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Övik Energi i korthet 
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.

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, sköter driften 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 
cirka 18 700 gatubelysningsstolpar. 

Fibernät
Vi bygger, sköter driften och underhåller fibernätet. Vi erbjuder 
nät-, kapacitet- och svarfibertjänster till företag, organisationer och 
privatpersoner. Övik Energis fibernät är ett öppet nät, vilket innebär 
att kunden själv väljer tjänsteleverantör för internet, tv och telefoni. 

Fjärrvärme
Vi bygger och producerar fjärrvärme, till största delen från 
biobränslen, sköter driften samt underhåller fjärrvärmenätet. 
Biobränslet består till största del av rester som bark, flis och spån 
som blir över från skogs- och sågverksindustri runt omkring 
Örnsköldsvik. 

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.
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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 elcertifikats-
berättigad.  

Fjärrkyla
Vi hämtar kallt vatten 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. 

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 2019, totalt 779,6 mnkr på 
våra resultatområden. Elkraftproduktion och mervärdestjänster 
ingår i fjärrvärme och processånga.
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Vd har ordet 
Klimatfrågan blev folkrörelse
2019 var året då klimatfrågan verkligen kom på dagordningen på 
många nivåer i samhället, inte minst tack vare Greta Thunberg. Vi på 
Övik Energi spände bågen 2018 genom att sätta en tydlig ambition 
om att bli klimatneutrala i vår egen verksamhet 2025. För oss är det 
ett tufft mål som innebär att vi inte kan luta oss tillbaka och bara 
tror att det händer. Vi kommer att behöva skapa samarbeten med 
kunder, främst våra närliggande processindustrier, och finna andra 
nya lösningar som vi idag inte har på bordet. 

Under året har vi genomfört en omfattande kartläggning 
av klimatutsläppen i vår egen verksamhet med utgångspunkt i 
GHG-protokollet, allt för att få en tydlig bild över vårt utgångsläge 
mot klimatneutralitet. Vi har initierat två utredningar, en om hur vi 
kan fasa ut den kvarvarande andelen fossil olja, som främst används 
när processindustrin har sina toppbehov. Den andra utredningen 
ska belysa hur vi bör förhålla oss till nyttjandet av torv sett ur 
klimatsynpunkt och torvens andra goda egenskaper i energiproduk-
tionen och leveranssäkerheten.

Gör mer av mindre energi
Ett av våra större hållbarhetsmål de senaste åren har varit ett resurs-
effektivitetsmål som innebär att vi ska minska våra förluster med  
10 % i värme- och ångsystemet. Det innebär i stort att nyttja bränslet 
i vår produktion med ökad verkningsgrad ut till kund.  Vi nådde 
målet med marginal! Målet stödjer alla tre hållbarhetsperspektiven; 
ekonomi, social och miljö.  Resurseffektiviteten har betydelse även i 
våra transporter.

Elbaserad transport är avsevärt mer resurseffektiv än förbrän-
ningsbaserad. Utbytet av vår fordonsflotta till mer elbaserad går 
vidare med bra tempo och intresset är stort bland medarbetarna.  

Hela stadens energi och fibetnätsföretag
Året inleddes med att sjösätta och rekrytera till den nya 
organisationen som tydligt lyfter fram vår nya strategi om att 
bli ett energibolag som levererar framtidens lösningar och som 
stödjer våra kunders ambitioner. Nya produkter och tjänster står 
i fokus; rådgivnings-, styrnings- och effektiviseringstjänster för 
bättre nyttjande av energi och förbättrad komfort är ett område vi 
fokuserar på. Att leverera en säker och tillförlitlig plattform via vår 
fiber för olika applikationer av Internet-of-Things är på gång och här 
vi söker olika typer av samarbeten och tester med kunder.  

Under året har vi också närmat oss frågorna kring elladdinfrastruktur 
och solceller, något som vi vet är efterlängtat hos våra kunder. Vi 
räknar med att ha reella projekt på gång inom dessa områden under 
2020.

Efterfrågan och utbyggnaden av fiber har fortsatt varit hög 
under 2019. Såväl områden i tätort som landsbygd har byggts ut 
och vi har slagit rekord med 1 800 installationer till villor, lägenheter 
och företag under året. Det frestar på i vår organisation men 
medarbetare i hela kedjan har arbetat enträget för att leverera på 
bästa sätt. Utbyggnaden kommer att fortsätta steg för steg under 
kommande år, allt för att bidra till det nationella målet - hög tillgång 
till fiber för alla. Bolaget bygger ut med stöd från såväl kommunen 
som genom andra typer av bidrag då utbyggnaden på främst 
landsbygd inte är fullt affärsmässig. 

Under året genomförde vi både en kundundersökning och en 
medarbetarundersökning. De visar på att vi har både nöjda kunder 
och medarbetare! Ett fantastiskt utgångsläge för våra framtidssats-
ningar. Vi har dock förbättringspotential till exempel i form av att 
tydligare berätta om vårt miljöarbete för kunder samt att förtydliga 
och jobba med införandet av den nya organisationen.

Ett år med tillväxt
Det ekonomiska resultatet för 2019 blev, liksom året innan, över 
förväntan. Resultatet, som uppgick till 74,9 mnkr, är mycket 
tillfredsställande med tanke på omständigheterna med en kollapsad 
elcertifikatmarknad och fördyrade kostnader för utbyggnaden av 
fiber. Våra genomförda effektiviseringar främst inom produktionen 
av fjärrvärme och ånga bidrog starkt positivt, liksom den ersättning 
vi får för utsläppsrätter som vi inte har utnyttjat.

Med gemensam kraft  
Jag ser fram emot ett 2020 där vi som bolag kan vara med och bidra 
ännu mer till ett utvecklat och mer hållbart Örnsköldsvik. Vi börjar 
året med en hållbarhetsdag för alla anställda som ska ge inspiration 
och vilja att, både som medarbetare på Övik Energi men även som 
privatperson, vara med och bidra till en mer hållbar värld. Övik 
Energi ska ses som en förebild. Genom det stora engagemang som 
genomsyrar hela vår organisationen har vi tidigare visat att vi kan 
förändra. 

Vi kommer att visa det även framöver och det är jag stolt över.

Kristina Säfsten, vd.

Vd har ordet

Totalavsaltningen 
Kristina Säfsten, vd, besöker totalavsaltningen. 
Här renas det kemrenade vattnet för att sedan 
användas som processvatten i ång-, el och 
värmeproduktion.
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I januari genomförs en större omorganisation i bolaget i syfte att 
utveckla vårt arbetssätt för att skapa de bästa förutsättningarna för 
att möta kundernas önskemål och ambitioner.  Totalt anställdes 16 
nya medarbetare under 2019. 

Under januari – maj tas den sista luftledningssträckan av mellan-
spänningsnätet ur drift och därmed är hela elnätet vädersäkrat 
dvs. markförlagt för att minimera risk för avbrott på grund av 
väderpåverkan.

I februari fyller ångturbinen Mattias 10 år. När klockan visade 
14.20 den 24 februari 2009 kopplades turbinens generator in i 
Hörneborgsverket mot elnätet för första gången. 

Under våren tar klimatet plats på allvar, Övik Energi jobbar aktivt 
med hållbarhet och tillsätter en strategisk funktion för hållbarhet och 
FoU.  Med hjälp av forskning och innovativ utveckling ska företaget 
arbeta för att uppnå klimatneutralitet inom hela verksamheten till 
2025. 

I april vid bolagstämman tillträder Clas Engström rollen som ny 
styrelseordförande för Övik Energi.

I maj byter vi ut högspänningsställverket, i Bodums reningsverk.

I juni genomförs årets revisionsstopp på Hörneborgsverket, stoppet 
varade i elva dygn (steam-to-steam).

I augusti sponsrar vi elva föreningar i Örnsköldsviks kommun som 
ville göra särskilda insatser för miljön. 

I augusti blir Övik Energi Kranmärkta, en nationell hållbarhets-
märkning för arbetsplatser som väljer kranvatten framför flaskvatten. 
För att leva upp till kranmärkningen betyder det att Övik Energis 
arbetsställen, möten och externa konferenser eller utbildningar är 
fria från förpackat flaskvatten.

Under hösten byggs kallförrådet om till ett varmförråd då befintligt 
golv i kallförrådet var i dåligt skick och miljön i lokalen bristfällig. 
Ombyggnationen syftar inte enbart till att skapa bättre miljö utan 
det skapar också förutsättningar för bättre lagerhantering.

I september byter vi prismodell för företagskunder med fjärrvärme. 
Den nya prismodellen är enklare och tydligare. Den gör det 
lättare för kunderna att påverka kostnaderna för sina fastigheters 
energianvändning. I den nya prismodellen baseras kostnaderna helt 
på uppmätta värden och speglar varje kunds verkliga behov och 
energianvändning. 

En natt i oktober fotograferar ett flygplan fjärrvärmenätet i 
Örnsköldsvik med värmekamera. Det är ett effektivt sätt att 
kontrollera skicket på fjärrvärmenätet som en åtgärd i det 
förebyggande underhållet.  

I november börjar hela bolaget att använda digitala körjournaler i 
samtliga tjänstefordon.

Under vintern uppgraderar vi vårt Core-nät (fiber) för att hantera det 
snabbt växande bandbreddsbehovet från 30 till 100 Gbit/s.

I december driftsätter vi en ny plattform för IoT (Internet of Things) 
som skapar möjligheter och förutsättningar för att utveckla smarta 
lösningar, till exempel smart belysning.

Under året lämnar vi över jobbet med ledningsmarkering till 
företaget Geomatikk. Genom att samordna tjänsten blir det både 
kostnadseffektivt och bättre för miljön.

Under året installerar vi fiber i 1 800 nya villor, lägenheter 
och företag i Örnsköldsviks tätort och landsbygd. 

Händelser i korthet 2019

Händelser i korthet 2019

Fiberutbyggnad
I vårt fibernät överförs data i form av ljussignaler i en 
optisk fibertråd hela vägen hem till kundens bostad. 
Fiber har en extremt hög bandbredd och klarar de 
ständigt växande kraven på både upp- och nedladdnings-
hastigheter.
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I slutet av november presenterade FN (UNEP — United Nations 
Environment Programme) sin årliga rapport ”Emissions Gap Report”. 
Den övergripande slutsatsen är att utsläppen måste minska med 
55 % globalt, för att världen ska klara 1,5–graders målet 2030. Vi 
behöver 7,6 % utsläppsminskning av växthusgaser per år från år 
2020, vilket innebär att länderna måste göra fem gånger så mycket 
jämfört med det som de har lovat idag. Det har med andra ord 
aldrig varit så viktigt med energieffektivisering och ökad andel 
fossilfri energi som nu. 

Kunderna generellt tänker allt mer på energieffektivitet, miljö 
och klimatpåverkan när de väljer energilösningar och leverantörer. 
De vill minimera sina koldioxidutsläpp både direkt, genom val av 
transportmedel och energileverantör, och indirekt genom vilka 
verksamheter de stödjer och engagerar sig i. 

Energisystemet är just nu inne i en stor omställning där ett flertal 
trender är tydliga. Hos användarna pågår en kontinuerlig energief-
fektivisering där vi måste kombinera beteende och tekniska åtgärder. 
Samtidigt sker en utveckling mot alltmer av förnybar och fossilfri 
energiproduktion i allmänhet och elproduktion i synnerhet, utifrån 
det befintliga energi-/elbehovet. En stor del av sådan produktion 
är starkt väderberoende, som till exempel sol- och vindkraft, vilket 
tidvis kan skapa stora obalanser mellan tillgång och efterfrågan på 
el. För att klara av omställningen bort från det fossila så förväntas 
dessutom en kraftig ökning av behovet av hållbar el framöver. 

Elsystemet i förändring
Utvecklingen av det svenska elsystemet har skett stegvis under 
drygt ett sekel. Ända fram till mitten av 1970-talet skedde en 
kontinuerlig utbyggnad av vattenkraften med samtidigt ökad 
elanvändning. Därefter följde en period med utbyggnad av kärnkraft 
och ökad elektrifiering som delvis minskade oljeberoendet. Från 
slutet av 1900-talet och fram till idag har fortsatt elektrifiering och 
energieffektiviseringar i stort balanserat varandra. Nu står vi inför 
en kraftig elektrifiering av såväl fordonsflottan som industrier, där 
branscher som gruvor, cement- och kemiföretag förväntas öka 
sin elanvändning med ungefär 50 % mellan 2015-2045. En snabbt 
växande elfordonsflotta, serverhallar och batterifabriker som 
förbrukar stora mängder el ställer nya krav på samhället och behovet 
av fossilfri och förnybar el kommer att öka kraftigt.

En allt större andel av den svenska förnybara energin utgörs 
av väderberoende elproduktion i form av vind- och solkraft. Det 
innebär att produktionen inte kan styras helt utifrån behovet och 
tidvis kommer det att variera stort. En väderberoende elproduktion 
kommer ge mer växlande elpriser samtidigt som utvecklingen av 
den långsiktiga prisnivån antas bli svårbedömd.

Under 2019 exporterade Sverige mer el än någonsin, 25 TWh. Det 
berodde på hög vindkraftsproduktion, samtidigt som kärnkraften 
hade en hög tillgänglighet, vattenkraften producerat mer än 
normalt och elanvändningen fortsatt låg på ungefär samma nivå 

som den gjort under många år. Genom exporten kunde det svenska 
energisystemet bidra till att tränga undan fossil elproduktion på 
andra ställen i Europa. 

Allt fler kunder, såväl enskilda konsumenter som företag, både 
kan och vill vara med och bidra till ett minskat klimatavtryck genom 
att själva producera sin egen el. De blir så kallade prosumenter. 
Tillsammans med den massiva utbyggnaden av vindkraften 
förändrar det också elsystemets sammansättning och geografiska 
fördelning av produktionskapacitet. Behov uppstår då av ett elnät 
som med smartare styrning bland annat kan hantera dubbelriktade 
flöden. Vid ogynnsamma kombinationer av väderförhållanden och 
hög lokal förbrukning kan bristsituationer uppstå av elenergi och/
eller överföringskapacitet i elnäten. Det sistnämnda kan vara svårt 
att åtgärda på kort sikt p.g.a. långa handläggningstider exempelvis 
för hantering av tillståndsärenden 

Fjärrvärmen har en nyckelroll
Fjärrvärmen (och kraftvärmen) fyller en nyckelroll i staden som 
avlastning av elsystemet jämfört med om uppvärmningen hade 
varit baserad på el. Den har en betydelse för effektbalansen i 
elsystemet eftersom kraftvärmeverk, genom lokal elproduktion, 
kan producera mest el när det behövs som mest, dvs. under en kall, 
vindstilla vinterdag. Detta minskar också belastningen på elnäten 
då el i mindre omfattning behöver distribueras från andra delar av 
systemet. 

Det är därför av stor vikt att fjärrvärme och kraftvärmeverken ges 
bra förutsättningar att utvecklas.  I Energiöverenskommelsen från 
2016 pekades fjärrvärmen ut som en viktig komponent i det framtida 
energisystemet. Tyvärr har det hittills varit få åtgärder från politiskt 
håll som stärker fjärrvärmen. Till exempel är Boverkets byggregler 
fortfarande baserade på systemgränsen köpt energi istället för 
använd energi, vilket missgynnar fjärrvärmens konkurrenskraft. 

Digitalisering möjliggör utveckling 
Både näringslivet, privatlivet och välfärden väntas få ökade behov av 
snabba upp- och nedladdningshastigheter när nya smarta tjänster 
blir tillgängliga. Utvecklingen går snabbt och vi börjar idag se 
inslag av uppkopplade hem som sparar energi, ökar säkerheten och 
förenklar vardagen. Kunderna förväntar sig omedelbar information, 
åtkomst och återkoppling, enkelhet och smidighet. Det finns idag 
möjlighet att via digital uppkoppling nyttja smart funktionalitet där 
till exempel sensorer och annan utrustning skickar och tar emot data 
för övervakning, analys och styrning.  Det blir också vanligare både i 
hemmen och på företagen med videosamtal där kvaliteten förväntas 
vara hög samt molnlösningar för att lagra foton och andra datafiler. 
Datorspelande över internet tillsammans med andra (onlinespel) 
växer bland ungdomar och inom vården utvecklas nya digitala 
tjänster. 

Omvärld och marknad

Omvärld och marknad
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Hållbarhet är en självklar del av vår affärsidé.  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.

Vi driver vår verksamhet utifrån en helhetssyn på hållbarhet, 
där utgångspunkten är den vedertagna definitionen av hållbar 
utveckling som skapades av FN:s världskommission för miljö 
och utveckling år 1987:  ”Hållbar utveckling är en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”.

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. 

Vägen mot klimatneutralitet 
Världens klimat håller på att förändras och budskapet från FN:s 
klimatpanel (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change), 
är tydligt. För att kunna säkra goda levnadsvillkor inom naturens 
och ekosystemens gränser måste mängden koldioxidutsläpp till 

atmosfären halveras till 2030 för att närma sig noll år 2050. IPCC:s 
rapport har gett ökad tyngd åt klimatfrågan i hela samhället. 

Under 2018 utvecklades ambitiösa mål för hur Övik Energi ska 
bidra till ett klimatneutralt samhälle. Vi beslutade att till 2025 ska 
Övik Energi vara klimatneutral inom den egna verksamheten.  
Under 2019 har vi kartlagt våra utsläpp med utgångspunkt i 
GHG*-protokollets rapporteringskategorier var vår klimatpåverkan 
sker. 

Därför har vi utöver våra direkta utsläpp samlat in data över 
indirekta utsläpp från vår interna förbrukning av el, fjärrvärme 
och fjärrkyla. Under första delen av 2020 kommer vi slutföra våra 
beräkningar och under året sätta en gemensam strategi med en 
tydlig färdplanen för hur vi ska nå målet. 

*The Greenhouse Gas Protocol, utvecklades av World Resources Institute och World 
Business Council on Sustainable Development som en global standard för mätning och 
rapportering av växthusgasutsläpp. Protokollet omfattar de sex växthusgaserna som 
identifieras i Kyotoprotokollet. Dessa räknas om till och redovisas i koldioxidekvivalenter. 

Vår syn på hållbarhet

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. 

Vår syn på hållbarhet10
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Vårt arbete med Agenda 2030
De 17 globala hållbarhetsmålen som FN:s medlemsländer antog i september 2015 är vägledande i arbetet för att världens utveckling ska vara 
långsiktigt hållbar. Genom vår verksamhet påverkar vi flera av målen (läs mer under avsnittet ”Vår miljöpåverkan”) 

I figuren ovan illustrerar basen miljömässig hållbarhet “Planeten sätter ramarna”, högre upp kommer de sociala och så småningom de 
ekonomiska målen. För även om ekologin är avgörande begränsar den inte våra möjligheter till innovation, välstånd och framgång – så länge 
vi håller oss till klimatsmarta lösningar. 

Det sjuttonde målet (Genomförande och globalt partnerskap) löper igenom alla lager, som det viktiga målet om att partnerskap och 
samarbeten krävs för att vi ska uppnå Agenda 2030.  

Illustration: Azote images för Stockholm Resilience Centre

Hörnsjön, med vy mot Själevad
Vatten kommer alltid att vara ett av våra viktigaste 
livsmedel, vårdar vi naturen så vårdar vi även vårt 
dricksvatten.

Certifierad ISO 14001 och OHSAS 18001 
Övik Energi är certifierad inom både miljö och arbetsmiljö, ISO 14001 och OHSAS 18001 sedan 
flera år. I arbetet ingår att ständigt utveckla och förbättra arbetsmetoder och våra processer och 
därigenom öka kunskap och delaktighet bland våra medarbetare.

Under våren 2019 omcertifierades vi för båda standarderna med lyckat resultat och under 
våren 2020 kommer vi att certifieras enligt ISO 45001 för arbetsmiljö, då denna ersätter OHSAS 
18001.

CERTIFIERAD
ISO 14001

Ledningssystem för miljö

CERTIFIERAD
OHSAS 18001

Ledningssystem för 
arbetsmiljö

Kranmärkta 
Vi vill minska vår egen miljöpåverkan både lokalt och globalt, som ett led i vårt hållbarhetsarbete kranmärktes Övik Energi under 
hösten 2019.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för arbetsplatser som väljer kranvatten framför flaskvatten. Bakom hållbarhets-
märkningen står Svenskt Vatten. För att leva upp till kranmärkningen betyder det att Övik Energis arbetsställen, möten och externa 
konferenser eller utbildningar är fria från förpackat flaskvatten.

Vår syn på hållbarhet

EKONOMISKA

SOCIALA

MILJÖMÄSSIGA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET INGEN
HUNGER

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Intressentdialog

Vår intressentdialog är levande
Med en transparent, öppen och lyhörd dialog fångar vi upp våra 
intressenters förväntningar och behov, för att på bästa sätt ta hänsyn 
till dessa i vårt långsiktiga arbete.

För att veta att det vi gör motsvarar kraven som ställs på oss har 
vi en kontinuerlig dialog med våra intressenter. Detta sker på olika 
sätt, möten, telefonsamtal, mejl, via vår kundservice eller i sociala 
medier. För att underlätta för ökad dialog arbetar vi löpande med att 
utveckla våra kontaktvägar.  Vi har en hög ambition att ge snabba 
och korrekta svar.

I år har vi haft ett särskilt fokus på hållbarhetsfrågor inom ramen 
för fjärrvärmens så kallade prisdialog där företagskunderna vi 
samtalat med representerar olika branscher, allt ifrån tillverkande 
industri till sjukvård. Kunderna presenterade vilka hållbarhetsfrågor 
som är viktigast för dem och vad som är nästa steg i hållbarhets-
arbetet. Generellt var det tydligt att hållbarhetsfrågan är central 
idag. Kunder framförde att hållbarhet behöver ses i många aspekter, 
att det inte bara handlar om miljö utan också om andra saker 
som till exempel tryggheten i ett område. Att ensam inte är stark, 
att samarbeten krävs för att nå effektivitet och hållbarhet i hela 
systemet.

I tabellen nedan och på nästa sida sammanställer vi mångfalden 
av kontakter med intressenter vi haft under 2019.

Intressenter Kanaler för dialog Viktigaste frågorna

Kunder (privata och företag) Personliga möten 
Kundträffar (t.ex. prisdialog) 
Kundservice 
Kundundersöknningar 
Nyhetsbrev 
Webb 
Sociala medier 
Servicebesök

Service och nya moderna tjänster 
Avtal 
Leveranssäkerhet 
Priser 
Miljöprofil 
Rådgivning 
Bidrag till lokalsamhället 
Nyanslutningsfrågor

Medarbetare och fackliga 

organisationer

Utvecklingssamtal 
Regelbundna möten och arbetsplats-
träffar 
Medarbetarundersökning 
Intranät 
Fackliga möten

Styrning och kommunikation 
Arbetsmiljö, säkerhet, engagemang 
Mångfald och inkludering 
NMI 
Kompetensutveckling

Intressenter Kanaler för dialog Viktigaste frågorna

Chefer Chefsträffar 
Workshop/strategidagar

Styrning och kommunikation 
Hållbar utveckling 
Ledarskapsutveckling

Ägare Styrelsemöten 
Strategidagar
Ägardialog

Bolagsstyrning och utveckling

Lokalsamhället Regelbundna möten 
Medverkan i nätverk 
Forskningsprojekt 
Sociala medier 
Skolsamarbeten 
Studiebesök 
Webb 
Medier

Minskad miljöpåverkan 
Samhällsengagemang 
Samarbeten kring forskning och bioekonomi 
Sponsring 
Energislag
Hållbar utveckling

Leverantörer Regelbundna möten 
Webb - Skype/Teams 
Telefonsamtal 
Revisionsbesök 
E-avrop

Mänskliga rättigheter 
Antikorruption 
Hälsa och säkerhet 
Hållbar utveckling

Politiker Möten 
Studiebesök

Samhällsengagemang 
Hållbar utveckling

Intresseorganisationer Medlemsskap 
Förtroendeposter 
Möten 
Telefonsamtal 
E-post

Hållbar utveckling 
Branschutveckling 
Forskning

Engagemang i bransch- och 

intresseorganisationer 

Energiföretagen Sverige

El i Norr 

Norrsken 

Arbetsmiljönätverk 

Svenska stadsnätsföreningen

Möten 
Konferenser 
Nätverksträffar 
E-post 
Telefonsamtal 
Nyhetsbrev

Branschutveckling 
Forskning 
Samarbeten kring forskning och bioekonomi 
Hållbar utveckling 
Arbetsmiljö 
Rådgivning

Ägarskap i andra bolag

KBAB

Domsjö fiber

SEKAB/NEKAB

E-post 
Telefonsamtal 
Förtroendeposter 

Hållbar utveckling 
Torv 
Bränslen 
Branschutveckling

Andra energibolag Revisionsbesök 
Möten 
Telefonsamtal 
E-post 
Studiebesök

Styrning och kommunikation 
Branschutveckling 
Hållbar utveckling 
Service och kvalitet 
Kompetenssamarbeten

Kommunkoncern 

Kommunledningsgruppen 

(KLG) 

Rodret

Se kunder. 
Projekt med Örnsköldsviks kommun 
Gemensamma projekt 
Samordning 
Rodrets ledningsgrupp (RLG)

Se kunder och ägare. 

Myndigheter

Länstyrelsen

Energimyndigheten

Örnsköldsviks kommun

Möten 
Telefonsamtal 
E-post 
Konferenser 
Webb

Tillstånd 
Övervakning och kontroll 
Arbetsmiljö 
Projektfinansiering

Prisdialog för fjärrvärme 
Prisdialogen är en modell för dialog om prisändring och 
syftar till att stärka kundens ställning, att åstadkomma 
en förutsägbar och stabil prisutveckling samt att bidra 
till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas 
prissättning. Prisdialogen består av en lokal dialog mellan 
kunder och fjärrvärmeföretag och sedan en central 
prövning som Prisdialogens styrelse gör. Prisdialogen 
ger också energiföretagen ökad förståelse för kundernas 
behov och ger möjlighet till samtal om energieffektivi-
serings- och hållbarhetsfrågor. Bakom Prisdialogen står 
SABO, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen 
Sverige. Totalt i alla lokala prisdialoger under 2019 deltog 
mer än tre fjärdedelar av Sveriges fjärrvärmeleverantörer 
som levererar värme till över 2 miljoner hushåll och 
företag.

Vår syn på hållbarhetVår syn på hållbarhet
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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 riskbedömningar 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.

Riskkategori Riskbeskrivning Riskhantering

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

Nära dialog och samarbete med våra kunder, prisdialog fjärrvärme, 
kundundersökningar och kundmöten. Omvärldsbevakning och 
branschsamverkan, till exempel i Energiföretagen Sverige. Vi tar 
fram, fastställer och inför ny strategi, mission och vision för bolaget. 
Produktutveckling med kundernas ambitioner i fokus. 

Konkurrens Konkurrens från andra leverantörer 
inom energi och bredband. 

Vi arbetar för riktigt nöjda kunder genom att möta eller överträffa 
kundernas förväntningar.  Vi stärker varumärket genom vårt lokala 
engagemang och arbete för hela Örnsköldsviks utveckling.  Vidare  
uppdaterar vi affärsmodeller, erbjuder mervärdestjänster och arbetar 
ständigt med kostnadseffektiviseringar för långsiktigt stabila och 
attraktiva priser. 

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 genomfört en analys av elnäts-
verksamheten samt verksamheten för leverans av värme, ånga och kyla 
att stärka IT-säkerheten. Vi avser också att hantera denna risk genom 
att följa MSB:s rekommenderade vägledning gällande grundläggande 
skyddsnivå av IT-miljöer och den digitaliserade verksamheten. 

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 Förändringar i ränteläge. Höjda räntor 
har stor påverkan på resultatet. 

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

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

Arbetsmiljö, hälsa 

säkerhet

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 friskvårdsaktiviteter. 

Kompetens- 

försörjning

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.

Leverantörer 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.

Riskkategori Riskbeskrivning Riskhantering

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 av 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. Utsläpp av föroreningar 
från förbränning.

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

Mutor, korruption och 

jäv

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.

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. Vi genomför påverkansarbete tillsammans med branschen.

Anna Sjölander, processingenjör 
Kontrollerar processvattnet som senare ska bli till ånga i 
kraftvärmeverket, ett vattenprov som är så rent att det kan 
förorenas av händer utan skyddshandskar

Riskhantering

Vår syn på hållbarhetVår syn på hållbarhet
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När Örnsköldsvik utvecklas har Övik Energi som samhällsbyggare 
och infrastrukturägare en viktig roll att spela. Vi är ett energi- 
och fibernätföretag som finns till för, och ägs av alla som bor i 
Örnsköldsvik.

Den infrastruktur vi ansvarar för spelar en betydande roll för 
att samhället ska fungera, därför är våra produktionsanläggningar 
och distributionsnät i kommunen vår högsta prioritet. Att göra 
hållbara val ska vara enkelt tycker vi. Utveckling av nya smarta 
lösningar sker både inom bolaget och i samverkan med andra, i så 
stor utsträckning som möjligt med lokala aktörer. På så vis skapar vi 
värde på flera sätt och återinvesterar i regionen.

Största del av våra kunder finns på hemmamarknaden, där vi 
vill vara i de kanaler som passar dem, och vi arbetar för att vara 
tillgängliga dygnet runt för kunder som söker information eller har 
ett ärende till oss. Tillgängligt, enkelt och smidigt är några ledord i 
vårt arbete för god kundservice.

Det samhälle som vi är med och bygger tar hänsyn till behovet 
av hållbar utveckling ur alla aspekter såväl ekonomisk som social 
som ekologisk. Vi bidrar till det på flera olika sätt.  Från att delta i 
forsknings- och utvecklingsprojekt till att stötta lokala hållbarhets-
initiativ, utveckla platser som ökar gemenskap och stimulerar ny 
kunskap genom våra samarbeten med grund- och gymnasieskolor.

Vi engagerar oss i både det lilla och det stora: för varje enskild 
kunds behov, staden och kommunens utveckling.

Nöjda trygga kunder 
Övik Energis företagskunder och privatkunder är fortsatt mycket 
nöjda med oss, enligt den senaste kundundersökningen som gjordes 
under oktober och november 2019.

Under 2019 har Övik Energi skapat en ny avdelning för utveckling 
av nya produkter och tjänster. Utvecklingen omfattar sådana som 
är en del av eller stödjer företagets befintliga affärer inom fiber, 
fjärrvärme, elhandel och elnät. Under 2019 startade Övik Energi 
även pilotprojekt inom solceller och elbilsladdning, med fortsatt 
utveckling i nära samarbete med våra kunder under 2020. 

— Vårt utvecklingsarbete har fått en bra start 2019 och vi ser 
fram emot ett spännande 2020 i nära samarbete med våra kunder. 
Vi satsar på nya produkter och tjänster som gör det lätt för våra 
kunder att bidra till klimatomställningen, säger Anne Temin, chef för 
avdelning Kunderbjudanden.

Inom fiber utreds kontinuerligt tekniska lösningar för att 
tillgodose både dagens och framtida kundbehov inom infrastruktur 
inom fiber. Molnbaserade speltjänster, ökad streaming med flera 
enheter hemma ökar behovet av högre hastigheter med hög 
tillförlitlighet och korta svarstider i nätet för våra privatkunder. 

Övik Energis fiberinfrastruktur ger en bas att utveckla produkter 
inom Internet of Things (IoT). Inom IoT är nya produkter och 
tjänster på idéstadium för att kunna påvisa den nya infrastrukturens 
möjlighet och tillförlitlighet. Övik Energi utvecklar en plattform 

som kan hantera olika tekniska lösningar, till exempel Z-wave, LoRa, 
m.fl. Utveckling sker lösningsorienterat i samarbete med utvalda 
och intresserade kunder i pilotprojekt under 2020.  Nästa steg 
blir att hitta samarbeten med tjänste-/underleverantörer för att 
storskaligt kunna leverera önskade tjänster inom IoT. För att påvisa 
möjligheterna inom IoT ordnade Övik Energi tillsammans med 
Komtek ett Hackathon i november 2019 för gymnasielever med 
handledare från kommunledningen och industri. Utan förkunskaper 
inom IoT kunde de sex lagen på en halv dag sätta samman och 
demonstrera lösningar inom exempelvis äldrevård och turism.

Intresset för laddning av elbilar och hybrider har ökat. Övik 
Energi kommer under 2020 titta på och förhoppningsvis realisera 
ett antal pilotprojekt tillsammans med kunder, i första hand 
fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Solenergi är den 
förnybara källa för el som Övik Energi prioriterar för utredning och 
samverkan i pilotprojekt under 2020. Utveckling och installationer 
kommer i första hand genomföras tillsammans med kundernas 
samarbetspartners inom teknik och installation.  Under 2020 är 
målsättningen att utreda förutsättningar för en lokal solcellspark. 

Kunderbjudande
Här är personenrna som utgör avdelningen Kunderbjudande, 
från vänster: Christina Nilsson. Patrick Olsson, Anne Temin, 
Anna-Lena Eklund och Håkan Gunnarsson.

Kundnöjdheten totalt sett för både privat- och företagskunderna 
ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året. Nära nio av tio 
kunder kunder är positiva till att rekommendera våra olika produkter.

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. Vi noterar dock 
att en stor andel av kunderna inte har någon tydlig uppfattning om 
Övik Energi tar miljöansvar. Detta kan bero på att vi under 2019 haft 
stort fokus på andra kundfrågor som att informera företagskunderna 
om vår nya fjärrvärmeprissättning, vilken började gälla 1 september 
2019. 

När det gäller samhällsengagemang och socialt ansvar visar 
undersökningen att kunderna anser att vi är lokalt engagerade, vilket 
är en viktig del av Övik Energis hållbarhetsarbete.

Under 2020 är ambitionen att öka hållbarhetsfokus i vår externa 
kommunikation.

2016 2017 2018 2019 Mål 2019

Företag 74,4 81,7 81 79,8 >78

Privat 80,3 81,7 80,3 81,6 >80

Total 77,4 81,7 80,7 80,3

Nöjd kund-index

För 2019 nådde vi målet för både företagskunder och privatkunder.

* 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. 

Värme på hemmaplan
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Kunderbjudande 
— Ny avdelning inom Övik Energi
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Converflex väljer trygg fjärrvärme 
från Örnsköldsvik
”Det bara fungerar”
Lars Norén, vd på Converflex 

Driftsäkerhet, ekonomi och miljö. För Lars Norén, vd på förpack-
ningsproducenten Converflex i Örnsköldsvik, finns det flera tunga 
skäl att välja fjärrvärme från Övik Energi.

 – Det bästa betyget är att vi knappt märker av fjärrvärmen. Den 
bara fungerar, säger han.

Converflex producerar bland annat emballage för 
pappersbranschen och påsar till stora livsmedelsföretag som gör 
havregryn, müsli, mjöl och bröd. Huvudkontoret ligger i Arnäsvall, 
strax norr om centrala Örnsköldsvik. 

 Företaget har 24 anställda och produktionen körs i skift där 
verksamheten går dygnet runt. Det betyder att driftssäkerheten 
är viktig. Ett stopp i produktionen innebär stora problem med 
leveranserna.

– Innan hade vi värmepannor. Gick en panna sönder så blev det 
kris, säger Lars Norén. Med fjärrvärme är driftssäkerheten hög.

– Det har fungerat jättebra. Vi har inte haft några som helst 
ofrivilliga stopp, och det är viktigt för oss, säger Lars.

Företagets lokaler är stora och ska värmas upp. Det behövs också 
stora mängder varmt vatten för att skölja av tryckpressarna. Att välja 
fjärrvärme från Övik Energi har visat sig vara en god investering.

 – Ekonomiska skäl har varit en stor orsak till valet, säger Lars 
Norén.

– Naturligtvis är miljöaspekten också viktig för oss. Och att det är 
en lokal aktör. Det skulle kännas knepigt att köpa den här typen av 
tjänst utifrån.

Att ha regelbunden kontakt med Övik Energis personal är något 
som Lars Norén också uppskattar.

– Närvaron och kontakten med fysiska möten mellan kund och 
säljare går inte att digitalisera bort. Det är jätteviktigt för oss, säger 
han.

Energieffektivt hos kunden 
Vi hjälper våra kunder att minska sin energianvändning och få 
bättre komfort. Ett exempel som vi erbjuder är Smart Styrning 
för fjärrvärme i villor. Det innebär att vi installerar en smart och 
självlärande termostat i kundernas hus. Därefter ställer kunden in 
önskad temperatur i appen och så styrs uppvärmningen automatiskt 
med hänsyn till bland annat utetemperatur, inomhustemperatur 
och solinstrålning. Det ger en jämnare inomhustemperatur, en 
optimerad värmeanvändning och i appen kan kunden ta del av 
historik och statistik från sitt hus. Vid semester kan kunden själv 
sänka temperaturen för att spara energi och pengar samt öka 
temperaturen lagom tills denne kommer hem igen. Smart styrning 
är också självlärande och lär sig att förutspå hur inomhustempera-
turen påverkas av väderförändringarna. På så sätt kan den minska 
temperatursvängningarna i huset och se till att kunden får en jämn 
och skön värme och lägre energianvändning. 

Vi erbjuder alla våra fjärrvärmekunder serviceavtal, vilket innebär 
att vi utför regelbunden och professionell tillsyn och service på 
kundens anläggning. Är anläggningen rätt inställd och i gott skick 
så är den mer energieffektiv och livslängden ökar. Dessutom kan 
kunden känna sig trygg med att anläggningen fungerar som den 
ska. Av totalt 3 389 fjärrvärmekunder har 1 212 serviceavtal.

Till våra företagskunder erbjuder vi expertrådgivning där 
rådgivning ges för kundens fastighet och utifrån kundens behov. 
Vi hjälper kunder att identifiera lönsamma åtgärder för att sänka 
deras energikostnader och öka komforten. Vi erbjuder också våra 
företagskunder webbverktyget Energisupporten. Ett verktyg för 
att följa upp, analysera och sammanställa energianvändningen i 
fastigheter. Statistiken används som underlag för energieffektivi-
sering och för att följa upp vilken effekt olika åtgärder lett till. 

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 14 000 telefonsamtal  
(2018: 13 600) och över 5 000 mejl (2018; 3 500). Ökningen beror 
främst på att antalet kunder till Övik Energi ökar i takt med att 
vi löpande bygger ut vårt fibernät. Vi jobbar kontinuerligt på att 
förbättra vår svarstid och underlätta för våra kunder att hitta svar på 
vår webb och på kundens Mina sidor. Driftstörningsinformation är 
en annan tjänst som erbjuds.

För att minska miljöbelastningen genom den stora mängden 
utskickade pappersfakturor har vi aktivt jobbat för att öka andelen 
kunder som väljer elektroniska fakturor. Under året har antalet 
privatkunder som gjort detta val ökat med 22 % och motsvarande 
ökning för företagskunder är hela 67 %. Det ger även trygghet för 
oss och våra kunder att fakturan levereras snabbt och säkert på detta 
sätt. 

Under 2019 implementerades även Mobilt BankID i beställ-
ningsflödet för fiberanslutning. Våra fiberkunder behöver därför 
inte längre skicka in sitt avtal i pappersform, utan kan nu bekräfta 
sin beställning av fiberanslutning med digital signering. Detta 
underlättar beställningsprocessen för kunden och minskar 
även den interna administrationen av beställningar. På sikt kan 
möjligheten att signera via Mobilt BankID leda till en helt pappersfri 
avtalshantering inom fler områden.   

Värme på hemmaplanVärme på hemmaplan
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 För Backmans Fastighetsutveckling, ett lokalt företag i tredje 
generationen, är hållbarhet en stor anledning till att välja fjärrvärme. 

– Jag tror inte alla känner till hur hållbar fjärrvärmen är hos  
Övik Energi, säger Ragnhild Backman, vd.

Backmans utvecklar, hyr ut och förvaltar egna och andras 
fastigheter. Fokus ligger på kommersiella lokaler, som butiker och 
kontor i centrala Örnsköldsvik. Företaget har en lång historia i 
mellersta Norrland, även om verksamheten har förändrats genom 
åren.

– Min farfar startade företaget i början av 1900-talet, säger 
Ragnhild Backman. 

Idag förvaltar Backmans lokaler på omkring 20 000 kvadratmeter 
och företagets förvaltning och utveckling av fastigheter i 
Örnsköldsvik har bland annat resulterat i galleriorna och 
mötesplatserna Oskarsgallerian och Magasinet.

Fjärrvärme är idag den huvudsakliga uppvärmningsformen i 
företagets fastigheter. 

– Hållbarhetsskälen har vägt tungt, det är väldigt viktigt för oss 
berättar Ragnhild.

Driftssäkerhet är en annan anledning till att man valt fjärrvärme. 
– Våra kunder förväntar sig att det alltid är varmt och skönt i 

våra fastigheter och därför är driftssäkerheten oerhört viktig. Den 
tryggheten är lätt att ta för given och svår att sätta ett pris på, säger 
hon. 

Ragnhild Backman lyfter också fram det smidiga och 
underhållsfria med fjärrvärmen. 

– Alla andra uppvärmningsformer kräver förr eller senare en 
större återinvestering i fastigheten. Så är inte fallet med fjärrvärme, 
säger Ragnhild Backman. 

Att välja ett lokalt företag som levererar närproducerad värme 
känns också viktigt, avslutar Ragnhild.

– Jag är född här och har återvänt efter att ha studerat och jobbat 
på andra platser. Det är en fantastisk plats att bo på. Vi har ett 
gemensamt ansvar att ge Örnsköldsvik förutsättningar att växa. Det 
tänker vi på i alla situationer, säger hon. 

Backmans väljer trygg fjärrvärme från 
Örnsköldsvik

Hållbar elhandel 
Övik Energi erbjuder olika former av el med hållbarhetsprofil:
• Bra Miljöval är 100 % förnybar el, från till exempel sol, vind, 

vattenkraft eller kvalitetssäkrade biobränslen, som uppfyller Natur-
skyddsföreningens krav. Med Bra miljöval finansierar Naturskydds-
föreningen projekt för miljö- och klimatnytta.

• 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 47,9 % av 
vår sammanlagda elförsäljning 2019 (43 % 2018). Målet är att öka 
efterfrågan och försäljningen av den hållbara elen så att den 2021 
utgöra 100 % av all såld el.

Allt fler av Övik Energis kunder är intresserade och vill bidra i 
klimat- och miljöarbetet. Idag har vi 35 elhandelskunder med egen 
mikroproduktion från förnybara källor, sol och vind, vilket är en 
fördubbling från förra året (17 kunder). 

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 så beställde vi under 
2019 varor och tjänster från 720 leverantörer för motsvarande 623 
mnkr. Motsvarande siffror för 2018 var 750 leverantörer och 655 
mnkr.

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 upphandlings- 
underlaget 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 möjligheter för kommunens invånare att 
bo och verka här. 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 bättre 
förutsättningar i vår kommun genom att skapa arbetstillfällen, 
utbildning, praktikplatser och genom sponsring.

Insidan av turbinen 
Under revisionsstoppet på Hörneborgsverket 
kontrollerades och servades turbinen som av ånga 
producerar Hörneborgsel. 

Värme på hemmaplan
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Ragnhild Backman, vd på Backmans Fastighetsutveckling
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Tillförlitliga leveranser 
Den infrastruktur vi ansvarar för spelar en betydande roll för att 
samhället ska fungera. El, värme, processånga, kyla, fiber måste 
levereras dygnet runt, året om. Därför är energiproduktion, 
-distribution, -drift och underhåll av våra produktionsanläggningar 
och distributionsnät vår högsta prioritet. 

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. 

Energiproduktion
Vi producerar energi i fyra olika former och i olika typer av 
anläggningar – fjärrvärme, processånga, elkraft och fjärrkyla. 
Processånga och elkraft kräver en förbränningspanna som 
tillverkar ånga under mycket högt tryck och hög temperatur 
(Hörneborgsverket), vilken sedan leds genom turbin och generator 
för produktion av el samt processånga med lägre tryck och 
temperatur. 

Av den energi som återstår efter turbinen när maximal mängd 
el har ”krämats ur” gör vi fjärrvärme. Vi har också ett antal rena 
hetvattenpannor för fjärrvärme som kompletterar Hörneborgsverket, 
både som spetsanläggningar för extra effekt kalla vinterdagar och 
som reservpannor vid avbrott och underhåll. Även för processångan 
finns spets- och reservkapacitet. 

Produktionen av fjärrkyla är enklare då vi endast distribuerar 
redan kallt vatten från Örnsköldsviksfjärden via pumphus med 
värmeväxling. Ett strategiskt välplanerat, förebyggande och 
avhjälpande underhåll är under alla omständigheter avgörande för 
både kort- och långsiktig tillgänglighet och kostnadseffektivitet hos 
anläggningarna.  

Under 2019 hade vi avbrott i fjärrvärmeproduktionen under totalt ca 
10 timmar för ett av de mindre näten, delvis till följd av strömavbrott 
i annan parts elnät. I övrigt har produktionen av fjärrvärme och 
fjärrkyla varit 100%-ig. 

Fibernät
Utveckling av digitala tjänster och efterfrågan på högre hastigheter 
för bredband fortsätter att öka. Under 2019 har vi gjort en förändring 
av nätpriserna samt tagit fram en helhetslösning till fastighetsägarna 
som underlättar för dem att erbjuda 1 Gigabit/s till hyresgästerna/
lägenhetsinnehavarna. Vi har fortsatt mycket hög leveranssäkerhet i 
vårt fibernät, vilken uppgick till 99,99 % hos våra kunder. En av våra 
största tjänsteleverantörer mäter kontinuerligt driftsäkerheten och 
felhanteringskvoten hos sina nätleverantörer och resultaten visar att 
vi har ett av Sveriges mest driftsäkra fibernät. 

Kundernas efterfrågan på bredband är fortsatt hög och vi 
fortsätter att bygga ut fibernätet steg för steg både i tätort och på 
landsbygd. Under 2019 gjorde bolaget 1 800 installationer till villor, 
lägenheter och företag. Förutom färdigställande av föregående års 
planerade anslutningar har utbyggnad skett av två nya områden 
i tätort samt två byanätsområden erhållit fiberanslutningar under 
2019. Anslutningarna har i en mycket högre grad skett enligt tidplan, 
bland annat tack vare en förändrad utbyggnadsplanering. 

Totalt har antalet anslutningar (portar) ökat med netto 1 542 
under 2019, efter korrigering av fjolårets numerär. Andel kunder som 
aktivt använder sin fiberanslutning uppgick i slutet av 2019 till  
80 %, en ökning från 79 % (2018), vilket innebär att målet för detta 
har uppnåtts. 

Vårt driftsäkerhetsprojekt har fortsatt under 2019, bland annat 
genomfördes en internrevision av systematiskt säkerhetsarbete. 
Vi har också tagit fram riktlinjer för driftsäkerhetsarbetet och 
genomfört utbildning för all personal inom fibernät. 

Fjärrvärmenät
Fjärrvärmenätet är totalt 25 mil långt och förutom i Örnsköldsvik har 
vi ett fjärrvärmenät i Bredbyn, Bjästa, Husum och Moliden. 

Huvuddelen av de planerade avbrotten i fjärrvärmenäten 
genomfördes under de varma månaderna. Vi försöker välja tider 
då kunder påverkas minst och i några fall kan vi också förlägga 
avbrotten till natten. Under året har oaktsamma entreprenörer som 
gjort annat arbete i närheten av fjärrvärmeledningar skadat fjärrvär-
meledningar vid två tillfällen. Hälften av den totala avbrottstiden 
i våra nät i år beror på dessa två skador. Både vid planerade och 
oplanerade avbrott kan vi sektionera nätet, stänga av delar för att så 
få kunder som möjligt skall påverkas.

Alnelinjen
Vädersäkringen efter sträckan Måvägen-Ström-Alne 
avslutades under 2019. Hela mellanspänningsnätet är nu 
vädersäkrat dvs. markförlagd för att minimera risk för 
avbrott på grund av väderpåverkan. 

Fibernätsutbyggnad 
Under 2019 gjorde bolaget 1 800 installationer till villor, 
lägenheter och företag. Här arbetar entreprenören i 
området Domsjö till Vårbystrand. 

Genomsnittligt antal avbrott per kund (SAIFI): 0,19 

Genomsnittliga avbrottstiden per kund: 16 minuter

Tillgänglighet: 99,99 %

I dessa siffor ingår även planerade avbrott för drift- och underhållsarbeten.

Genomsnittligt antal avbrott per kund (SAIFI): 0,25

Genomsnittliga avbrottstiden per kund: 70,3 minuter

Tillgänglighet: 99,98 %

I dessa siffor ingår även planerade avbrott för drift- och underhållsarbeten.

Genomsnittligt antal avbrott per kund (SAIFI): 0,02

Genomsnittliga avbrottstiden per kund: 6,5 minuter

Tillgänglighet: 99,96 %

I dessa siffor ingår även planerade avbrott för drift- och underhållsarbeten.

Fjärrkylanät
Fjärrkylanätet är totalt 7,5 km fördelat på två distributionsnät, ett i 
centrala delarna av staden samt ett vid Domsjö industriområde som 
förser kunder med komfort- och processkyla. Under 2019 gjordes ett 
planerat underhållsavbrott i centrumnätet och det kunde göras på 4 
timmar under en natt.

Värme på hemmaplanVärme på hemmaplan

Elnät
Övik Energis elnät består av 66 mil. Hela mellanspänningsnätet är 
dagsläget vädersäkrat dvs. markförlagt för att minimera risk för 
avbrott på grund av väderpåverkan. Den sista luftledningssträckan 
Måvägen-Ström-Alne togs ur drift under året och är även den nu 
markförlagd.

För att ytterligare förbättra tillförlitligheten har vi under 2019 gjort 
följande större investeringar: 

Utbyte av mellanspänningskablar mellan mottagningsstation och 
Sjögatan 1 (T100-T107). Drifttagning sker under kvartal 1 2020. Totalt 
i om med detta så är ytterligare 12 km oljekabel ersatt med modern 
PEX-kabel i vårt nät. 

Utbyte av nätstationer samt kabelskåp pågår kontinuerligt för att 
hela tiden öka driftsäkerheten samt förbättra arbetsmiljön för vår 
personal.

Under året hade vi inga större avbrott i nätet. 
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Hållbar sponsring 
Vi vill bidra till 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 2019 sponsrade vi elva föreningar. Några exempel på 
insatser som genomförts under året: Hägglunds IoFK bytte ut 
fönster i sin föreningslokal för att minska energiförbrukningen, Ö-vik 
Skolors IF anordnade idrottsbreddläger för att slussa in ungdomar i 
föreningslivet och Sidensjö IK bytte till energisnål belysningen i sitt  
skidspår som också nyttjas av allmänheten.

Studiebesök
Varje år tar vi emot olika grupper som vill göra studiebesök hos oss 
och se hur det går till när vi gör fjärrvärme, ånga, el och kyla. Våra 
studiebesök är ett bra tillfälle att väcka intresse för vår verksamhet 
samt visa upp vilken miljöinsats vi gör varje dag året om.

Isländska studenter på besök
Den 2 maj besökte 15 gymnasieelever från Fjölbrautaskóli 
Sudurlands i Selfoss (Island) Övik Energi. Besöket var en del i ett 
internationellt utbyte som den isländska skolan hade tillsammans 
med Höga Kusten Teoretiska Gymnasium för att gynna ett nordiskt 
samarbete. Projektet heter ”Together for Nature” och temat var 
hållbar utveckling, med en extra tyngd på energihållbarhet.  För att 
få en djupare insyn i hur kommunen bidrar till ett hållbart samhälle 
bjöd Övik Energi, RISE Processum, Örnsköldsviks kommun och Miva 
eleverna på en heldag med studiebesök och föreläsning. 

Forskning och utveckling spelar en viktig 
roll i vårt arbete för en hållbar framtid 
Vi ska utveckla vår förmåga och söka samarbeten med andra, 
vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modiga och 
kompetenta medarbetar. Vi ska engagera oss allt bredare i det nya 
energisamhället och med vår erfarenhet och kompetens ska vi 
bidra till Örnsköldsviks unika möjlighet inom området bioekonomi 
förverkligas. 

PolyFlex 
Ett exempel på FoU-engagemang inom Övik Energi är projektet 
Polyflex. Kraftvärmesektorn står inför flera utmaningar i det 
nya energisystemet. Med en allt större andel elproduktion från 
vind och sol kommer elproduktionen variera allt mer utifrån 

vädersituationen. Detta är en utmaning för hela energisystemet, 
inklusive kraftvärmesektorn, eftersom svängningarna kan bli snabba 
och kraftiga.

Sedan slutet av 2018 deltar Övik Energi i ett fyraårigt 
forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett nytt, robust och 
flexibelt samproduktionskoncept som på ett kostnadseffektivt 
sätt kontinuerligt omvandlar biomassa till en anpassningsbar 
produktionsmix. Projektet leds av Chalmers Tekniska Högskola. 
Deltagande bolag är BioShare AB, Karlstads Energi och Övik Energi. 
Övik Energi för in data från processen, applikationsmöjligheter och 
även en del praktiska aspekter från vår verklighet in i projektet.

Projektet omsätter 5 mnkr, varav 4,5 mnkr finansieras av 
Energimyndigheten.

Glada barn på skidträning med Sidensjö IK!
Sidensjö IK:s hållbara insats: Under 2019 har föreningen avslutat projektet med att 
byta ut all belysning runt elljusspåret i Sidensjö. Både stolpar och armaturer var 
uttjänta. Under 2019 byttes 51 stolpar och armaturer ut. Gamla kvicksilverlampor 
byttes ut mot energisnåla LED-lampor som kommer minska föreningens 
energianvändning och miljöpåverkan.

Värme på hemmaplanVärme på hemmaplan
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Vår miljöpåverkan 
Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik 
med minskad klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. 

Miljöpåverkan från vår verksamhet kommer huvudsakligen från 
material- och råvaruanvändning vid energiproduktion, distribution 
och indirekt vid slutanvändning hos kund samt från transporter. 
Vi mäter kontinuerligt direkta utsläpp till luft och klimatpåverkan 
från produktionen av el, värme, ånga och kyla. Med ett målinriktat 
och systematiskt förbättringsarbete optimerar vi vår produktion 
och testar nya lösningar för att minska klimatavtrycket och andra 
miljöpåverkande aspekter.

Produktion 
Vi har effektiv energiproduktion, framförallt i vår största anläggning 
Hörneborgsverket. Där har vi samtidig produktion av både el 
och värme, så kallad kraftvärme, samt producerar processånga. 
I anläggningens rökgaskondensering återvinner vi dessutom 
värmen från rökgaserna till produktion av fjärrvärme. Detta gör att 
anläggningen blir väldigt resurseffektiv. I huvudsak eldar vi med 
restprodukter från skogsindustrin, såsom bark, bioharts, kvistmassa 
och spån. 2019 var 81,8 % (2018: 72,9 %) av bränslet sådana 
restprodukter.  

Mål 
Resultat

2019
Resultat

2018
Resultat

2017 Vad har vi gjort / genomförda aktiviteter 2019 Kommentar / Analys

Ökad resurs- 

effektivitet 

Hörneborgsverket 

och dess nät 90 %

90,8 % 89,5 % 88,2 %

• Ökat nyttjande av flöde genom rökgaskondensering.

• Stabiliserad bränsleinmatning.

• Trimmad lufttillförsel i pannan.

Mätetalet är systemverkningsgraden i % och 

beräknas för varje år som snittet av de 3 senaste 

årens verkningsgrad.

Antalet el- och 

elhybridbilar i 

bolaget
12 7 3

Avyttrat äldre bilar. Två ytterligare elbilar är beställda men de 

levereras inte förrän i början av 2020, därav 

ingår de inte i 2019 års nyckeltal.

Andel försåld 

”miljöel” 45 % 47,9 % 43 % 42 %

Vi har vid möten med företagskunder berättat om 

möjligheten att göra hållbara tillval i form av Hörneborgsel 

(lokalproducerad el) Bra Miljöval el eller EPD*- vattenkraftsel.

Vi uppnådde målet då andel försåld ”miljöel” 

stod för 47,9 % av vår sammanlagda 

elförsäljning 2019.

*EPD = Environmental Product Declaration. Miljövarudeklaration på svenska. EPD är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och 
tjänster i ett livscykelperspektiv.

Tillförda energislag för total energiproduktion

Tillförd energi för den totala energiproduktionen. Av den gör vi fjärrvärme, 
processånga och elkraft. Av biobränslet är merparten certifierad enligt 
FSC* eller PEFC** (Programme for the Endorsement of Forest Certification. 
Märkningen visar att en träbaserad produkt är tillverkad av skogsråvara 
som kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFC:s krav.)

Trädbränslen
Torv
Eldningsolja
Bioolja
Biogas
Spillvärme
El
Ånga

79,78 %
15,36 %
1,66 %
0,86 %
0,97 %
0,83 %
0,28 %
0,26 %

Nr 2

Vår miljöpåverkanVår miljöpåverkan

*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 miljövänliga och resurshushållande 
skogsbruk. Bakom PEFC i Sverige står bland annat LRF och skogsäga-
reföreningar.
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Utsläpp av växthusgaser 
De fossila koldioxidutsläpp från våra förbränningsanläggningar, som 
kommer från användning av eldningsolja och torv, uppgick under 
2019 till 53 348,4 ton. Koldioxidutsläppen har legat rätt konstant 
de senaste två åren men vi har en långsiktigt bestämd ambition 
att minska de fossila utsläppen i så hög utsträckning som det 
går. En snörik vinter, blöt vår och torr sommar 2018 orsakade en 
bristsituation på förnybara skogsbränslen vilket ledde till behov av 
att köpa in en större mängd torv.

Omställning till förnybara bränslen. 
Hörneborgsverket som togs i drift 2008, innebar ett stort lyft för 
nyttjandet av förnybara bränslen till såväl fjärrvärmeproduktionen 

som till energiförsörjningen av de närliggande processindustrierna. 
I samband med att kraftvärmeverkets togs i drift och i samarbete 
med Domsjö Fabriker gällande bränsleförsörjning har det flytande 
biobränslet hartsolja använts i ett antal mindre produktionsanlägg-
ningar som substitut för konventionell eldningsolja. Biohartsen, som 
är en restprodukt från tillverkning av cellulosa, är både biogen och 
lokalproducerad.

För att försörja processindustrin vid extrema effektbehov och vid 
pannrevisioner används fortfarande en del fossil olja för produktion 
av ånga. En utredning är påbörjad för att se över möjligheterna 
att ersätta den fossila oljan med andra alternativ men också för att 
minska behovet generellt. Detta behöver ske i nära samarbete med 
industrin.

Förutom restprodukter från skogsbruket och skogsindustrin 
använder vi torv från regionen. Vi är medvetna om torvens 

komplexitet och att det finns olika betraktelsesätt om dess 
hållbarhet och miljöpåverkan. Torven klassas generellt som fossil 
vid förbränning och omfattas av systemet med utsläppsrätter men 
samtidigt erhålls elcertifikat vid elproduktion, vilket endast ges 
till förnybara källor. Den torv som skördas och används i Sverige 
kommer endast från tidigare dikade torvmarker. Dikad torvmark 
läcker stora mängder växthusgaser oavsett om det skördas torv eller 
inte på dem. För att få tillstånd att skörda torv, måste ett program 
finnas för efterbehandling av marken. Efterbehandling efter avslutad 
torvskörd syftar till att binda in de läckande växthusgaserna och 
därmed skapa en kolsänka. Efterbehandling planeras i samråd med 
markägaren, Länsstyrelsen och torvproducenten, och omfattar 
exempelvis plantering och återväxt av skog, ny våtmark, fågelsjö, 
vandringsleder och fiskevatten. En anledning till att Övik Energi och 
många andra energibolag använder torv i sin bränslemix är att den 
bidrar med korrosionsskyddande egenskaper som förlänger pannans 
tekniska livslängd och därmed håller nere drift- och underhållskost-
naderna. Torven har också stor betydelse ur försörjningssynpunkt då 
den balanserar upp efterfrågan på den allt hetare biobränslemark-
naden och i vårt fall dessutom kommer från närområdet. Bolaget 
har under 2019 initierat en utredning för att se över behovet och 
användningen av torv.

Rökgaserna från våra förbränningsanläggningar utgörs i 
huvudsak av koldioxid och vattenånga. Vid förbränning bildas även 
stoft, svaveldioxider och kväveoxider (NOx).

Åtgärder för minskade NOx-utsläpp
Kväveoxider bidrar bland annat till försurning, övergödning och 
försämrad luftkvalitet. Under de senaste åren har vi arbetat för 
att succesivt minska utsläppen från vår största produktionsenhet 
Hörneborgsverket, som står för 90 % av våra totala NOx-utsläpp. 
Detta gör vi bland annat genom att optimera vårt SNCR-system*. 

Genom att ständigt analysera utfall och förbättra regleringen 
av de komponenter i processen som påverkar uppkomsten av 
NOx i förbränningen; bränsle, luft, ammoniak, temperatur kan 
utsläppen minimeras.  Som ett resultat av vårt optimeringsarbete 
är Hörneborgsverkets utsläpp lägre än den genomsnittliga förbrän-
ningsanläggningen i landet, vilket ger oss ekonomisk återbäring. 

Rökgaskondensorns reningseffekt
Rökgaskondenseringen används i huvudsak för att återvinna värmen 
i rökgaserna, men den har även en renande funktion. I kondensorn 
tvättas de kvarvarande halterna av svaveldioxid (SO2) och fina 
stoftpartikar bort från rökgaserna innan de släpps ut i skorstenen. 
Svaveldioxid har framförallt en försurande verkan medan stoft är 
hälsoskadligt. Tack vare kondensorn är utsläppet av stoft och SO2 
från Hörneborgsverket knappt mätbart. 

Effektiva fjärrvärmenät 
Vi jobbar aktivt för att minska nätförlusterna för fjärrvärme genom 
att optimera temperaturen i nätet och med förebyggande underhåll 
minimera läckage. För fjärrvärme har vi som mål att förtäta näten, 
dvs. att ansluta fler kunder längs befintligt fjärrvärmenät. 

* Selective Non-Catalytic Reduction, minskning av NOx med hjälp av ammoniaktillförsel 
i förbränningen, NOx omvandlas till N2 och H2O när de rätta förhållandena infinner sig. 

Nr 11

Kväveoxider (NOx utsläpp)

NOx-utsläppen från Hörneborgsverket 2017–2019.
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Nr 10

Fossila koldioxidutsläpp

Total mängd fossila koldioxidutsläpp från våra förbränningsanläggningar, 
ton per år, samt fördelat på total producerad energi, gram per kWh. 
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Vår miljöpåverkanVår miljöpåverkan

Kontrollrummet 
Patrik Sedin och hans kollegor bemannar 
kontrollrummet på Hörneborgsverket 
dygnet runt, året runt.  
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Globala målen 
Under 2019 har vi gjort en kartläggning och valt ut sex specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Övik Energi. Nedan 
beskrivs hur vi övergripande jobbar mot dem utifrån ett miljömässigt perspektiv.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Mål 7 — Hållbar energi för alla
Målet innebär att till 2030 säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig 
kostnad. 

Vi producerar, distribuerar och säljer energi i form av el, värme, kyla och ånga. Vi använder till största del restprodukter 
som blir över från traktens skogs - och sågverksindustri, som bark, flis och spån.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Mål 9 — Hållbar industrier, innovationer och infrastruktur
Målet innebär att till 2030 ska det finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och 
industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

Vår hållbara fjärrvärme värmer stora delar av centrala Örnsköldsvik. Vi främjar innovation i den egna verksamheten och 
samverkar med andra aktörer i syfte att finna nya lösningar. Vi bidrar till en hållbar infrastruktur genom att vi fortsätter att 
kontinuerligt investera i våra nät (el- och fibernät) med vädersäkring och åtgärder för att förbättra driften för att näten ska 
bli bättre och bättre. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar 
energi.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Mål 11 — Hållbara städer och samhällen 
Målet innebär att till 2030 ska städer och bosättningar vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Våra produktionsanläggningar ger upphov till utsläpp till luften, men bidrar samtidigt till minskade utsläpp hos många 
privata och företagskunder runtomkring i staden. Vi investerar i el- och elhybridbilar för vår egen verksamhet och jobbar 
aktivt med att kunna erbjuda våra kunder smarta laddlösningar inom en snar framtid.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Mål 12 — Hållbara konsumtion och produktion
Målet innebär att vi till 2030 ska nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av 
vårt användande av produkter.

Det pågår kontinuerligt ett arbete med att öka resurseffektiviteten i våra produktionsanläggningar. Ett mål är att 
verkningsgraden på Hörneborgsverket och dess nät ska öka från 89,5 % 2018 till minst 92 % 2022. En del i arbetet är att 
vi genom vår rökgaskondenseringen tar reda på värmen i rökgaserna, det renar även röken från skadliga ämnen såsom 
svaveldioxid (SO2) och fina stoftpartikar. Vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, dvs. att vi utvärderar med 
hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Mål 13 — Bekämpa klimatförändringarna
Målet innebär att vi till 2030 ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidrar till mer förnybar energi på marknaden som 
tränger bort fossil energi. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos 
medarbetarna, ett exempel är den obligatoriska hållbarhetsintroduktionen för alla nyanställda.

Mål 15 — Ekosystem och biologisk mångfald
Målet innebär att vi till 2030 ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar och hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald genomsyrar alla hållbarhetsmål och har bäring på hela vår verksamhet men främst inom inköp av 
biobränslen. Att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och inte har ett okontrollerat ursprung är av stor vikt 
för att bidra till ett hållbart skogsbruk och bevara våra landbaserade ekosystem. 

Vår miljöpåverkan

Agenda 2030 
innebär att vi tillsammans med resten av världen har en 
gemensam riktning för den globala hållbarheten. Genom 
Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt.
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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 2019 93,8 % av det fasta 
biobränslet inom en radie av 15 mil från verket (2018: 87,9 %). En 
snörik vinter, blöt vår och torr sommar med hög brandrisk medförde 
svårigheter att ta ut skogsråvara under 2018. Detta innebar lägre 
tillgång på biobränsle lokalt och gjorde att vi behövde köpa biobränsle 
från ett större område i Sverige än vanligt. En del av biobränslet 
importerades då från Lettland och Polen via Domsjö Fiber. Denna 
import fortsatte även i början på 2019 och utgjorde 4,4 % av 
årsvolymen.

Livscykelperspektivet 
Vi hanterar vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, där alla led 
från projektering och produktion till återvinning eller 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.

Design

Råvara

Produktion

Marknad &
försäljning

Leverans

Användning

Service &
support

Återanvändning/
återvinning

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. Det är ett av många sätt som vi bidrar till ett mer cirkulärt 
samhälle.

Bränsletransporter kortare än 15 mil

Andelen bränsletransporter som är kortare än 15 mil.

2016
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87,9 %
93,8 %
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Vår miljöpåverkan
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Arbetsmiljö en viktig fråga hos oss
Mattias Lindberg, chef marknadsavdelningen i 
samtal med Sandra Nordin, arbetsmiljösamordnare.

Vi vill skapa och utveckla en hållbar arbetsplats där alla känner sig 
välkomna och värdefulla. En arbetsplats där kollegorna har olika 
infallsvinklar, bakgrunder och liv berikar, utmanar och utvecklar. Övik 
Energi är ett företag med höga hållbarhetsambitioner och för att 
nå våra mål är engagerade och motiverade medarbetare en mycket 
viktig faktor. 

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.  

Människor gör det möjligt

Frisktal

Frisktal definieras som andel medarbetare som har mindre 
än fem dagars sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna. 
Utfallet för 2019 var 70 (mål >74).
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%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron uppgick 2019 till 3,3 %, varav 
1,1 % långtidssjukfrånvaro (sjuk över 60 dagar).

Sjuk över 60 dagar
Total sjukfrånvaro

Sjuk över 60 dagar
Total sjukfrånvaro
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Antal anställda, fördelning kvinnor och män

2019 var vi 127 anställda och medelåldern var 47 år. Antalet med-
arbetare har ökat de senaste åren. Företagsledningen ökade med två 
personer under 2019 och bestod av tre kvinnor och fem män. 
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En ny organisation började gälla den 1 januari 2019. Vi jobbar 
utifrån; öppenhet, respekt, engagemang och tydlighet i 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 2019 hade Övik Energi 127 anställda, varav 28 % kvinnor 
och 72 % män. Medelåldern var 47,2 år. Företagsledningen har efter 
omorganisation utökats och bestod under 2019 av åtta personer, 
varav tre kvinnor och fem män. 

Människor gör det möjligt
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Sedan hösten 2018 har medarbetarna möjlighet att delta i en 
företagsanpassad gruppträning under lunchtid då de kan nyttja 
sin motionstimme och friskvårdsbidrag. Träningen är funktionell 
cirkelträning där både styrka och kondition varvas. Varje vecka tränar 
ett tjugotal medarbetare.

Sara Pettersson, IT-utvecklare på Övik Energi, är en av dem som 
varit med från starten. Till en början var hon tveksam eftersom 
träningen kändes för avancerad. Men hon blev övertalad att testa 
och det är ingenting hon ångrar.

— Jag är mer aktiv och orkar mer nu än tidigare. Dessutom 
skapar träningen sammanhållning i gruppen eftersom vi har ett 
gemensamt intresse och peppar varandra. Jag har också inspirerat 
min sambo så nu tränar vi två tillsammans ett pass i veckan på 
kvällstid, säger Sara.

Joakim Bäckström är ledare för passen i Fjällräven Center. Hans 
mål är att gruppträningen ska kännetecknas av gemenskap, glädje 

och engagemang. För honom är det roligt att följa alla framsteg som 
de två grupperna gör vecka efter vecka. 

— Det finns många vinster med att träna tillsammans. Förutom 
hälsovinsterna finns det något att dela med andra och snacka om. 
Dessutom ger det ett ökat självförtroende när man får vara del i att 
lyckas och övervinna något tillsammans. Det är en känsla man tar 
med sig i bland annat arbetet, säger Joakim.

Han är glad över att Sara hoppade på träningen och tycker hon 
har gjort stora framsteg både fysiskt och tekniskt. 

— Det märks framför allt att Sara gör alla övningar med bättre 
teknik, i ett högre tempo, med tyngre vikter och dessutom med 
lägre puls, säger Joakim. 

Friskvårdssatsning som ger resultat

Människor gör det möjligt

Index

2019 74

2018 72

2017 73

2016 72

2015 69

Nöjd medarbetar-indexMål
• Öka frisktal till >74 2019.
• Öka NMI-index till >74 

2019.
• Nollvision för 

arbetsrelaterade olyckor.

Människor gör det möjligt

Ledarskap och kompetensutveckling 
Vi strävar efter en välmående arbetsplats där varje medarbetare trivs 
och känner att de kan bidra och utvecklas i sin roll. 

Vi mäter årligen hur väl vi som arbetsgivare uppfyller 
medarbetarnas behov och förväntningar samt vilka förbättringsom-
råden som finns. 

2019 nådde vi målet nöjd medarbetarindex (NMI) på 74. 
Föregående år identifierade vi konflikthantering som ett 
utvecklingsområde och chefsgruppen gick därför en fördjupad 
kurs inom ämnet. Vi har under året satsat på att ge några chefer 
individuell coachning på grupp- och individnivå.

Vi stödjer och utbildar våra chefer till ett tryggt och inspirerande 
ledarskap. Utifrån omorganisationen anställdes flera nya chefer. I vår 
medarbetarundersökning höjdes ledarskapsindex från 75 till 80. En 
av anledningarna kan vara att vi i den nya organisationen har många 
små arbetsgrupper och därmed har medarbetarna nära till sin chef.

Vid de årliga utvecklingssamtalen mellan chef och medarbetare 
går vi igenom bland annat arbetssituation, arbetsmiljö och 
mål. Tillsammans tar vi fram en individuell utvecklingsplan för 
kommande år. 

uppmuntrat medarbetarna att använda appen som gör det lättare 
att registrera händelser och att använda checklistor för att göra 
riskbedömningar innan ett arbete startar. 

En intern kampanj för att öka rapportering av tillbud och 
riskobservationer har genomförts under hösten. Detta resulterade 
i 34 händelserapporter, vilket var betydligt fler än vårt uppsatta 
mål på 25. Kampanjen syftade till att få fram riskobservationer 
inom alla områden men vi informerade lite extra om halka och den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det har lett till att vi kunnat 
genomföra ett antal förebyggande åtgärder.

Under 2019 inträffade två arbetsplatsolyckor med lindrigare 
skador. En entreprenör fick en lindrigare skärsårskada men den 
ledde ändå till kortare sjukskrivning. Den andra arbetsolyckan gällde 
halka på en parkeringsplats. Halkolyckan skedde utanför ett externt 
företag, vilket ledde till att vi uppmanade våra medarbetare att vara 
extra observanta när de stiger in och ur fordon. Det gäller även vid 
övriga situationer som kan innebära halka och i situationer där vi 
inte kan påverka underlaget.

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 2019 har vi fortsatt den förebyggande träningen med 
satsning på företagsanpassad gruppträning samt inspirationsfö-
reläsningar för att förebygga skador och ohälsa, både fysisk och 
psykosocial. Förutom motionstimme och friskvårdsbidrag har vi 
även avtal med närliggande gym och träningsanläggningar för att 
uppmuntra våra medarbetare till träning. 

Trots satsningar på friskvård och andra åtgärder ser vi ändå en 
viss höjning av sjukfrånvaron och viss minskning av frisktalet.

Olycka** Tillbud Riskobs.

2019 2 22 50

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.

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 säkerhetskul-
tur. Det innebär att tillsammans ta fram säkra arbetssätt, göra det 
självklart att följa regler och att våga säga till varandra vid riskbete-
enden. I det systematiska arbetet med riskbedömning, ronder och 
undersökningar tar vi fram underlag för att eliminera och hantera 
risker. 

Under 2019 utbildade vi alla medarbetare i vårt ärendehan-
teringssystem för arbetsmiljö, IA, där även händelser relaterade 
till organisatorisk och social arbetsmiljö finns med. Vi har även 
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På senare år har cykeln som färdmedel blivit allt populärare. Att 
ställa bilen till förmån för cykeln är inte bara bra för miljön, utan 
också ett utmärkt sätt att förbättra sin hälsa. När många har svårt 
att få ihop vardagspusslet med familj, jobb, måsten och träning kan 
en cykeltur till och från jobbet vara ett enkelt sätt att få in motion i 
vardagen.

Är vägen till arbetsplatsen för lång för att cykla kan det vara ett 
alternativ att cykla en del av sträckan och det är precis vad Lilian 
Stenlund Johansson, kundrådgivare på Övik Energi, gör. 

Lilian har ungefär 30 km från bostad till arbetsplats (enkelväg) 
men det stoppar inte henne från att två-tre dagar i veckan välja 
cykeln, hon har löst det så att hon fäster cykeln på bilen de första 15 
kilometrarna, där lämnar hon bilen på en parkering och cyklar sedan 
resterande sträcka, vilken blir en cykeltur på 30 km per dag tur och 
retur. 

— Det ger ett välmående att cykla och när jag kommer hem vet 
jag att jag har fått bra träning den dagen, säger Lilian när hon får 
frågan vad det bästa med att cykla till jobbet är. 

Per Edfors, ekonom på Övik Energi, har cirka 15 km enkelväg 

mellan hemmet och arbetsplatsen på Sjögatan. Våren 2018 
investerade han i en elcykel och har sedan dess cyklat minst ett par 
dagar i veckan under sommarhalvåret.

— Det tar bort den tråkiga biten av cyklingen, jobbiga 
uppförsbackar och kraftig motvind. Med en elcykel har man alltid 
medvind, om man vill, säger Per. 

Försäljningen av elcyklar fortsätter att öka i Sverige, och studier 
visar att elcyklar används oftare än en vanlig cykel. Elcyklar klarar 
längre pendlingsavstånd, risken minskar att du tappar lusten att 
cykla när det är dåligt väder eller när du är trött. Du kan hålla 25 km/
tim året runt, oavsett väder!*

— Det känns även bra för miljön att låta bilen stå hemma vissa 
dagar, fortsätter Per. 

Övik Energi som arbetsgivare vill underlätta för sina medarbetare 
att välja cykeln både till och från jobbet men även i tjänsten. 
Omklädningsrum finns på alla arbetsplatser. En resepolicy 
uppmuntrar till cykelresor även i tjänsten och på alla arbetsplatser 
finns lånehjälmar och lånecyklar, både vanliga och med el. 

 *Källa: Trafikverket

Per och Lilian tar cykeln till jobbet

Mångfald och likabehandling
För oss är olika kompetenser, erfarenheter och egenskaper en 
tillgång för att stimulera innovation och kunna nå vår vision samt 
våra mål. Vi verkar för öppenhet, jämställdhet och icke-diskrimi-
nering 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. Framför allt 
vill vi ha fler kvinnliga tekniker och ingenjörer men också fler män till 
våra administrativa tjänster där majoriteten idag är kvinnor. 

Ett sätt att få fler kvinnor att välja tekniska yrken är insatser på ett 
tidigt stadium. Under 2019 medverkade vi i en satsning som kallas 
för Teknikbussen. Högstadieelever fick besöka ett antal företag för 
att under en dag få möta kvinnliga förebilder i tekniska befattningar. 
Där fick vi möjlighet att på ett personligt sätt berätta om vår 
verksamhet.

Vi ser även att det finns ett värde av att öka mångfalden ur 
fler perspektiv. Under november 2019 samlades alla kommunala 
bolag till en gemensam föreläsning om mångfald och integration, 
öppenhet och nyfikenhet. En uppföljning gjordes under den 
gemensamma arbetsplatsträffen i december.

Kompetensförsörjning på lång 
och kort sikt 
Att få tillgång till kompetenta medarbetare på lång sikt handlar om 
att intressera barn och unga att välja rätt utbildningar. Vi är därför 
representerade i KomTeks styrgrupp och engagerar oss i bland annat 
Naturvetenskaps- och Teknikdagarna för låg- mellan och högstadiet 
i Örnsköldsviks kommun. Dessutom deltar vi som programråd på 
gymnasienivå, tar emot praktikanter och prao-elever samt stöttar ett 
antal yrkeshögskolor.  Under 2019 genomförde vi också, tillsammans 
med Destination Jobb, en energiföreläsning för 120 elever i  
årskurs 8 för att sprida kunskap om branschen och elevernas lokala 
energiföretag. 

Efterfrågan på ingenjörer och tekniker är stor i hela 
energibranschen, prognosen för Sverige är ett behov på runt  
8 000 nya medarbetare de kommande åren. Även för Övik Energi 
är kompetensförsörjning en av de viktigaste utmaningarna för 
framtiden. Tillsammans med andra energibolag samt bransch-
organisationen Energiföretagen Sverige stödjer vi därför en 
utbildning för elkraftingenjörer. Vi fortsätter stödja utbildningen 
under de kommande två åren, som finansiär men också genom att 
medverka i starten av utbildningen, erbjuda studiebesök och hålla 
presentationer från arbetslivet för eleverna. Det har visat sig vara en 
lyckad satsning eftersom tre av fyra medarbetare på avdelningen för 
teknik och anläggning elnät idag kommer från just denna utbildning.

Mångfaldsföreläsning
Navid Modiri föreläser om att våga möta 
olikheter i samhället och i vardagen.  
Att sträva efter att behålla känslan av nyfikenhet 
och viljan att lära sig något nytt varje dag, även 
av människor vi redan tror vi känner.
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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 2019 redovisade koncernen ett resultat efter 
finansnetto på 74,9 mnkr, ett resultat strax under rekordåret 
2018. En ökad efterfrågan på utsläppsrätter, effektiv produktion i 
Hörneborgsverket och relativt låga priser på biobränslen har bidragit 
positivt till resultatet. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med 
ständiga förbättringar gällande resurs- och kostnadseffektivitet med 
målsättningen att uppnå en långsiktig avkastning på minst 5,0 % på 
sysselsatt kapital. 2019 uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 
4,6 % (5,1 % 2018). De senaste årens positiva resultatutveckling har 
medfört att koncernens soliditet vuxit från 26,6 % (2015) till 35,3 %.

Resultat efter finansiella poster

2019 blev resultatet 74,9 miljoner kronor.
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Avkastning på sysselsatt kapital

2019 var avkastningen på sysselsatt kapital 4,6 %.
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Soliditet

Vår soliditet ökade från 32,1 % 2018 till 35,3 % 2019.
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Hållbar tillväxt

Årets
resultat blev

74,9 mnkr

Förbättring och effektivisering genom 
samarbete
Vi tror att delaktighet och engagerade medarbetare är viktiga 
grundstenar för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. 
Idag samverkar vi med övriga kommunägda bolag i Örnsköldsvik, 
både genom gemensamma administrativa stödfunktioner och i 
digitaliserings- och IT-projekt. Vi tror att morgondagens utmaningar 
kommer att innebära 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.

Årets investeringar 
Under året har vi investerat 106,9 mnkr (150,4 mnkr 2018) i 
anläggningar för energiproduktion, el- och fibernät. Inom ramen 
för det nationella målet att 98 % av Sverige skall ha tillgång 
till snabbt bredband år 2025, görs investeringar i byanät och 

ortssammanbindande nät. Byanäten byggs i nära samverkan med 
lokala fiberföreningar. Under 2019 har utbyggnadstakten varit lägre 
och uppgår till 37,1 mnkr (74,4 mnkr). I den mån det är möjligt 
samförläggs den optiska bredbandsfibern med annan infrastruktur 
som byggs. Prestandahöjande insatser i befintligt fibernät 
genomförs parallellt med fortsatt expansion. Bidrag har beviljats 
för utbyggnad till ytterligare områden för byanät, vilka planers att 
byggas under perioden 2020-2023.

För produktionsanläggningarna för energi (fjärrvärme, 
processånga, el och fjärrkyla) med tillhörande infrastruktur har 
årets investeringar till huvuddelen bestått av reinvesteringar som 
syftar till att säkerställa leveranssäkerhet och effektivitet. För att 
förbättra arbetsmiljö och säkerhet har en successiv ”bortbyggnad” 
av så kallade fjärrvärmekammare påbörjats under året, vilken 
kommer pågå några år framöver. Även inom elnät har lejonparten 
varit reinvesteringar för att trygga leveranssäkerheten. De största 
åtgärderna har varit sista etappen i vädersäkring av mellanspän-
ningsnätet, där luftledning ersatts av markförlagd kabel, samt utbyte 
av oljekablar för huvudmatning från mottagningsstationen.

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. 

Hållbar tillväxtHållbar tillväxt
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Ekonomisk översikt
Resultaträkning

Belopp i mnkr* KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 771 771 698 697

Aktiverat arbete för egen räkning 5 4 2 2

Övriga rörelseintäkter 38 30 38 30

Summa rörelsens intäkter 814 805 739 729

Rörelsens kostnader

Energi- och produktionskostnader -399 -390 -389 -379

Övriga externa kostnader -98 -101 -88 -90

Personalkostnader -93 -86 -79 -72

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -127 -102 -118 -93

Övriga rörelsekostnader - -12 - -12

Summa rörelsens kostnader -717 -692 -675 646

Rörelseresultat 97 113 64 83

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 4 8 7

Räntekostnader och liknande resultatposter -28 -36 -28 -36

Resultat efter finansiella poster 75 82 45 55

Bokslutsdispositioner 9 -14 -61 10

Skatt

Skatt, uppskjuten -22 4 -2 5

Årets resultat 62 72 -18 70

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 62 73 - -

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - - - -

*Avrundningsdifferens kan förekomma i summeringarna.

Balansräkning

Belopp i mnkr* KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR 2019 2018 2019 2018

Materiella anläggningstillgångar 1 841 1 923 1 680 1 770

Finansiella anläggningstillgångar 246 237 423 413

Summa anläggningstillgångar 2087 2160 2102 2183

Varulager 23 28 21 25

Kundfordringar 53 57 53 55

Övriga fordringar 184 178 195 170

Likvida medel 43 82 31 79

Summa omsättningstillgångar 303 344 299 328

SUMMA TILLGÅNGAR 2390 2504 2402 2511

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 837 798 653 693

Innehav utan bestämmande inflytande 6 6 - -

Totalt eget kapital 843 805 653 693

Obeskattade reserver - - 280 179

Avsättningar 79 59 1 1

Skulder till kreditinstitut 581 610 581 610

Övriga långfristiga skulder 716 861 716 861

Summa långfristiga skulder 1297 1471 1297 1471

Leverantörsskulder 62 29 56 23

Skulder till kreditinstitut 29 28 29 28

Övriga kortfristiga skulder 80 112 86 116

Summa kortfristiga skulder 171 170 172 167

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2390 2504 2402 2511

*Avrundningsdifferens kan förekomma i summeringarna.

Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt
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Belopp i mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Koncernen

EKONOMI

Rörelsens intäkter, mnkr 814 805 660 656 617

Rörelsens kostnader, mnkr -717 -692 -574 -558 -525

Rörelseresultat, mnkr 97 113 86 98 92

Finansiella poster netto, mnkr -22 -31 -38 -38 -51

Resultat efter finansiella poster, mnkr 75 82 48 60 42

Balansomslutning, mnkr 2 390 2 504 2 414 2 423 2 421

Eget kapital, mnkr 843 804 733 693 643

Investeringar, mnkr 107 151 101 59 48

NYCKELTAL

Soliditet % 35,3 32,1 30,4 28,6 26,6

Avkastning på totalt kapital, % 4,2 4,7 3,8 4,4 3,7

Avkastning på eget kapital, % 9,2 10,4 6,9 8,9 6,8

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

Antal anställda 127 123 118 108 106

Utbetalda löner och ersättningar, mnkr 62 58 53 50 47

INFORMATION KRING RESULTATOMRÅDEN

Fjärrvärme

Nettoomsättning, mnkr 231 241 198 209 206

Värmeleveranser, GWh 252 254 249 253 237

Fjärrvärmekunder, st 3 389 3 387 3 366 3 362 3 121

Processånga

Nettoomsättning, mnkr 200 196 162 159 150

Ångleveranser, GWh 267 277 270 267 231

Elkraft

Producerad volym, GWh 187 208 189 175 131

Fjärrkyla

Nettoomsättning, mnkr 4 6 7 8 8

Kylaleveranser, GWh* 38 59 37 37 38

Elnät

Nettoomsättning, mnkr 78 75 74 72 72

Överförd el, GWh 510 521 505 513 504

Elnätkunder, st 9 168 9 122 9 099 9 085 8 986

Elhandel

Nettoomsättning, mnkr 193 205 181 171 142

Försåld el, GWh 469 463 450 456 455

Elkunder, st 7 822 7 687 6 875 6 904 6 905

Fibernät

Nettoomsättning, mnkr 59 43 43 29 29

Antal portar, st 14 711 13 169 11 983 10 782 10 242

Aktiva portar, st 11 729 10 345 8 026 6 585 5 901

Kommunbränsle i Ådalen AB

Nettoomsättning, mnkr 6 5 5 5 5

*Inkl. egen förbrukning.

Fem år i sammandrag

Om rapporten
Denna rapport redogör för Övik Energis hållbarhetsarbete 2019. 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 2019 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 2019
Produktion: Övik Energi AB.

Foto omslag: Leif Wikberg
Med på omslaget från vänster: Anna Rudsten, miljöingenjör; Jonas Nordin, chef 
operativ drift och Stefan Fällström chef drift & underhåll för värme, ånga och kyla.

Foto: Sid 4, 17, 21, 22, 30-31 & 39 Leif Wikberg. Sid 2-3, 7, 12, 14, 18, 25, 26-27, 32 
och 38 Sander Taats. Sid 28-29 Shutterstock. Sid 34 Unsplash. Sid 36 Mattias 
Andersson. Övriga bilder: Övik Energi. 

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

Örnsköldsvik, mars 2020.
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