisera. Under året har 
en helt ny anläggning för totalavsaltning av vatten tagits i bruk. 
Byte till bättre kemikalier, lägre förbrukning av filtermassor och 

bättre anläggningskvalitet ger bättre arbetsmiljö, högre kapacitet 
samt lägre resursåtgång och underhållskostnader. På samma sätt 
ger den nya bränsletransportören en mer tillförlitlig, säker och 
kostnadseffektiv hantering av biobränslet. Flera års investeringar 
med att gräva ner luftledningar har skapat ett robust elnät med få 
störningar.

Motverkande av korruption
Som kommunägt och samhällsnyttigt företag är affärsetiken viktig 
för oss. Självklart råder nolltolerans mot alla former av mutor och 
korruption. Sedan 2014 finns en policy mot mutor och jäv som gäller 
hela kommunkoncernen i Örnsköldsvik. Samtliga medarbetare har 
under året fått grundläggande utbildning om policyn och i mindre 
grupper fört samtal vilka risker som kan finnas. 

12 december 2018 - kl 08:39

Dagen gryr över kraftvärmeverket och den nya 
bränsletransportören.
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Riskhantering
Övik Energi jobbar kontinuerligt med att identifiera och bedöma verksamhetsrelaterade risker. Ledningen gör årligen en ny bedömning av 
övergripande risker enligt uppsatt årsplan. I verksamheten i övrigt görs kontinuerligt risker vid olika projekt, förändringar och årlig översyn 
i den befintliga verksamheten. Med en aktiv riskhantering minskar risken för oönskade 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.

18 oktober 2018 - kl 13.46
Vi arbetar systematiskt och förebyggande med 
säkerhet i vår verksamhet, med en nollvision 
för arbetsplatsolyckor och kränkande 
särbehandling.
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Område Riskbeskrivning Område

Marknad Svårighet att svara upp mot 
marknadens förväntning vad gäller nya 
produkter och tjänster.

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

Konkurrens från andra värme- och 
fibertjänstleverantörer.

Vi arbetar med att stärka varumärket, hållbarhets- kommunikation, 
samhällsnyttan och erbjuda mervärdestjänster. Vi uppdaterar affärsmodeller 
och arbetar ständigt med kostnadseffektiviseringar.           

Verksamhet 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 genomfört en analys av elnätsverk-
samheten för att stärka IT-säkerheten. Vi avser analysera övrig verksamhet där 
verksamheten för vår produktion och leverans av värme, ånga och kyla står på 
tur.

Ekonomi 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.

Förändringar i 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.

Ökad konkurrens om biomassa. Vi söker ständigt nya sortiment och marknader där vi hittar biobänslen. Vi 
arbetar aktivt med att effektivisera hela vårt energisystem från bränsle till 
nytta hos kund. Vi har en gemensam inköpsorganisation med skogsindustri.

Medarbetare Risk för brister i arbetsmiljö och 
säkerhet samt andra 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 förebyggande hälso- och friskvårdsak-
tiviteter.

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. Vi arbetar för jämställd och mångfald, samarbetar 
med högskolor och yrkesutbildning, samt tar emot praktikanter.

Socialt  

(inkl. mänskliga 

rättigheter)

Risk att våra leverantörer inte lever 
upp till vår kravställan. Risk för brister 
i miljö- eller socialt ansvar, och 
respekt för mänskliga rättigheter, i 
leverantörskedjan.

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

Miljö 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.

Klimatrelaterade risker kopplat till 
styrmedel, energipriser etc.

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

Oförutsedda miljöpåverkande utsläpp 
och incidenter. Utsläpp av föroreningar 
från förbränning.

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

Affärsetik Risk att bryta mot lagstiftning, god 
affärsetik, kundförtroende och/eller våra 
egna värderingar.

Vi arbetar efter en policy mot mutor och jäv som gäller för hela 
kommunkoncernen. Samtliga medarbetare har utbildats i policyn.

Omvärld 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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Resultaträkning
Belopp i mnkr* KONCERNEN MODERBOLAGET

2018 2017 2018 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 771 633 697 564

Aktiverat arbete för egen räkning 4 4 2 2

Övriga rörelseintäkter 30 23 30 23

Summa rörelsens intäkter 805 660 729 589

Rörelsens kostnader

Energi- och produktionskostnader -390 -300 -379 -291

Övriga externa kostnader -101 -84 -90 -76

Personalkostnader -86 -78 -72 -64

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -102 -112 -93 -102

Övriga rörelsekostnader -12 - -12 -

Summa rörelsens kostnader -692 -574 -646 -533

Rörelseresultat 113 86 83 56

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 6 7 9

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -36 -44 -36 -44

Resultat efter finansiella poster 82 48 55 21

Bokslutsdispositioner -14 5 10 33

Skatt

Skatt, uppskjuten 4 -1 5 -1

Årets resultat 72 52 70 53

Moderföretagets aktieägare 73 53 - -

Minoritetsintresse 0 0 - -

*Avrundningsdifferens kan förekomma i summeringarna.



25

Balansräkning
Belopp i mnkr* KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR 2018 2017 2018 2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 294 291 285 281

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1479 1502 1349 1374

Inventarier 11 14 8 11

Pågående anläggningsarbeten 139 80 128 70

Reversfordran dotterbolag - - 70 70

Andelar i koncernföretag - - 108 108

Andelar i intresseföretag 1 1 1 1

Långfristiga fordringar hos intresseföretag 220 230 220 230

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1 1

Uppskjutna skattefodringar 15 11 14 9

Summa anläggningstillgångar 2 160 2 129 2 183 2 155

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 28 24 25 21

Kundfordringar 57 57 55 55

Fordringar hos dotterbolag - - 18 36

Fordringar hos Örnsköldsviks kommun 12 38 10 40

Fordringar hos övrig koncernföretag 10 13 10 14

Fordringar hos intresseföretag 11 11 11 11

Övriga kortfristiga fordringar 51 32 50 30

Skattefordran - 1 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 94 71 80 63

Kassa och bank 82 37 69 27

Summa omsättningstillgångar 344 284 328 297

Summa tillgångar 2 504 2 414 2 511 2 452

Aktiekapital 10 10 10 10

Reservfond - -

Uppskrivningsfond - 100 100

Erhållna aktieägartillskott 757 757 757 757

Balanserad vinst -41 -92 -244 -292

Årets resultat 72 52 70 53

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 798 727 - -

Minoritetsintresse 6 6 - -

Summa eget kapital 804 733 693 628

Obeskattade reserver - 179 203

Avsättningar 59 62 1 1

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 610 639 610 639

Skulder till Örnsköldsviks kommun 860 823 860 823

Övriga långfristiga skulder 1 1 1 1

Summa långfristiga skulder 1 471 1 463 1 471 1 463

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 28 28 28 28

Leverantörsskulder 29 58 23 54

Skulder till dotterbolag - - 18 12

Skulder till koncernföretag 14 0 14 0

Skulder till Örnsköldsviks Kommun 16 0 13 0

Övriga kortfristiga skulder 19 12 11 10

Skatteskulder 0 - 0 0

Skuld elcertifikat 7 7 7 7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 56 51 52 45

Summa kortfristiga skulder 170 156 167 157

Summa skulder och eget kapital 2 504 2 414 2 511 2 452

*Avrundningsdifferens kan förekomma i summeringarna.
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Fem år i sammandrag
Belopp i mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Koncernen

EKONOMI

Rörelsens intäkter, mnkr 805 660 656 617 671

Rörelsens kostnader, mnkr -692 -574 -558 -525 -571

Rörelseresultat, mnkr 113 86 98 92 100

Finansiella poster netto, mnkr -31 -38 -38 -51 -58

Resultat efter finansiella poster, mnkr 82 48 60 42 42

Balansomslutning, mnkr 2 504 2 414 2 423 2 421 2 502

Eget kapital, mnkr 804 733 693 643 619

Investeringar, mnkr 151 101 59 48 35

NYCKELTAL

Soliditet % 32,1 30,4 28,6 26,6 24,7

Avkastning på totalt kapital, % 4,7 3,8 4,4 3,7 4,0

Avkastning på eget kapital, % 10,4 6,9 8,9 6,8 12,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,1 4,1 4,6 4,1 4,6

Antal anställda 123 118 108 106 104

Utbetalda löner och ersättningar, mnkr 58 53 50 47 47

INFORMATION KRING RESULTATOMRÅDEN

Fjärrvärme

Nettoomsättning, mnkr 241 198 209 206 212

Värmeleveranser, GWh 254 249 253 237 241

Fjärrvärmekunder, st 3 387 3 366 3 362 3 121 3 071

Processånga

Nettoomsättning, mnkr 196 162 159 150 162

Ångleveranser, GWh 277 270 267 231 247

Elkraft

Producerad volym, GWh 208 189 175 131 173

Fjärrkyla

Nettoomsättning, mnkr 6 7 8 8 9

Kylaleveranser, GWh* 59 37 37 38 43

Elnät

Nettoomsättning, mnkr 75 74 72 72 68

Överförd el, GWh 521 505 513 504 522

Elnätkunder, st 9 125 9 099 9 085 8 986 8 956

Elhandel

Nettoomsättning, mnkr 205 181 171 142 179

Försåld el, GWh 463 450 456 455 456

Elkunder, st 7 687 6 875 6 904 6 905 6 817

Fibernät

Nettoomsättning, mnkr 43 43 29 29 28

Antal portar, st 13 169 11 983 10 782 10 242 9 683

Aktiva portar, st 10 345 8 026 6 538 5 984 5 443

Kommunbränsle i Ådalen AB

Nettoomsättning, mnkr 5 5 5 5 5

*Inkl. egen förbrukning.
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Belopp i mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Koncernen

EKONOMI

Rörelsens intäkter, mnkr 805 660 656 617 671

Rörelsens kostnader, mnkr -692 -574 -558 -525 -571

Rörelseresultat, mnkr 113 86 98 92 100

Finansiella poster netto, mnkr -31 -38 -38 -51 -58

Resultat efter finansiella poster, mnkr 82 48 60 42 42

Balansomslutning, mnkr 2 504 2 414 2 423 2 421 2 502

Eget kapital, mnkr 804 733 693 643 619

Investeringar, mnkr 151 101 59 48 35

NYCKELTAL

Soliditet % 32,1 30,4 28,6 26,6 24,7

Avkastning på totalt kapital, % 4,7 3,8 4,4 3,7 4,0

Avkastning på eget kapital, % 10,4 6,9 8,9 6,8 12,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,1 4,1 4,6 4,1 4,6

Antal anställda 123 118 108 106 104

Utbetalda löner och ersättningar, mnkr 58 53 50 47 47

INFORMATION KRING RESULTATOMRÅDEN

Fjärrvärme

Nettoomsättning, mnkr 241 198 209 206 212

Värmeleveranser, GWh 254 249 253 237 241

Fjärrvärmekunder, st 3 387 3 366 3 362 3 121 3 071

Processånga

Nettoomsättning, mnkr 196 162 159 150 162

Ångleveranser, GWh 277 270 267 231 247

Elkraft

Producerad volym, GWh 208 189 175 131 173

Fjärrkyla

Nettoomsättning, mnkr 6 7 8 8 9

Kylaleveranser, GWh* 59 37 37 38 43

Elnät

Nettoomsättning, mnkr 75 74 72 72 68

Överförd el, GWh 521 505 513 504 522

Elnätkunder, st 9 125 9 099 9 085 8 986 8 956

Elhandel

Nettoomsättning, mnkr 205 181 171 142 179

Försåld el, GWh 463 450 456 455 456

Elkunder, st 7 687 6 875 6 904 6 905 6 817

Fibernät

Nettoomsättning, mnkr 43 43 29 29 28

Antal portar, st 13 169 11 983 10 782 10 242 9 683

Aktiva portar, st 10 345 8 026 6 538 5 984 5 443

Kommunbränsle i Ådalen AB

Nettoomsättning, mnkr 5 5 5 5 5

*Inkl. egen förbrukning.

Om rapporten
Denna rapport redogör för Övik Energis hållbarhetsarbete 2018. 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 2018 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

Fakta produktion av hållbarhetsrapport 2018
Produktion: Övik Energi AB.
Foto: Sid 1 Eddie Granlund/Folio bildbyrå. Sid 2-3, 5, 7, 11, 13, och 22 Sander Taats. 
Sid 4 och 15 Mattias Andersson. Sid 18 övre bilden Givewatts. Övriga bilder: Övik 
Energi. 
Tryck: Hållbarhetsrapporten är tryckt på miljövänligt papper hos lokalt tryckeri, 
Ågrenshuset Bjästa/Örnsköldsvik, som även är FSC certifierad  och Svanenmärkt.

Du hittar oss också på 

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

Örnsköldsvik, mars 2019.
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