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Vi är ett energi- och fibernätföretag som finns till för, 
och ägs av, alla som bor i Örnsköldsvik. Vårt fokus är 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, för 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 genomsyra våra affärsrutiner  
och processer i organisationen.  
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Övik Energi levererar en trygg och modern plattform som underlättar  
för kunder och samhälle att utvecklas i en positiv riktning.  

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

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.  

S T R A T E G I

V I S I O N

M I S S I O N
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Mervärdes-
tjänster 

Elkrafts-
produktion

Process-
ångaFjärrkyla Fjärrvärme  Fibernät Elnät Elhandel 

Vi erbjuder ett antal mervärdes
tjänster till våra kunder, exem
pelvis service på kundanlägg
ningar och smartstyrning av 
fjärrvärmen. 

Med fjärrvärme och ånga 
som underlag producerar vi 
samtidigt också el i två turbi
ner. Denna volym levereras 
till marknaden i huvudsak via 
Nord Pool och är till största  
del elcertifikatsberättigad. 

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

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. 

Vi bygger och producerar fjärr
värme, till största del från bio
bränslen, 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.  

Vi bygger, sköter driften av 
och underhåller fibernätet. Vi 
erbjuder nät, kapacitet och 
svarfibertjänster till företag, 
organisationer och privatper
soner. Övik Energis fibernät är 
ett öppet nät, vilket innebär 
att kunden själv väljer tjänste
leverantör för internet, tv och  
telefoni.  

Övik Energi äger elnät och 
gatubelysningsnät. Vi bygger, 
sköter driften av och underhål
ler elnätet för att säker ställa en 
stabil elförsörjning. Vi investerar 
löpande för att hålla en hög 
leveranssäkerhet och successivt 
modernisera elnätet. Övik Energi  
sköter, på uppdrag av Örnskölds
viks kommun, drift och under
håll av cirka 18 700 gatubelys
ningsstolpar.  

Vi hjälper våra kunder att välja  
avtalsform, fast eller rörligt 
avtal eller en kombination av de 
båda. Vi erbjuder närproducerad 
energi som Hörneborgsel och 
Bra Miljöval som har sitt ur
sprung i 100 % förnybara källor.  

Produkter  
& tjänster
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      F I B E R

45 900 000 krResultat
efter finansnetto

29 GWh
såld kyla
44 kundanläggningar

222 GWh
såld värme
3 386 kundanläggningar

445 GWh såld el 
7 864 kunder

84 GWh
producerad el

13 135

207 GWh
såld ånga
3 kundanläggningar

1 industrinät + 1 publikt nät

488 GWh distribuerad el 
9 189 kundanläggningar
660 km ledningar
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Fördelning av vår nettoomsättning 2020, totalt 597,2 miljoner 
kronor, på våra affärsgrenar. Elkraftproduktion och mervärdes-
tjänster ingår i fjärrvärme och processånga.

aktiva fiberportar

134 anställda   
39 kvinnor   
95 män

Året 
i siffror

Elnät
13 %

Elhandel
18 %

Fjärrvärme
31 %

Processånga
26 %

Fibernät
11 %

Övrigt
1 %
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Våra verksamheter (mnkr)
     

Fjärrvärme  2020  2019  2018  2017  2016

Nettoomsättning 187 231 241 198 209

Värmeleveranser, GWh 222 252 254 249 253

Fjärrvärmekunder 3 386 3 389 3 387 3 366 3 362

Processånga

Nettoomsättning 153 200 196 162 159

Ångleveranser, GWh 207 267 277 270 267

Elkraft

Producerad volym, GWh 84 187 208 189 175

Elnät

Nettoomsättning 77 78 75 74 72

Överförd el, GWh 488 510 521 505 513

Antal kundanläggningar 9 189 9 168 9 125 9 099 9 085

Fjärrkyla  2020  2019  2018  2017  2016

Nettoomsättning 4 4 6 7 8

Kylaleveranser, GWh* 29 38 59 37 37

Elhandel

Nettoomsättning 108 193 205 181 171

Försåld el, GWh 445 469 463 450 456

Antal elhandelsavtal 7 864 7 822 7 687 6 875 6 904

Fibernät

Nettoomsättning 63 59 43 43 29

Antal portar 16 139 14 711 13 169 11 983 10 782

Aktiva portar 13 135 11 729 10 345 8 026 6 538

Torvproduktion

Nettoomsättning 4 6 5 5 5

Koncernen (mnkr)

Ekonomi 2020 2019 2018 2017 2016

Rörelsens intäkter 631 814 805 660 656

Rörelsens kostnader 564 717 692 572 558

Rörelseresultat 67 97 113 86 98

Finansiella poster netto 21 22 31 38 38

Resultat efter finansiella poster 46 75 82 48 60

Balansomslutning 2 321 2 390 2 504 2 414 2 423

Eget kapital 842 843 804 733 693

Investeringar 107 107 151 101 59

Nyckeltal

Soliditet, % 36,3 35,3 32,1 30,4 28,6

Avkastning på totalt kapital, % 3,1 4,2 4,7 3,8 4,4

Avkastning på eget kapital, % 4,4 7,6 10,4 6,9 8,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,4 4,6 5,1 4,1 4,6

Antal anställda 134 127 123 118 108

Utbetalda löner och ersättningar 67 62 58 53 50

De senaste
fem åren

* inkl egen förbrukning
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Ledstjärnan har varit Folkhälsomyndighetens råd. I många delar är ett energibolags 
verksamhet så kallad samhällskritisk, då el- och värmeförsörjning men även fiberkommunika
tion skall fungera oavsett pandemi eller inte. Eller kanske är det till och med extra viktigt un
der dessa omständigheter. Vi valde till exempel att under året erbjuda högre fiberhastigheter 
utan kostnad för att underlätta för våra kunder. De medarbetare som kunnat arbeta hemma 
har gjort det i stor utsträckning medan medarbetare som inte har den möjligheten har jobbat 
i separerade arbetsgrupper för att säkerställa bemanning och för att minska smittspridning. 
 Generellt har vi klarat pandemin bra under 2020 och vi hoppas det blir så även under 2021. 
Det har varit en social utmaning att inte få ses och att de spontana mötena har uteblivit – de 
är ju i mångt och mycket kittet som håller ihop företaget och skapar oväntade möten och 
idéer. En positiv effekt av pandemin är att den har fått oss att nyttja digitala verktyg i mycket 
större utsträckning och ökat vår digitala mognad. 
 Även mot kunder och leverantörer har vi anpassat oss genom att minimera kontakterna 
och skapa rutiner inför nödvändiga arbeten. Vårt stora revisionsstopp på Hörneborgsverket 
med många leverantörer på plats genomfördes under noggrann planering för att minimera 
risk för smitta, och det lyckades mycket väl.
 I december genomförde vi en digital arbetsplatsträff för alla medarbetare där vi fick chans 
att träffas över nätet. Mycket efterlängtat och uppskattat.  

Bra resultat trots varma vindar och lägre elpriser  
Det var inte bara pandemin som gjorde 2020 annorlunda. Elpriserna har aldrig förr varierat så 
mycket eller stundtals varit så låga att vi valt att stå med våra elproducerande turbiner, vilket 
blev fallet under perioder av året. Det varma vädret med mycket regn och blåst gav god pro
duktion av vatten och vindkraft och medförde låga priser på elbörsen. Lägre priser än vad vår 
produktion kostar. Det varma vädret medförde också relativt låga leveranser av fjärrvärme. Det
ta har naturligtvis påverkat resultatet negativt, men de positiva effekterna i from av lägre bräns
lepriser än budgeterat och ökade anslutningar och nyttjande av fiber har vägt upp detta. Jag är 
stolt att vi trots ett år som detta uppnår ett resultat på 45 mnkr, vilket är i nivå med budget.  
  

Mycket har varit annorlunda 2020. Inte minst på grund 
av coronapandemin. Vi som arbetsgivare, alla medarbetare, 
våra kunder och leverantörer har alla fått anpassa sig utifrån 

råd och riktlinjer utifrån vad verksamheten kräver. 

En oväntad
omställning

10



Ett samarbete som gör skillnad 
Att vi ska finnas till för våra kunders ambitioner är ett av våra viktigaste ställningstaganden i 
vår nya vision och under året har vi sett vilka stora möjligheter till just det vi har på ett kon
kret sätt. Under året tecknade vi ett principavtal med företaget Liquid Wind som avser leve
ranser av energi och integrering med Hörneborgsverket för en tänkt produktionsetablering. 
Tillsammans har vi hittat ett koncept som passar oss båda som hand i handske.
 Liquid Wind har för avsikt att av vindkraftsbaserad el och biobränslebaserad koldioxid från 
våra rökgaser göra elektrometanol, eMethanol, till sjöfarten. Det innebär möjlighet till byte från 
fossilt drivmedel till förnybart och stora vinster för klimatet. Nyttjandet av koldioxid från våra 
rökgaser gör att vårt totala klimatavtryck minskar vilket är till nytta även för oss på vägen mot 
klimatneutralitet. De kommer också att köpa ånga, kyla och överföringskapacitet vad gäller 
el. Allt detta är nära tillhands eftersom fabriken har en tänkt lokalisering i direkt anslutning till 
Hörneborgsverket. Liquid Winds fabrik kommer att generera en hel del spillvärme som vi avser 
att i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara som fjärrvärme. Nu har vi startat resan men vi har 
en bra bit kvar. Miljötillstånd skall sökas, anläggningen och vår tekniska integration projekteras 
och finansiering gå i lås. Går allt vägen kanske spaden sätts i backen runt halvårsskiftet 2022.  

En viktig omorganisering 
Under 2020 fortsatte vi arbeta mot en organisation som rimmar med vår strategi att inte 
arbeta i stuprör utifrån produkter utan leverera och arbeta utifrån ett Övik Energi både internt 
och utifrån kundens perspektiv. Vi genomförde förändringar i den riktningen 2019 för alla 
delar utom de tekniska avdelningarna, vilkas tur det var denna gång. 
 En viktig önskad utväxling på detta är att teknikgrenarna lär av varandra utifrån best prac-
tice. Den omorganisering som skedde 2020 rörde vår avdelning Infrastruktur vilken berör två 
tredjedelar av personalstyrkan.  

Vägen mot klimatneutral
Vår ambition att bli klimatneutrala redan 2025 i vår egen verksamhet har sina utmaningar  
och kräver strategiska vägval. Den typ av investeringar och bränsleslag vi har idag i vår 
energi produktion innebär att vi har svårt att gradvis minska våra fossila koldioxidutsläpp i 
någon större omfattning, snarare kommer omställningen att ske i steg. Det är viktigt att de 
nya valen också är en hållbar lösning. Under 2020 tog styrelsen del av en första studie av möj
ligheterna till utfasning av torven. Beslut väntas under 2021. Samtidigt optimerar vi ständigt 
vår produktion i Hörneborgsverket som gör att den fossila oljeeldningen till ångkunderna kan 
minimeras från redan låga nivåer. Från stort till smått: Vårt utbyte av den fossildrivna fordons
parken fortgår och nu uppgår de eldrivna fordonen till 37 procent.  

Laddinfrastruktur och nya framtidsprodukter  
Vi vill nyttja potentialen i ny teknik och underlätta för våra kunder att bidra till klimatomställning
en och göra hållbara val för framtiden. Under 2020 har vi tagit fram ett helhetskoncept för ladd
infrastruktur till bostadsrättsföreningar, flerfamiljsfastigheter och företag där efterfrågan är stor. 
Under 2021 kommer vi genomföra några piloter samt lansera konceptet till hela vår marknad. 
 Vårt fibernät har i princip obegränsad kapacitet och säkerhet. Det möjliggör för kunder och 
andra aktörer att mer offensivt använda Internet of Things (IoT) i sina verksamheter för olika 
tjänster och smarta lösningar. Under 2020 har vi haft ett antal IoTpiloter i drift. Med piloterna 
skapar vi en förståelse på marknaden för möjligheterna och utvecklar plattformens funktiona
litet i nära samarbete med leverantören och kunden.
 Det är så mycket på gång och det sjuder av vilja att möta kundens ambitioner och dra vårt 
strå till stacken för ett mer hållbart samhälle. Vi kommer att fortsätta arbetet med full intensi
tet även kommande år och jag hoppas innerligt att vi snart får möjlighet att träffas ”på riktigt” 
igen. Både på jobbet och tillsammans med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Vi kommer 
att fortsätta  
arbetet med 

full intensitet

”Vi kommer att 
fortsätta arbetet med 

full intensitet”
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Vi fortsätter vår kraftiga fiberutbyggnad, bland annat i områdena  
Salmostaden till Överön, Svedjeholmen och Veckefjärden. Vi bygger  
ut bya näten i Näske, Nätra, Skorped och Sidensjöbygden. Vi erbjuder  
också helhetslösningar med fiberdragning i flerfamiljsfastigheter. 

H Ä N D E L S E R  I  K O R T H E T  2 0 2 0
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På grund av coronapandemin kan vi 
inte genomföra den planerade hållbar
hetsdagen för personalen i mars. Istället 
hålls en mycket lärorik digital föreläs
ning i oktober med Mattias Goldmann, 
hållbarhetschef på Sweco. Vi får ny 

kunskap och möjlighet att 
träffas över nätet för att  
prata om hållbarhet.  

Digital
hållbarhets-
föreläsning

Under året startar vi en utredning om 
solcellspark. Vi letar möjlig mark för upp

förande, och arbetet fortsätter under 2021.  

Utredning  
om solcellspark

En samarbetspartner kring 
laddinfrastruktur blir klar. Vi 
håller levande diskussioner 
med bostadsrättsföreningar 
och trycket är stort.  

Laddinfra-
struktur

Vi arrangerar en arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud som blir helt digital 
på grund av pandemin. Digital blir även den 
projektledarutbildning som ett 20tal av våra 
anställda deltar i.

Digitala
utbildningar

Vi blir medlemmar i BioFuel region som driver, genomför 
och initierar olika projekt för att driva på omställningen 
till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. 

Vi upprättar en uppförandekod för leverantörer 
och underleverantörer som utgår ifrån FN:s 
Global Compact, tio grundläggande principer 
som är baserade på internationellt vedertagna  
konventioner om mänskliga rättigheter, 
arbets rättigheter, miljö och antikorruption. 

Uppförandekod

Övik Energi är certifierad inom 
både miljö och arbetsmiljö, ISO 
14001 och ISO 45001. Under våren 
2020 certifieras vi enligt 45001 
på arbetsmiljö då denna ersätter 
OHSAS 18001. Vi omcertifierar oss 
samtidigt för ISO 14001. 

H Ä N D E L S E R  I  K O R T H E T  2 0 2 0

  Vi producerar en digital rundvandring på  
Hörneborgsverket. Filmen finns tillgänglig för 

alla lågstadieklasser i Örnsköldsviks kommun som 
en del i Natur och Teknik dagarna (NoTdagarna) som 

syftar till att öka intresse och nyfikenhet för teknikyrken.  

Digital
rundvandring
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Vi genomför en nylansering av Mina 
sidor som är en viktig kommunika
tionsyta med våra kunder, privata 
såväl som företag. Tillsammans 
med Miva, vårt systerbolag, utveck
las tjänsten säkerhetsmässigt med 
bland annat BankID och med nya 
funktioner. Responsen från  
användarna är mycket positiv.  

Mina sidor

Vi inleder ett spännande samarbete med Göteborgsföretaget Liquid Wind. De vill 
producera eMethanol till bränsle inom sjöfarten och använda koldioxid från Hörne
borgsverket till detta. Samarbetet innebär att Örnsköldsvik blir platsen för världens 
första elektrometanolfabrik. 

Vi genomför en förstudie i “Digital arbetsplats”. 
Förstudien ska ligga till grund för att starta olika 
projekt under 2021 som syftar till att få en förbätt
rad vardag med digitala verktyg. 

Digital arbetsplats

Sekab, som vi är delägare i, startar en 
förstudie med syfte att utreda förutsätt
ningar för att bygga en produktions
anläggning som ska producera gröna 
kemikalier av restprodukter från skogen. 

Produktions-
anläggning

Det årliga revisionsstoppet på Hörneborgsverket genomförs i juni 
och varar i tio dygn (steamtosteam). Stort fokus läggs på corona
anpassning för att förhindra smitta då stoppet involverar närmare 
200 personer.   

Årligt revisionsstopp

Vi genomför en omorganisering på vår avdel
ning Infrastruktur som innebär att vi ska arbeta 
utifrån våra processer och inte våra produkter. 
Processerna delas upp enligt begreppen planera/
genomföra, producera och leverera. 

Omorganisering

H Ä N D E L S E R  I  K O R T H E T  2 0 2 0

Många nya kunder
De senaste årens framgångar i våra fibersatsningar har 
medfört att vi fått tusentals nya kunder och använd
ningen av våra produkter och tjänster har också 
ökat. Sett till alla produkter och tjänster har Övik  

Energi idag >16 000 kunder som totalt 
köper 33 000 produkter och tjänster. 
Baserat på att varje hushåll består av i 
genomsnitt 2,1 personer levererar vi till 
>32 000 personer.

Det offensiva arbetet med att byta 
ut våra bilar mot elbilar fortsätter.  

Byte till elbilar

P L A N E R A / G E N O M F Ö R A

P R O D U C E R A

L E V E R E R A
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Coronapandemin har påverkat 
oss alla på olika sätt. De globala 
energimarknaderna har också  
berörts i stor utsträckning av 
bland annat en dämpad ekono-
misk tillväxt, en lägre efterfrågan 
och ett ökat fokus på miljö och  
klimat. På energimarknaderna  
har pandemin framför allt på
verkat efter frågan på olja, på 
grund av det minskade resandet.  
Men även på grund av minskad  
produktion inom industrin.  
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Utbyggd kommunikation via bredband/internet, till 
exempel IoT, accelererar digitaliseringen och möjliggör 
nya, modernare produkter och tjänster och lösningar inom 
energiområdet. Med coronapandemin har utvecklingen fått 
en extra skjuts och framåt spås ehandel fortsätta öka såväl 
som digitala tjänster inom till exempel vård, säkerhet och 
välfärd. Det leder i sin tur till ett ökat behov av kraftfullt och 
leveranssäkert bredband. 
 Det ger också energibolagen möjlighet att effektivisera 
och automatisera de interna processerna för en snabbare 
och mer kostnadseffektiv administration som kommer 
kunden till nytta. Denna utveckling skapar också möjlig
heter för helt nya aktörer och konkurrenter att träda in på 
energimarknaden med lösningar som kompletterar och/
eller konkurrerar med de traditionella energibolagen i  
delar av värdekedjan.

Koldioxidhalten i atmosfären fortsatte att öka och 2020 
var ett varmt år över hela jorden – jämte 2016 det varmaste 
året uppmätt globalt. Främst stack värme i Sibirien ut men 
även i Sverige uppmätte vi det varmaste året någonsin, 
norrlandskusten var nästan tre grader varmare än “normalt”.  
Det uppmättes rekordlåga is mängder i Arktis och stora skogs
bränder härjade i Sibirien, Australien och Kalifornien. Rekord
många tropiska orkaner härleddes till klimatförändringarna. 
 Miljömässig hållbarhet är en allt viktigare drivkraft som 
styr utvecklingen i branschen. Utvecklingen mot en alltmer 
förnyelsebar och fossilfri elproduktion fortsätter, där också 
kärnkraften successivt avvecklas både i närtid och på sikt. 
Det sker en tydlig utveckling mot mer styrning från stat 
och myndigheter, både i form av subventioner och andra 
styrmedel, för att driva fram mer förnyelsebar energipro
duktion och energieffektivisering samt regler och föreskrif
ter som skall stärka kundens ställning på marknaden. 
 Gröna fonder gick bäst under 2020, och bäst av dem gick 
fonder inriktade på hållbar energi. Sveriges regering sköt till 
mer pengar i miljöbudgeten, EU skärpte sina klimatmål och 
världens största utsläppare av växthusgaser åtog sig att nå 
nettonollutsläpp till 2060. Preem drog tillbaka ansökan om 
att bygga ut preemraff. Nya lösningar för lagring av koldi
oxid från förbränning, även från biobränslen (Bio-CCS) fick 
mer och mer utrymme.

Under 2020 påverkades utsläppsrättsmarknaden (EU ETS – 
EU:s system för utsläppshandel) mycket, bland annat som en 
direkt följd av pandemin och av den minskade industripro
duktionen som ledde till en minskad efterfrågan på utsläpps
rätter. I början av året låg de på omkring EUR25 per ton där 
de höll sig relativt stabilt under de tre första månaderna. 
 Därefter sågs en kraftig minskning, priset sjönk i mitten 
av mars till EUR15 per ton vilket är en lägstanotering. I takt 
med en förväntad ökad industriell aktivitet under somma
ren och hösten ökade även priserna. Från en lägstanote
ring i mars steg priserna till en rekordnotering i december 
(EUR30 per ton). Prognoserna visar att priserna förmodligen 
kommer att fortsätta stiga. Detta får en direkt påverkan på 
verksamheter som omfattas av handeln med utsläppsrätter 
som gör det lönsammare att kanske snabbare fasa ut fossil
bränslen som en ren kostnadsfråga. 

2020 präglades av en turbulent och fluktuerande el
marknad, där elpriset var allt från väldigt lågt till väldigt 
högt samt innehöll rekordmässiga prisskillnader mellan 
olika landsändar. Dygnspriset var som mest tjugo gånger 
dyrare i söder jämfört med i norr. 
 Under 2020 hade Sverige negativa elpriser vid tre tillfällen,  
vilket aldrig tidigare hänt i Norden. Negativa elpriser upp
kommer på grund av ej planerbar energiproduktion. En 
annan anledning är höga start och stoppkostnader vilket 
gör att producenterna kortsiktigt väljer att producera snarare 
än att stoppa produktionen trots negativa elpriser. Flera 
faktorer som förstärker varandra är orsakerna till utveck
lingen, mycket nederbörd har gjort att vattenmagasinen 
var överfulla samt milda temperaturer i kombination med 
blåsigt väder, vilket innebar att vindkraften producerade 
mycket el. Vindkraften slog sitt svenska rekord med 27,9 
TWh (i absoluta tal), vilket är en ökning med 40 procent 
jämfört med 2019 års vindkraftsproduktion på 19,9 TWh.  
 Samtidigt gjorde det milda vädret att efterfrågan på  
el var lägre än vanligt men också på grund av Coronapan
demin. Låga elpriser innebar att kärnkraftens revisioner 
förlängdes av lönsamhetsskäl. Detta innebar att det fanns 
mindre kärnkraft på marknaden.

Klimatet förändras i 
hela världen

Ökade kostnader för 
utsläppsrätter

Varierande 
elpriser

Med fibern 
in i framtiden  

CO2
IoT
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EU:s ambitiösa klimatmål som innebär att medlemsländerna förbinder sig att 
minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2035 och hela unionen 
ska bli klimatneutral 2050 kommer att spegla EU:s toppmöte i Glasgow. Förhopp
ningsvis ska det kunna genomföras under 2021. 
 Joe Biden blir USA:s nya president och har lovat att USA ska tillbaka till Paris-
avtalet. Han har också lanserat ett stort klimatpaket som kommer att ha stor  
betydelse eftersom klimatet är en global fråga. USA:s frånvaro de senaste fyra 
åren har varit problematiskt eftersom deras agerande har stor betydelse för  
resten av världen.
 Den ökade elektrifieringen kommer att bli mer och mer påtaglig men måste 
genomföras på ett sätt som tar hänsyn till andra miljöaspekter och sociala frågor.  

En titt på 2021
Coronaviruset tog mycket uppmärksamhet 
under 2020, men det har också gjort att vi 
hittat nya sätt att kommunicera och arbeta 
hemifrån som även framöver kommer innebära 
färre resor och mer ehandel. Men det kommer 
också att leda till stora klimatinvesteringar som 
inte skulle ha uppstått utan alla de stödpaket 
som följts av pandemin. 

Foto UN Climate Change

Framtidens energisystem kommer att se annorlunda ut. Ökad efterfrågeflexibilitet  
i kombination med stora mängder förnybar elproduktion och en ökad andel lokal  
elproduktion kommer att förändra förutsättningarna både för elsystemet och 
elmarknaden. Även energilagring kommer att spela en viktig roll. Detta innebär helt 
nya krav på energimätning och råd till kunder. Genom en allt mer väderberoende 
elproduktion (sol och vind) förväntas balansen mellan tillgång och efterfrågan på 
effekt bli mer instabil. Detta kommer ge mer volatila elpriser samtidigt som utveck
lingen av den långsiktiga prisnivån är svårbedömd. 
 Överskott i norr och efterfrågan i söder, överföringskapaciteten i nätet räcker 
inte till, och att bygga ut högspänningsledningar tar många år och involverar både 
politiska beslut och leder till utdragna tillståndsprocesser. 

Världens ledare skriver under 
parisavtalet, ett avtal som USA 
återigen lovat gå med i.
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 05  
Vår syn

på hållbarhet
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Hållbarhet är sedan länge en självklar del av vår affärsidé, en naturlig del i vår vardag och något som 
genomsyrar alla våra affärsrutiner och processer. Vår verksamhet påverkar omvärld och människor 
i stor utsträckning men den innebär också stora möjligheter att driva på för hållbara val och förändrade 
beteenden. Viljan att öka fokus på hållbarhet i organisationens alla delar är mycket stark. 
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Vi driver vår verksamhet utifrån en helhetssyn 
på hållbarhet, där utgångspunkten är att hållbar 
utveckling tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov. 
 Vårt viktigaste bidrag till en hållbar framtid är 
att vara en aktiv part i omställningen till en håll
bar 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. 
 Under 2020 skrev vi under FN Global Com
pact som nu utgör fundamentet i Övik Energis 
hållbarhetsarbete vars tio grundläggande princi
per för bland annat mänskliga rättigheter, arbets
rätt och antikorruption avspeglas i vår hållbar
hetspolicy. Utvecklingen av hållbarhetsarbetet 
redovisar vi i en sammanhållen hållbarhets och 
årsredovisning enligt de krav som ställs i Års
redovisningslagen. 
 Vår dagliga verksamhet regleras i stor ut
sträckning av lagar, regelverk och olika för
ordningar från såväl EU som Sveriges riksdag, 
myndigheter, branschen och kommunen. Som 
kommunägt bolag omfattas vi också av offent

lighetsprincipen, det vill säga medborgarnas rätt 
till demokratisk insyn. Vi verkar för öppenhet 
och rätten att alla som vill ska kunna ta del av 
allmänna handlingar, vilket innebär att vi har 
krav på att hålla god ordning på vår information 
enligt regler i bland annat tryckfrihetsförord
ningen, offentlighets och sekretesslagen, arkiv
lagen med flera. Vi värnar också om integritet 
och säkerhet vid behandling av kunduppgifter 
och hanterar sådan information på ett ansvars
fullt sätt enligt dataskyddsfördordningen (GDPR).  
Det gäller även våra anställdas personuppgifter.  
I våra upphandlingar följer vi rådande lagar i 
enlighet med både Lagen om offentlig upphand
ling (LOU) och Lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF). 
 Framtidens hållbara samhälle kommer att  
kräva mer cirkulära affärsmodeller som nyttjar de 
förnybara resurserna i samklang med naturens 
kretslopp. Vår uppgift är att fortsätta utveckla 
Örnsköldsviks energisystem med mindre miljö 
och klimatpåverkan utan att göra avkall på vår 
höga tillgänglighet eller konkurrenskraft. Varje 
dag fortsätter vi att ta ansvar för den livsnödvän
diga leveransen av värme, ånga, kyla, el och fiber. 

Klimatet förändras med en 
ökande koldioxidhalt i atmosfären. 
Den har ökat kraftigt sedan förin
dustriell tid och ligger nu på en nivå 
över 400 miljondelar (PPM). De 
höga växthusgashalterna har fått 
jordens medeltemperatur att höjas 
med över en grad Celsius.
 Sveriges energiproduktion 
innehåller en hög andel återvunnen 
och förnybar energi. Som stadens 
energibolag är en av våra målsätt
ningar att minska klimatpåverkan 
från Örnsköldsviksbornas energian
vändning. Vår fjärrvärme och el ba
seras främst på förnybar och åter
vunnen energi, men det finns 
fortfarande en del att göra. Vårt mål 
är att till 2025 vara klimatneutral 
inom den egna verksamheten. Ge
nom samarbeten med våra kunder, 
god dialog och attraktiva erbjudan
den, ska vi hjälpa dem att välja rätt 
energi och att ha en smart och mer 
hållbar energikonsumtion. 
 Eftersom vi är en integrerad del 
av det nordeuropeiska elsystemet 
behöver vi blicka utanför stan för att 
förstå hur vi gör verklig klimatnytta. 
Konsekvenserna av vår verksamhet 
ska innebära minskad klimat och 
miljöpåverkan på riktigt. Genom 
dessa saker vi gör, påverkar vi också 
något större. 

Vägen  
mot för- 
ändring 

Vi tar ansvar 
på flera plan

Vi vill överträffa våra kunders 
förväntningar på oss och säkerställa 
att miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
ansvar går hand i hand genom hela verksamheten.
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Rodretkoncernen är en positiv och proaktiv kraft i omställningen till 
det hållbara samhället. Dels genom att skapa värde för våra intressenter, 
dels genom att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang vägs in 
i alla beslut och genomsyrar alla delar av bolagens verksamheter. 
 Vi ska modigt leda utvecklingen med hjälp av innovation, samt hållbar 
konsumtion och produktion. I bred samverkan bidrar vi med lösningar till 
samhällets gemensamma utmaningar. Vi verkar för att våra intressenter 
ska dela vår vision om ett hållbart samhälle. Att följa internationella och 
nationella ramverk och riktlinjer, såväl som lagar och andra bindande krav, 
är en självklarhet för oss. Vi arbetar förebyggande, med ständiga förbätt
ringar och nyttjar våra resurser effektivt.

Ekologiskt ansvar
Vi agerar miljö och klimatsmart genom att:
•  Senast 2030 är bolagskoncernen klimatneutral1. Våra verksamheter ger 

dessutom goda förut sättningar för ett klimatneutralt och fossilfritt  
Örnsköldsvik.

•  Vi minimerar vår negativa miljöpåverkan och använder jordens resurser ef
fektivt och mer cirkulärt. På sikt vill vi till och med skapa ett positivt avtryck.

•  Vi vill värna den biologiska mångfalden och naturens ekosystemtjänster2.
•  Vi ställer miljökrav i våra inköp och upphandlingar.

Socialt ansvar
Vi agerar för ett gott samhälle och ett attraktivt Örnsköldsvik genom att:

•  Vi bidrar till en trygg, jämlik, öppen och hälsofräm jande livsmiljö.
•  Hos oss får alla ett likvärdigt och respektfullt bemötande.
•  Vi har en hög leveranssäkerhet med prisvärda produkter och tjänster.
•  Våra organisationer, ledare och medarbetare är innovations och  

förändringsorienterade.
•  Vi erbjuder attraktiva, jämställda arbetsplatser som genom mångfald 

berikar våra verksamheter.
•  Vår arbetsmiljö är säker, hälsosam och främjar inflytande och delaktighet.
•  Vi ställer krav på arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter i våra inköp 

och upphandlingar.

Ekonomiskt ansvar
Vi agerar för samhällsekonomisk hållbarhet genom att:
•  Vi arbetar utifrån affärsmässiga och affärsetiska grunder.
•  Vi har aktuell kunskap om hållbart företagande.
•  Vår ekonomiska ställning möjliggör utveckling och investeringar.
•  Våra produkter och tjänster bidrar till ett stärkt näringsliv.
Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår verksamhet. Det genomsyrar 
affärsplaner, affärsmodeller, målsättningar och riskhantering. Vi följer upp 
och berättar om resultatet av vårt hållbarhetsarbete. 

Rodretkoncernens hållbarhetspolicy

1)   Med klimatneutralt menar vi; Avgränsning egen verksamhet (bolagskoncernen), analysera, 
minimera, byta ut, klimatkompensera.          

2)  Med ekosystemtjänster menar vi; Alla produkter och tjänster som natur ens ekosystem ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 
naturupplevelser är några exempel.

Globala målen Agenda 2030 sätter ram arna för samverkan (Planetära gränser, 
sociala mål och samhällsekonomin som medel). Rodret koncernens bidrag till det 

hållbara samhället har en direkt koppling till 13 av de totalt 17 globala målen.

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

En del av Örnsköldsviks kommunkoncern

I N O M  E K O L O G I S K ,  S O C I A L  O C H  E K O N O M I S K  H Å L L B A R H E T
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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 för vi en kontinuerlig dialog med våra intressenter. Detta 
sker på olika sätt såsom möten, telefonsamtal, mejl, via 
vår kundservice eller i sociala medier. För att underlätta för 

ökad dialog arbetar vi löpande med att utveckla våra kon
taktvägar. Vi försöker alltid att vara öppna, transparenta och 
lyhörda för förslag och önskemål. Vi har en hög ambition 
att ge snabba och korrekta svar.  

2020 har varit ett utmanande år där vi inte kunnat mötas på 
de sätt som vi är vana vid, på grund av coronapandemin.  
  I tabellen nedan sammanställer vi mångfalden av kon
takter med intressenter vi haft under 2020.  

Kunder (privata och företag)  

Personliga möten  Service och nya moderna 
tjänster  

Kundträffar  
(t ex Prisdialog)  

Avtal  

Kundservice  Leveranssäkerhet  

Kundundersökningar  Priser  

Nyhetsbrev  Miljöprofil  

Webb  Rådgivning  

Sociala medier  Bidrag till lokalsamhället  

Servicebesök   Nyanslutningsfrågor  

Medarbetare och  
fackliga organisationer  

Utvecklingssamtal Styrning och kommunikation

Regelbundna möten  
och arbetsplatsträffar  

Arbetsmiljö, säkerhet  
och engagemang

Medarbetarundersökning  Mångfald och inkludering  

Intranät  NMI  

Fackliga möten   Kompetensutveckling   

Chefer

Chefsträffar  Styrning och kommunikation   

Workshops/strategidagar  Hållbar utveckling,  
ledarskapsutveckling 

Ägare

Styrelsemöten  Bolagsstyrning och utveckling   

Strategidagar     

Ägardialog      

Lokalsamhället

Regelbundna möten  Minskad miljöpåverkan   

Medverkan i nätverk  Samhällsengagemang   

Forskningsprojekt  Samarbeten kring forskning 
och bioekonomi  

Sociala medier  Sponsring  

Skolsamarbeten  Energislag  

Webb Hållbar utveckling   

Medier      

Leverantörer

Regelbundna möten  Mänskliga rättigheter  

Webb – Skype/Teams  Antikorruption   

Telefonsamtal  Hälsa och säkerhet  

Revisionsbesök   Hållbar utveckling   

Eavrop     

Politiker

Möten  Samhällsengagemang   

 Hållbar utveckling   

Intresseorganisationer

Medlemskap  Hållbar utveckling   

Förtroendeposter  Branschutveckling  

Möten  Forskning  

Telefonsamtal     

Epost     

Medlemskap i bransch-  
och intresseorganisationer 
Energiföretagen Sverige, El i Norr, Norrsken, Arbetsmiljönätverk,  
Svenska stadsnätsföreningen  

Möten                                                     Branschutveckling

Konferenser Forskning

Nätverksträffar  Samarbeten kring forskning 
och bioekonomi  

Epost  Hållbar utveckling   

Telefonsamtal  Arbetsmiljö  

Nyhetsbrev Rådgivning

Ägarskap i andra bolag 
KBAB, Domsjö Fiber, NEKAB / SEKAB    

Epost  Hållbar utveckling   

Telefonsamtal   Torv  

Möten  Bränslen   

Förtroendeposter  Branschutveckling  

Andra energibolag   

Revisionsbesök   Styrning och kommunikation   

Möten  Branschutveckling  

Telefonsamtal  Hållbar utveckling   

Epost  Service och kvalitet  

  Kompetenssamarbeten  

Kommunkoncernen
Kommunledningsgruppen (KLG), Rodret

Se kunder  Se kunder och ägare

Projekt med  
Örnsköldsviks  

   

Gemensamma projekt      

Samordning     

Rodrets ledningsgrupp 
(RLG)  

   

Myndigheter
Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Örnsköldsviks kommun

Möten  Tillstånd   

Telefonsamtal  Övervakning och kontroll  

Epost  Arbetsmiljö   

Konferenser  Projektfinansiering   

Webb     

Intressentdialog  

Kanaler för dialog  Viktigaste frågorna  Kanaler för dialog  Viktigaste frågorna  Kanaler för dialog  Viktigaste frågorna  Kanaler för dialog  Viktigaste frågorna  
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En effektiv och ändamålsenlig riskhantering är en förut
sättning för en framgångsrik verksamhet. Övik Energi har 
ett strukturerat och kontinuerligt arbetssätt för att systema
tiskt hantera risker. Den interna styrningen och kontrollen 
omfattar alla system, processer och arbetsrutiner i bolaget.
 Företagets verksamheter är i många delar direkt eller in
direkt påverkade av förhållanden utanför bolagets kontroll, 
såsom väderförhållanden med varierande temperatur och 
marknadspriser på el. Flera verksamheter återfinns i en reg
lerad marknad varför också betydelsen av politiska beslut 
påverkar företaget.  
 För att säkerställa att Övik Energis verksamhet bedrivs 
med en tillfredsställande styrning finns tydliga rutiner som 
identifierar och kategoriserar risker, som bedömer och ana
lyserar risker samt beslutar åtgärder som eliminerar, delar, 
begränsar eller accepterar risker. Syftet är att säkerställa 
styrbarhet, öka säkerheten till måluppfyllelse, en ökad effek
tivitet samt att undvika allvarliga fel och brister. Ledningen 
gör årligen en ny bedömning av övergripande risker. I verk
samheten i övrigt görs kontinuerligt riskbedömningar vid 
olika projekt, förändringar och årlig översyn i den befintliga 
verksamheten.
 I tabellen som följer redogörs för de olika riskområden  
som Övik Energi har identifierat samt hur vi hanterar riskerna. 
Flera av riskområdena innefattar risker som har koppling till 
hållbarhet, såsom påverkan på miljön, medarbetares hälsa 
och säkerhet, jämställdhet och mångfald, attraktiv arbets
givare, leveranstrygghet samt tillgänglig och tillförlitlig 
infrastruktur. 

Användning av naturresurser
•  Risk för ineffektiv använd

ning av bränsle
•  Användning av begrän

sade naturresurser, till 
exempel pannsand

•  Vi arbetar aktivt med att effekti
visera hela vårt energisystem från 
bränsle till nytta hos kund

El-pris
•  Fluktuerande priser på el 

och elcertifikat kan innebä
ra oförutsedda kostnader 
och minskade intäkter

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

IT-system
•  Brister i ITsystem vil

ket kan leda till intrång, 
avbrott men även till 
ineffektiv administration 
och en otillfredsställande 
arbetssituation

•  Utbildning i ITsäkerhet
•  Implementera MSB rekommenda

tion för skyddsnivå
•  Utvärdering och val av Eutbild

ning för Dataskyddsförordningen 
GDPR för befattningar som har 
behov av den

Konkurrens
•  Konkurrens från andra 

leverantörer inom energi 
och bredband

•  Vi arbetar för riktigt nöjda kunder 
genom att möta eller överträffa 
kundernas förväntningar

•  Stärka varumärket genom vårt 
lokala engagemang och arbete för 
hela Örnsköldsviks utveckling

•  Uppdaterade affärsmodeller
•  Erbjuda mervärdestjänster
•  Ständiga kostnadseffektiviseringar 

för långsiktigt stabila och attraktiva 
priser

Kundförtroende
•  Svårighet att svara upp 

mot marknadens för
väntning vad gäller nya 
produkter och tjänster

•  Svarar inte upp mot 
kundens förväntningar på 
leverans

• Prisdialog fjärrvärme
•  Kundundersökningar
• Kundmöten
• Omvärldsbevakning
• Branschsamverkan
•  Ny strategi, mission och vision för 

bolaget
•  Produktutveckling med kundernas 

ambitioner i fokus

Leverantörer/samarbetspartners
•  Risk att våra leverantö

rer inte lever upp till vår 
kravställan

•  Risk för brister i miljö 
eller socialt ansvar, och 
respekt för mänskliga 
rättigheter, i leverantörs
kedjan

•  Risk för skada på varu
märket

•  Vi väljer våra leverantörer utifrån 
yrkesmässig kompetens, kapacitet 
och erfarenhet att utföra uppdraget

•  Vi gör alltid en riskbedömning och 
utvärdering av våra leverantörer

Utsläpp till luft och vatten  
från kemikalier och förbränning
•  Oförutsedda miljöpåver

kande utsläpp och inci
denter

•  Utsläpp av föroreningar 
från förbränning

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

•  Utredning avseende potentiell 
utfasning av torv

Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
•  Risk för brister i arbets

miljö och säkerhet samt 
andra hälsorisker för våra 
medarbetare

•  Vi arbetar systematiskt och fö
rebyggande med säkerhet i vår 
verksamhet, med en nollvision för 
arbetsplatsolyckor och kränkande 
särbehandling

•  Bolaget genomför och erbjuder 
också förebyggande hälso och 
friskvårdsaktiviteter

Ränteläge
•  Förändringar i ränteläge
•  Höjda räntor har stor 

påverkan på resultatet

•  Vi lånar av kommunkoncernens in
ternbank som möjliggör goda villkor

•  Räntor säkras enligt finansierings
policyn

•  Vi har fokus på självfinansiering av 
nya investeringar och på att amor
tera för att minska skuldsättningen

Mutor, korruption och jäv
•  Risk att bryta mot lag

stiftning, god affärsetik, 
kundförtroende och/eller 
våra egna värderingar

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

Tillgång på biobränslen
•  Ökad konkurrens om 

biomassa
•  Ökat fokus och krav på 

biologisk mångfald be
gränsar utbud Kostnads
ökningar

•  Vi söker ständigt nya sortiment 
och marknader där vi hittar bio
bränslen

•  Vi arbetar aktivt med att effekti
visera hela vårt energisystem från 
bränsle till nytta hos kund

•  Vi har en gemensam inköpsorgani
sation med skogsindustri

Lagstiftning och reglering
•  Starkt regelstyrd marknad 

inte minst från EU
•  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

Kompetensförsörjning
•  Svårt att rekrytera med

arbetare med rätt kom
petens, inte minst för 
att möjliggöra den nya 
strategin

•  Förlust av nyckelperson

•  Vi arbetar för att stärka företagets 
profil mot framtidsfrågorna, håll
barhet och stimulerande arbets
sätt, vilket vi vet efterfrågas inte 
minst bland yngre, kommande 
medarbetare

•  Bolaget genomför och erbjuder 
också förebyggande hälso och 
friskvårdsaktiviteter

Risker och  
riskhantering  

Riskbeskrivning Riskåtgärd Riskbeskrivning Riskåtgärd Riskbeskrivning Riskåtgärd
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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.
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Avkastning och resultat
Övik Energikoncernen, 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 2020 redovisade koncer
nen ett resultat efter finansnetto på 45,9 mnkr. Trots rådande 
pandemi, en mild vinter och stundtals mycket låga mark
nadspriser på elektricitet är det ett resultat i nivå med för
väntningarna. Kostnadseffektivare anskaffning av bränslen, 
en positiv prisutveckling på utsläppsrätter samt en fortsatt 
effektivisering av produktionen i Hörneborgsverket bidrar till 
ett stabilt resultat. Enligt ägardirektivet ska vi aktivt arbeta 
med ständiga förbättringar gällande resurs och kostnads
effektivitet med målsättningen att uppnå en avkastning över 
tid på minst 5,0 % på sysselsatt kapital. 2020 uppgick avkast
ningen på sysselsatt kapital till 3,4 % (4,6 % 2019). De senaste 
årens positiva resultatutveckling har medfört att koncernens 
soliditet vuxit från 28,6 % (2016) till 36,3 %.

Framgång genom samarbete
Vi tror på en lärande och utvecklande miljö för medarbe

tarna som en grund för att kunna utveckla och förbättra 
verksamheten. Genom en kontinuerlig och nära dialog med 
kunderna utvecklas Övik Energi och tillsammans bidrar 
vi till omställningen mot ett hållbarare samhälle. Vi tror 
att morgondagens utmaningar kommer att innebära nya 
samarbetsformer och partnerskap med såväl kunder som 
leverantörer. Vi vill stödja den framväxande bioekonomin 
och väljer därför att engagera oss i den lokala bioindustrin.

Hållbara investeringar
Under året har vi investerat 107,2 mnkr (106,9 mnkr 2019)  
i anläggningar för energiproduktion, el- och fibernät. Drygt 
två tredjedelar av investerade medel innebär utbyggd 
kapacitet eller effektivitetsvinster. Våra anläggningar har 
ofta en lång livslängd, upp till 50 år, vilket innebär att ett 
investeringsbeslut får en påverkan lång tid framåt. Eftersom 
vi tycker att det viktigt att en investering är hållbar över tid 
blir varje enskilt investeringsbeslut en kombination av  
ekonomiska, sociala och miljömässiga överväganden.
 Under året har 65 mnkr investerats i fibernätet, varav  
40 mnkr på landsbygd. Av dessa har 26 mnkr finansierats 

Under året har investeringar med 107,2 mnkr genomförts.

Fördelning av vår nettoomsättning 2020, totalt 597,2 miljoner kronor, 
på våra affärsgrenar. Elkraftproduktion och mervärdestjänster  

ingår i fjärrvärme och processånga.

med statliga och kommunala bidrag. Det nationella bred
bandsmålet att 98 procent av landets befolkning ska ha 
tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 1 Gbit/s 
senast 2025 har skapat en febril aktivitet som emellanåt har 
bidragit till flaskhalsar på marknaden. Den ökade använd
ningen av fibernätet kräver ständiga prestandahöjningar för 
att möta efterfrågan när distansarbete, nya välfärdstjänster 
och alltmer i vårt samhälle blir uppkopplat.
Energibranschen är en kapitalintensiv verksamhet som  
kräver stora, kontinuerliga investeringar för att bibehålla 

2020 blev resultatet 45,9 miljoner kronor.
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2020 var avkastningen på sysselsatt kapital 3,4 %.
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Vår soliditet ökade från 35,3 % 2019 till 36,3 % 2020.
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kvalitet och leveranssäkerhet. Våra produktionsanlägg
ningar för energi med tillhörande infrastruktur omfattas 
därför av ett långsiktigt reinvesteringsprogram. Ett exempel 
från det senaste året är att Hörneborgsverkets pumpar, 
kompressorer, askskruvar och asktransportör fått ett nytt 
och slutet kylsystem. Det slutna kylsystemet har en jäm
nare vattentemperatur och en bättre vattenkvalitet, vilket 
minskar slitage och korrosion, jämfört med tidigare kylsys
tem. Även satsningar som innebär förbättrad arbetsmiljö 
och ökad tillgänglighet genomförs kontinuerligt.
 Ett omfattande projekt med att byta ut samtliga el och  
fjärrvärmemätare har inletts. Nya moderna mätare och till
hörande system kommer att effektivisera mätinsamlingen  
och skapa kundnytta när ny funktionalitet möjliggör nya 
tjänster och produkter. Elnätet som är en viktig infrastruk
tur i vårt samhälle är även det föremål för ett omfattande 
reinvesteringsprogram. Gatubelysningen moderniseras, 
kabelskåp byts ut och nätstationer får ny teknik. En av våra 
fördelningsstationer har under året utrustats med ett nytt 
ställverk, vilket bidragit till en förbättrad person och drift
säkerhet.

Fördelning av nettoomsättning

Fjärrvärme 31 %

Elhandel 18 %

Elnät 13 %

Övrigt 1 %

Fibernät 11 % Processånga 26 %

Energiproduktion 15 %

Elnät 24 %
Fibernät 61 %

Hållbar tillväxt
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Den infrastruktur vi ansvarar för spelar en betydande roll för att samhället ska fungera 
och 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 det viset skapar vi värde på flera sätt 
och återinvesterar i regionen. Merparten av våra kunder finns på hemmamarknaden och där 
ska vi också finnas på de sätt som passar dem. 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 och ekologisk. Vi bidrar till det på flera olika sätt:  
Vi deltar i forsknings och utvecklingsprojekt, vi stöttar lokala hållbarhetsinitiativ och utvecklar 
platser som ökar gemenskap. Vi stimulerar också 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. 

När Örnsköldsvik utvecklas har Övik Energi som samhälls-
byggare 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. 
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Smart laddning från Övik Energi innebär att vi tar 
fram en skräddarsydd helhetslösning för hur våra kun
der ska kunna erbjuda sina hyresgäster, medlemmar 
i bostadsrättsföreningar, anställda och/eller gäster att 
ladda elbilar och laddhybrider med en smart lösning.
 Under året drevs detta som ett pilotprojekt 
och Övik Energi har fört dialog med ett tio
tal kunder på företagssidan inklusive fast
ighetsägare och styrelser för bostads
rättsföreningar för att kunna utveckla 
ett erbjudande som är anpassat för vår 
lokala marknad. Vi har redan nu kunnat 
offerera ett par av dessa kunder en fram
tidssäker lösning, och vi ser fram emot att 
kunna se de första anläggningarna installerade 
hos kund under 2021.  
 – Genom kompetens inom närliggande produkter 
såsom elhandel har vi en bra grund att stå på för att 
utveckla ett erbjudande inom smart laddning. Men 
det viktigaste är de frågor och funderingar vi fått 

under resans gång från våra kunder, för att kunna 
skapa ett erbjudande som passar dem och den lokala 
marknaden, säger Anne Temin, chef för avdelningen 
kunderbjudanden.
     Under 2020 har vi valt en leverantör av laddsta

tioner. I helhetskonceptet kartlägger vi bland 
annat kundens behov, effektprofil och hur 

effektabonnemangen för den aktuella 
fastigheten ser ut. 
     – När vi tillsammans med kunden 
kartlägger kundens behov får vi en 
uppfattning om hur vi ska framtidssäkra 

lösning och installationen för varje enskild 
kund. Intresset har varit väldigt stort och vi 

har förfrågningar på kö, berättar Anne Temin.  
 Med laddinfrastrukturen vill Övik Energi skapa en 
framtidssäker lösning och samarbeta med lokala elek
triker för att skapa ett mervärde. Under 2021 ska Övik 
Energi lansera laddinfrastruktur till både fastighets
ägare, bostadsrättsföreningar och villor.

Under 2020 har vi i nära samarbete med våra kunder  
utvecklat ett koncept för hur Övik Energi kan bidra till att 

underlätta i omställningen till fordon som drivs helt eller delvis av el. 

Smart 
laddning
av elbilar
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Övik Energis verksamhet är beroende av många olika leverantörer, 
entreprenörer och samarbetspartners. Våra strategiska leverantörer 
och entreprenörer förser oss med varor och tjänster som säkerställer 
verksamhetens drift, underhåll och utbyggnad. 

Övik Energi förväntar sig att leverantören sköter sin verksam
het på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till miljörisker och 
miljöpåverkan och agerar utifrån en försiktighetsprincip samt 
har ett livscykelperspektiv i sin affärsverksamhet. Varor och 
tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 
 En miljöbedömning genomförs av de leverantörer vi räk
nar som strategiska. Hit hör leverantörer av bränsle, entrepre
nader, maskinutrustning, kemikalier och transporttjänster. 
 Som ett kommunalt energibolag omfattas även delar 
av våra upphandlingar av lagen om upphandling 
inom försörjningssektorerna. 

Uppmärksammade av Inköpsrådet 
Hösten 2020 uppmärksammades vi av 
Inköps rådet som är en plattform för 
kunskaps utbyte inom offentlig upphand
ling och inköp, kring vår utvärderingsmo

dell för viktiga leverantörer. Vår in
köpschef Åke Andersson är en av dem 
som infört en modell där leverantörer 
inom fyra strategiskt viktiga områden 
utvärderas systematiskt. 
 Leverantörerna ombeds fylla i ett 
formulär med frågor inom olika vär
deringsområden och vi gör detsamma 
inom Övik Energi. En gång per år sker ett 
uppföljningsmöte tillsammans med leveran
tören där vi diskuterar betygsättningen och 

jämför den med den som vi gjort.
     Utvärderingsdokumentet är ett 
levande dokument som förändras i takt 

med att kraven ändras, exempelvis har 
fokus på miljömässig och social håll

barhet ökat.

Sammantaget beställdes det under 2020 varor och tjäns
ter för motsvarande 499 miljoner kronor från 685 leveran
törer. Motsvarande siffror för 2019 var 623 miljoner och 720 
leverantörer. 
 Vid all upphandling är målet att trygga försörjningen av 
varor och tjänster på kort och lång sikt där hållbar utveck
ling är en naturlig del. 
 Under 2020 antog vi en ny uppfö
randekod för Övik Energi. Den är  

baserad på FN:s Global Compacts vägledande principer och 
består av fyra delar: Affärsprinciper, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och miljö. Vi ställer tydliga krav på leverantö
rerna att leva upp till vår uppförandekod och den gäller för 
såväl leverantörer som för underleverantörer och beskriver 
även hur avvikelser och granskning hanteras. Vid val av 
leverantörer beaktas även yrkesmässig kompetens, kvalitet, 
kapacitet och erfarenhet. Vi gör alltid en utvärdering och 
riskbedömning vid leverantörsval. 

Ansvarsfulla leverantörsrelationer  

Louise Sellin och Åke Andersson arbetar 
med inköp på Övik Energi. Under 2020 
antog Övik Energi en ny uppfö-
randekod för leverantörer och 
underleverantörer, och vi 
blev också uppmärksam-
made av Inköpsrådet.
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Produkter för 
framtiden

Under 2020 har vi fortsatt utveckla vårt 
arbete med IoT och flera spännande 
piloter har testats tillsammans med våra 
samarbetspartners.

IoT, Internet of things, betyder enkelt förkla
rat ”smarta lösningar”. Det är ett relativt nytt 
koncept för Övik Energi och utvecklingsarbetet  
sker i direkt samarbete med en potentiell kund. 
Våra samarbetsparter under fjolåret var förvalt
ningar på Örnsköldsviks kommun,  Miva och  
Övikshem. 
 Vi har haft ett antal pilotprodukter i drift  
under året. En av dessa är en avståndsmätare 
för containrar som utvecklats åt Miva. Den  
mäter fyllnadsgraden i containrar och larmar 
när det börjar bli fullt. 
 – Det är perfekt i de fall en återvinningstation 
behöver vara obemannad, berättar Håkan  
Gunnarson, produktutvecklare på Övik Energi.  

En annan av höstens lanseringar är en rums
klimatsensor som mäter fukt, temperatur, 
rörelse och ljus.  
 – Min bedömning är att den här typen kom
mer att finnas överallt, den passar bra i såväl 
skolmiljöer som på kontor och arbetsplatser. 
 Vi har också satt upp en ett antal sensorer  
i Örnsköldsviks stadskärna som mäter person
flöden.  
 – Vi blandar in intressenter i ett 
tidigt skede, och intresset har 
varit väldigt stort un
der året, berättar 
Håkan Gun
narsson. 
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Elhandel
Elhandelsverksamheten vänder sig till hushåll och företag, och är den av Övik Energis 
produkter som kan erbjudas alla i Örnsköldsviks kommun (där nästan alla kunder  
också återfinns idag). 2020 hade Övik Energi 5 717 hushåll och 2 127 företagskunder  
i kommunen.  

Elnät
Övik Energi äger elnät och gatubelysningsnät. Vi bygger, sköter driften av och under
håller elnätet för att säkerställa en stabil elförsörjning. Varje år byter eller renoverar vi 
mellan 4 och 6 nätstationer eftersom de är gamla och uttjänta eller för att modernisera 
elnätet eller upprätthålla leveranssäkerheten och elsäkerheten i det. Under 2020 bytte 
vi ledningarna utmed Skogsgatan. Där ersattes de gamla oljekablarna till nya moderna  
kablar i pexmaterial. När det gäller gamla kablar har vi en plan för att årligen byta ut 
gamla sträckor, företrädelsevis oljekabel. Vi har under året även byggt ett antal nya 
nätstationer, detta för att klara av att utöka antalet kunder samt för att hantera befint
liga kunders ökade effektbehov på grund av till exempel elbilsladdning. Vi har aldrig 
tidigare bytt ut så mycket gatubelysning som vi gjorde under 2020. Vi gör det för att 
säkerställa elsäkerheten och samtidigt uppgraderas anläggningarna till att följa de nya 
kraven som finns på vägbelysning när det gäller trafiksäkerhet. Vår plan är att öka anta
let utbytta stolpar under 2021. 

Fibernät
Digitaliseringen fortsätter och vi har under året sett en mycket högre användning av 
vårt fibernät. Under 2020 har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av våra tjänster 
och vårt fibernät. En uppgradering av kärnan i det aktiva nätet har genomförts och 100 
Gigabits länkar har installerats. Vi har påbörjat ett antal IoT pilotprojekt tillsammans 
med bolag i kommunkoncernen och även med kommunens förvaltningar. Under 2020 
har vi gjort förändringar av nät- och kapacitetspriserna för företag. Allt fler kunder väl
jer högre hastigheter för sina tjänster och det har varit en stor efterfrågan på det under 
året. I början av pandemin och i samband med jul- och nyårsfirandena har vi tillsam
mans med tjänsteleverantörerna erbjudit kunder med lägre hastigheter uppgradering 
till 100 Mbit hastighet. Kundernas efterfrågan på bredband är fortsatt hög och vi byg
ger ut fibernätet steg för steg både i tätort och på landsbygd. I slutet av 2020 fick vi  
ytterligare två ansökningar om bidrag från Jordbruksverket beviljade och ett projekt 
tillsammans med Sollefteå beviljat av Tillväxtverket. Under 2020 gjorde bolaget 1 406 
installationer till villor, lägenheter och företag. Utbyggnad har skett i två nya områden 
i tätort samt fem byanätsområden har erhållit fiberanslutningar under 2020. Anslut
ningarna har skett enligt tidplan, trots att pandemin har inneburit förändringar i pro
jekten bland annat på grund av högre sjukfrånvaro hos våra entreprenörer. 

Fjärrvärme
Fjärrvärmeverksamheten bedrivs i fem nät, Örnsköldsvik (Centrum), Husum, Bjästa, 
Bredbyn och Moliden och är totalt 25 mil långt. Centrumnätet står för över 92 % av 
den levererade energin. Kraftvärmeverket (Hörneborgsverket) är huvudproduktions
anläggning för centrum och har fast biobränsle som energikälla. Där produceras förutom 
värme även el och processånga. I centrala delen av Örnsköldsvik innehar fjärrvärme en 
mycket stor marknadsandel av värmeförsäljningen till näringsidkare, uppemot 90 %. 
Motsvarande andel i segmentet villakunder är ca 35 % i det centrala nätet och ca 15 % i 
kommunen som helhet. Strategin för fjärrvärmeverksamheten är att i första hand behålla 
existerande kunder och att ansluta nya kunder genom förtätning i befintliga områden 
där fjärrvärme nätet finns. Vid årsskiftet uppgick antalet fjärrvärmekunder till 3 386 (3 389).  
Förutom produktionen av värme sköter vi driften samt underhåller fjärrvärmenätet. 

Processånga
Övik Energi levererar processånga (7 och 25barsånga för uppvärmning och torkning 
i industriprocesser) till kunder på Domsjö Industriområde. Totala leveransvolymen är 
omkring 250 GWh/år och kan variera kraftigt från månad till månad. Marknaden för pro
cessånga till industrin är begränsad på så sätt att nya kunder på Domsjö industriområde 
normalt inte är sannolikt på kort sikt. Normalt kan endast en konsumtionsökning hos de 
tre befintliga kunderna öka försäljningen, vilken är beroende av kundernas produktions-
kapacitet och konjunktur på respektive marknad. Den sålda mängden processånga för 
2020 understeg den budgeterade vilket i huvudsak berodde på marknadskonsekvenser  
till följd av coronapandemin.

Elkraftsproduktion
Med fjärrvärme och ånga som underlag producerar vi samtidigt också el i två turbiner. En 
äldre turbin belägen inom Domsjö industriområde samt en modernare turbin i Hörneborgs
verket. Denna producerade volym som till största delen elcertifikatsberättigad säljs på den 
nordiskbaltiska elbörsen Nord Pools spotmarknad och levereras på det allmänna elnätet. 

Fjärrkyla
Fjärrkylanätet är totalt 7,5 kilometer fördelat på två distributionsnät, ett i centrala  
delarna av staden samt ett vid Domsjö Industriområde som förser kunder med komfort 
och processkyla. Kunder är stora fastigheter som kontor, gallerior, industrilokaler, sjuk
hus, mm. En stor del av fjärrkylan används internt inom Övik Energi i Hörneborgsverket. 
Produkten fjärrkyla är tekniskt lika fjärrvärme, med distribution av tempererat vatten i 
markförlagd kulvert, med skillnaden att vattnet har temperatur nära noll grader. Ingen 
energi behöver dock tillföras, förutom för värmeväxling och pumpning, då kyla hämtas 
från Öviksfjärdens kalla bottenvatten.

Våra produkter

34



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 
samhälls engagemang i Örnsköldsvik bidrar vi till bättre  
förutsättningar i vår kommun genom att skapa arbetstill
fällen, utbildning, praktikplatser och genom sponsring.

Övik Energis basprodukt för elhandel utgörs av den mix vår 
underleverantör levererar. Den utgörs av 55 % förnybart (sol, 
vind, vatten och biobaserat), 42 % kärnkraft och 3 % fossilt. 
Kunden erbjuds också tre olika specifika tillval av elhandel med 
olika hållbarhetsprofiler. 
 Bra Miljöval är en certifierad produkt från Naturvårdsverket, 
där Övik Energi innehar en egen licens för att sälja produkten. 
Bra Miljöval från Övik Energi är el från vattenkraft och vindkraft 
i norra Sverige.
 Hörneborgsel är lokalt producerad el som genereras i vårt 
värmekraftverk vid produktion av fjärrvärme och ånga. För att 
producera fjärrvärme använder vi till största del hållbara certi
fierade biobränslen. 

Norrländsk Vattenkraft omlanserades med tydligare profil 
under 2020 och utgörs av el enbart från vattenkraft i Norrland. 
Produkten erbjuds idag till företagskunder. Det är en certifierad 
elhandelsprodukt med livscykelanalys, där miljöpåverkan sam
manställs i en EPD* miljövarudeklaration.
 Av sammanlagd elförsäljning utgjorde de hållbara tillvalen 
totalt 44,6 % 2020, jämfört med 43,7 % 2019 och 43 % 2018. 
Den produkt som ökat mest under 2020 är Norrländsk vatten
kraft. Övik Energi köper också det överskott av solenergi som 
produceras och inte används av exempelvis industrier och 
villakunder som har egna solceller installerade. Antal solenergi
producenter som säljer sin överskottsel till Övik Energi var 65 st 
2020 jämfört med 39 st 2019.

Vi tar ansvar
som företagEfterfrågan ökar på hållbar el

* Environmental Product Declaration

Mina sidor är en viktig kommunikationsyta med våra 
kunder. Från och med 2020 är det en gemensam service 
från Övik Energi och syster bolaget Miva där alla tjänster 
från bolagen samlas på samma ställe. 
 Under 2020 lanserade vi en ny version med flera för
bättrade funktioner. Bland annat blev det lättare att logga 
in med hjälp av BankID från mobil, platta och dator och 
kunden kan följa sin användning av bolagens tjänster på 
ett och samma ställe. Responsen från våra kunder har varit 
mycket god. 

Nylansering  
av Mina sidor
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Övik Energi har många fiberkunder på landsbygden som i 
pandemin arbetat hemifrån. En av dem är Michael Holmgren 
som arbetar som Engineering Line Manager på Clavister AB. 
 Liksom de flesta av Clavisters medarbetare har han uteslu
tande arbetat hemifrån under coronapandemin.  
 I december 2020 flyttade han till en ny bostad vilket inne
bar en uppgradering från ADSL till fiber via Övik Energi.  
 – Det innebar en otroligt stor förbättring då vi under 
pandemin håller alla möten över videolänk. En snabb och 

stabil uppkoppling är viktigt för att distansarbete ska fungera 
effektivt, och idag känner jag att jag gärna på deltid fortsät
ter med just detta, även då pandemin är över, säger Michael 
Holmgren. 
 En annan god sidoeffekt att är att han starkt dragit ner sitt 
resande.   
 – Jag har jobbat hemifrån sedan i slutet av mars 2020. Jag 
har 2,7 mil enkel väg till arbetsplatsen vilket betyder 27 mil 
bilkörning per vecka som nu har blivit 0. 

Fibern – viktig i en pandemi  
När människor måste ställa om och byta ut arbetsplatsen mot hemmet 
ställs stora krav på att uppkoppling och teknik ska fungera, för att arbetet 
ska kunna utföras problemfritt. 
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Genom långsiktiga investeringar, planlagda kontroller och löpande underhåll mi
nimerar vi avbrott och upprätthåller en hög leveranssäkerhet till våra kunder. Under
hållsarbete 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 – fjärr
värme, processånga, elkraft och fjärrkyla. Processånga och elkraft kräver en för
bränningspanna som tillverkar ånga under mycket högt tryck och hög temperatur 
(Hörneborgsverket), vilken sedan leds genom turbin för produktion av el samt pro
cessånga med lägre tryck och temperatur. Av den energi som återstår efter turbi
nen 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 anläggning
arna. Under 2020 hade vi avbrott i fjärrvärmeproduktionen under totalt ca tre tim
mar för ett av de mindre näten, delvis till följd av strömavbrott i annan parts elnät.  
I övrigt har produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla varit 100procentig.

Fibernät  
Vi har hög leveranssäkerhet i vårt fibernät, den uppgick till 99,96 % i vårt aktiva 
nät, beräknat på core och distributionsnivån. En av våra största tjänsteleverantörer 
mäter kontinuerligt driftsäkerheten och felhanteringskvoten hos sina nätleveran
törer och resultaten visar att vi har ett av Sveriges mest driftsäkra fibernät. Åtgärds
tid för felanmäld fiber är max tre dagar vilket vi under 2020 nådde med 2,3.   
 
Fjärrvärmenät  
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. Både vid planerade och oplanerade 
avbrott kan vi sektionera nätet, stänga av delar för att så få kunder som möjligt ska 
påverkas. 
 37 % av antalet avbrott berodde på inkoppling av nya kunder. Vi jobbar aktivt för 
att minska nätförlusterna för fjärrvärme genom att optimera temperaturen i nätet 
och med förebyggande underhåll minimera läckage 

Genomsnittligt antal avbrott per kund 2020 (SAIFI) 0,11

Genomsnittliga avbrottstiden per kund 2020 23,2 minuter

Tillgänglighet 99,99 %
 

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

Elnät
Under 2020 hade vi en stor störning som berörde ca 3 100 kunder. Avbrottet 
berodde på ett fel i en nätstation att en av våra krafttransformatorer vid mottag
ningsstation löste ut. De flesta kunder hade fått tillbaka strömmen efter ca två 
timmar men några var utan uppemot fyra timmar under tiden det tog att hitta 
och åtgärda felet.  

Genomsnittligt antal avbrott per kund 2020 (SAIFI) 0,41

Genomsnittliga avbrottstiden per kund 2020 26,6 minuter

Tillgänglighet 99,99 %
 

I dessa siffror ingår även planerade avbrott för drift och underhållsarbeten.

Fjärrkylanät  
Under året har oaktsamma entreprenörer som utfört arbete i närheten av fjärrkyla
ledningar, skadat dess vid ett tillfälle. Men som tur var ledde det inte till något 
leveransavbrott. 

Genomsnittligt antal avbrott per kund (SAIFI) 2020 0

Genomsnittliga avbrottstiden per kund 2020 0 minuter

Tillgänglighet 100 %
I dessa siffor ingår även planerade avbrott för drift och underhållsarbeten.  

Tillförlitliga leveranser  
Den infrastruktur vi ansvarar för spelar en betydande roll för att  
samhället ska fungera. El, värme, processånga, kyla och fiber  
måste levereras dygnet runt, året om. Därför är energi produk 

tion, distribution, drift och underhåll av våra produk 
tionsanläggningar och distributionsnät 

vår högsta prioritet. 
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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 
som välkomnar mångfald och gemenskap.  
 För en stor del av kommuninvånarna är det en förut
sättning att det finns föreningar för att kunna träna olika 
sporter som annars inte skulle vara möjligt. Vi stöttar också 
sociala projekt, till exempel föreningshus och liknande.  
Under 2020 sponsrade Övik Energi fem föreningar.
 Ytterligare två föreningar beviljades hållbar sponsring  
för 2020, men har på grund av coronapandemin inte  
kunnat genomföra sin hållbara insats.

Varje år tar vi emot grupper som vill göra studiebesök 
hos oss för att 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.  
 Under 2020 har vi inte kunnat genomföra några studie
besök på plats på grund av den rådande coronapandemin. 
Däremot har vi producerat två filmer, en kortare och en 
längre, där besökarna bjuds in till ett virtuellt studiebesök i 
vårt kraftvärmeverk Hörneborg.  
 
Digital medverkan på Notdagarna 
På grund av coronapandemin blev det annorlunda NoT 
dagar i år. NoTdagarna är en minifestival i teknik med syfte 
att skapa intresse hos barn och unga, initierat av KomTek.  
Övik Energi är sedan många år en stolt samarbetspart. 
 I år fick vi anstränga oss för att kunna delta och bidra då 
pandemin satte stopp för alla typer av fysiska möten.  
 I ett tidigt skede bestämde vi oss för att producera en 
film om Hörneborgsverket – ett slags virtuellt studiebesök.   
 Under NoTdagarna kunde lågstadieklasser i Örnskölds
viks kommun se vår film “Bränslets väg” och vi kunde också 
bjuda lärarna mervärde i form av ett quiz att hålla efter 
filmen. Detta var mycket uppskattat. 

Hållbar sponsring  Studiebesök

Skogslöparna orientering monterade fyra nya belysnings 
punkter vid klubbstugan på Nordhemsvägen. Den nya 
belysningen möjliggör uteaktivitet kring klubbstugan 

och kommer även allmänheten till godo med 
dess närhet till parkering för aktivitet 

i elljusspåret.  

Ö-vik Skolors IF  
arrangerade ett idrotts

bredd läger för att slussa in 
ungdomar i fören ingslivet.  

Moälvens kanotklubb 
bjöd vid två tillfällen in allmänheten 
att prova att paddla drakbåt och där

igenom fick klubben möjlighet att 
rekrytera drakbåtspaddlare.  

Örnsköldsviks innebandyklubb 
ordnade egna busslinjer under 

Paradiscupen i januari.

Nolaskogs biståndscenter genom 
förde tre bussturer till Nolaskogs 
biståndscenter för asylsökande 

boende i Örnsköldsviks 
kommun. 
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Vår 

miljöpåverkan

39



Som energibolag har verksamheten ofrånkomligt 
en betydande miljö påverkan. Under 2020 har vi 
haft särskilt fokus på att höja kunskap och  
medvetenhet hos alla medarbetare vilken miljö
påverkan de har i sitt dagliga arbete. Även leve-
rantörer och underleverantörer har fått ta del 
av Övik Energis miljöaspekter och miljöpåverkan.

Miljöpåverkan från vår verksamhet kommer huvudsakligen från material och råvaru
användning 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 som företaget ger upphov till. 
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I och med arbetet med kommunfullmäktigemålet har ett behov identifierats 
gällande en gemensam definition av begreppet klimatneutral samt ett gemensamt 
arbetssätt för att strukturera och följa upp målarbetet inom koncernen. Övik Energi 
beslutade under 2019 att kartlägga våra utsläpp med utgångspunkt i GHG*proto
kollets rapporteringskategorier och efter dialog inom den politiska sfären, förvalt
ningsledning och bolagsledning så togs beslutet att hela kommunkoncernen skulle 
följa efter. I oktober 2020 utbildades representanter från de kommunala förvalt
ningarna samt bolagen.  
 Utifrån GHGprotokollets metodik ska ett systematiskt arbetssätt tas fram vilket 
beskriver på vilket sätt kommunkoncernens verksamhetsområden ska använda det
ta i sin verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering till kommunfullmäktige 
utifrån intention i budget samt för att uppnå målet om att vara klimatneutral.

Vår utgångspunkt är fortfarande att följa vår påverkan i enlighet med scopen, däre
mot kan omfattningen av scope 3 påverkas mycket av det kommunal beslutet. 
 •  Scope 1: Direkta utsläpp från vår verksamhet, vilket är utsläpp som uppstår vid 

produktion av värme, el och kyla samt utsläpp från våra egna fordon.  
 •  Scope 2: Indirekta utsläpp från vår användning av el.  
 •  Scope 3: Indirekta utsläpp från produktion och transport av bränslen, liksom 

tjänsteresor 
Under 2021 ska samtliga inom kommunkoncernen redovisa sina utsläpp på 
likadant sätt.

Resan mot klimatneutral
Ett av de fastslagna målen av kommunfull
mäktige i Örnsköldsviks är att ”Örnsköldsviks  
kommunkoncern ska vara klimatneutral 
och energi effektiva år 2030.” Ett mål 
som Övik Energi har valt att utveckla än  
mer ambitiöst och redan till 2025 bidra till  
ett klimatneutralt samhälle.

Mål 2020 Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2018 Vad har vi gjort / genomförda aktiviteter 2020 Kommentar/ Analys 

Ökad resurseffektivitet Hörneborgsverket och dess nät: 91 %  90,2 % 90,8 % 89,5 % • Sänkt returtemp i fjvnätet 
• Minskade NOxutsläpp 
• Tryckluftsoptimering 
• Kondensatpump till bufferttank 

Mätetalet är systemverkningsgraden i % och beräknas för varje år som snittet av 
de 3 senaste årens verkningsgrad.  Vi når inte upp till målet,  
sannolikt mest pga. att vi inte kört turbinen under en stor del av året pga låga 
elpriser.

Antalet el och elhybridbilar i bolaget: 16 st 14  12 7 Avyttrat äldre bilar. Istället för att genomföra ett bilbyte så har vi enbart avyttrat en bil.

Andel försåld tillval hållbar elhandel: 45 %  44,6 % 43,7 % 43 % (Ny)lanserat produkten Norrländsk Vattenkraft som 
tagits emot mycket positivt. Har ökat markant med  
8 %. De andra produkterna har relativt sett minskat.

Ökningen beror på att Norrländsk Vattenkraft har nylanserats och att vi ser en 
ökad efterfrågan från kunderna. Utfallet redovisat vid förra rapporten på nivån 
47,9 % var felaktigt och skulle ha varit 43,7 %. 

* The Greenhouse Gas Protocol, utvecklat 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.
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Vi har stort fokus på planering av våra 
underhållsarbeten och har därmed kunnat 
optimera produktionen. Genom regelbun
den service hålls anläggningarna i bättre 
skick och vi minimerar plötsliga haverier och 
undviker på så sätt onödiga kostnader. Detta 
leder även till minskad användning av fossila 
bränslen genom att vi behöver genomfö
ra färre start och stopp av anläggningarna. 
 I juni 2020 genomfördes det årliga revi
sionsstoppet på Hörneborgsverket, det va
rade i 10 dagar och involverade ungefär 200 
personer som någon gång under perio
den passerade området för att genomföra 
uppdrag. Förbättringsåtgärder som genom
fördes under årets stopp var färdigställandet 
och driftsättningen av ett slutet kylsystem 
med rent, inert kylvatten med jämn tem
peratur. Denna förbättring syftar till att för
länga livslängden och öka tillgängligheten på 
installerade, kylda komponenter samt därtill 
återvinna annars spilld energi och minska be
hovet av nyttjad mängd kemiskt rent vatten.

Under flera år har vi arbetat systematiskt 
med vår kemikaliehantering vilket har resul
terat i att vi nu har uppnått en låg använd
ning av farliga kemiska ämnen samt att  
alla finns listade i vårt kemikalieregister  
Chemical Manager. Fördelen är inte bara en 
minskad miljöbelastning utan också en högre 
medvetenhet om kemiska risker, vilket ger 
en säkrare arbetsmiljö. Med uppföljning och 
kontroll hoppas vi kunna bibehålla en god 
och begränsad kemikaliehantering även i 
framtiden. Vi söker aktivt bättre alternativ till 
dagens kemikalier. 

Hantering 
av kemikalier 

Revisions    - 
stoppet 2020 

Ett systematiskt miljöarbete underlättas 
av ett miljöledningssystem och Övik Energi 
är certifierade enligt standarden ISO 14001.  
I arbetet ingår att kontinuerligt utveckla 
och förbättra arbetsmetoder och våra proces
ser och därigenom öka kunskap och delaktig
het bland våra medarbetare. Under våren 
2020 omcertifierades vi för ISO 14001.

Systematiskt  
miljöarbete   

Ett av våra viktigaste uppdrag är att 
förbättra miljön i Örnsköldsvik med minskad 
klimatpåverkan som vår verksamhet ger 
upphov till.  
 Vi arbetar aktivt med att minska våra 
utsläpp från el värme och ångproduktion 
men även genom att utveckla klimatsmarta 
erbjudanden och tjänster som underlättar 
för Öviksborna att göra hållbara val i varda
gen. Vi bidrar i omställningen till fossilfria 
transporter genom att till exempel ta fram 
laddinfrastruktur till våra kunder. Vi säljer 
förnybar el och vi hjälper företag, fastighets
ägare och privatpersoner att effektivisera en
ergianvändningen genom att tillhandahålla 
hålla olika verktyg för att följa upp, analysera, 
kontrollera och sammanställa energianvänd
ningen i fastigheter. 

Våra miljö-
förbättringar  

Konsumtion av material är nödvändig för 
att underhålla och utveckla vårt energisys
tem, men det innebär också klimatpåverkan 
från produktion av komponenter och avfall.  
 Vi har hittat ett användningsområde för 
våra största restströmmar, “bottenaska”  
och “flygaska”. Ingen aska går till deponi  
utan nyttiggörs som konstruktionsmaterial.  
Under 2020 har aska från Hörneborgsverket  
används till sluttäckning av en deponi samt 
byggande av väg. För att se till så att askan  
nyttiggörs på bästa sätt har vi ett avtal 
med en entreprenör. De är en av Sveriges 
största aktörer på att utveckla och hitta inno
vativa lösningar för att nyttiggöra restpro
dukter som en resurs. När det gäller våra 
övriga avfall från verksamheten har vi ett 
samarbete med en annan entreprenör. De 
ser till att i princip allt vårt avfall nyttiggörs 
på något sätt. Spilloljor kan regenereras och 
blir till ny olja, metaller, elektronik, kablar och 
emballage återvinns och övriga fraktioner går 
till energiutvinning (förbränning). Det är en
dast de fraktioner som idag inte finns någon 
återvinning eller återanvändningsmöjlighet 
som går till deponi. Detta kan till exem
pel vara förorenad jord, isolering och glas. 

Askan blir  
användbar
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Vi har effektiv energiproduktion, framförallt i vår största 
anläggning Hörneborgsverket. Där har vi samtidig produk
tion av både el och värme, så kallad kraftvärme, och vi pro
ducerar även processånga. I anläggningens rökgaskonden
sering återvinner vi dessutom värmen från rökgaserna till 
produktion av fjärrvärme. Detta gör att anläggningen blir 
väldigt resurseffektiv. I huvudsak eldar vi med restproduk
ter från skogsindustrin, såsom bark, bioharts, kvistmassa 
och spån. 2020 var 86,6 % (2019: 81,8 %) av bränslet sådana 
restprodukter. 

Tillförd energi för den totala energiproduktionen. Av den 
gör vi fjärrvärme, processånga och elkraft. Av biobränslet är 

merparten certifierad enligt FSC* eller PEFC**.

Rökgaserna från våra förbränningsanläggningar utgörs i  
huvudsak av koldioxid och vattenånga. Vid förbränning 
bildas även stoft, svaveldioxider och kväveoxider (NOx). 
Kväveoxider bidrar bland annat till försurning, övergödning 
och försämrad luftkvalitet. De fossila koldioxidutsläpp från 
våra förbränningsanläggningar, som kommer från använd
ning av eldningsolja och torv, uppgick under 2020 till  
30 086 ton, vilket är en stor minskning jämfört med den två 
senaste åren då koldioxidutsläppen legat rätt konstant kring 
55 000 ton. En orsak till detta är en bland annat en följd 
av vårt beslut att minska torveldning. Temperaturer över 
genomsnittet under årets kalla månader har medfört lägre 
produktion av fjärrvärme. Historiskt låga spotpriser på el har 
under perioder gjort elproduktionen olönsam och våra tur
biner har därför stängts till och från. Slutligen har corona
pandemin negativt påverkat industrikundernas leveransvo
lymer och således behov av processånga till sin produktion. 
Allt sammantaget har inneburit att vi även byggt onormalt 
stora lager av fasta biobränslen. Detta temporära överskott 
kommer att successivt förbrukas under det närmaste året. 

Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att minska 
kväve oxidutsläppen från vår största produktionsen
het Hörneborgsverket, som står för 90 % av våra totala  
NOxutsläpp. Bland annat genom fortsatt optimering av 
vårt SNCRsystem*. 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. Ett 
resultat av vårt optimeringsarbete är att Hörneborgsver
kets utsläpp fortfarande är lägre än den genomsnittliga 
förbränningsanläggningen i landet, vilket också ger oss 
ekonomisk återbäring.  

Den långsiktiga strategin att anskaffa bränslen från när
området till våra produktionsanläggningar står oförändrat 
fast. Eftersom de fasta biobränslena utgörs i huvudsak av 
restprodukter från annan industriell verksamhet är det vik
tigt att ur ett cirkulärt perspektiv nyttja denna lokala resurs. 
Det möjliggör också korta transporter vilket är effektivt ur 
både ekonomisk och ekologisk synvinkel. Efter ett par år 
med sämre tillgång i närområdet, orsakad av 2018 års brist
situation, har hela 99,8 % (2019, 93,8 %) kunnat anskaffas 
inom en radie på 15 mil under 2020. 
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energiproduktion

Trädbränslen  
83,95 % 

Torv 11,93 % 

Eldningsolja 0,99 % 
Bioolja 0,97 % 
Biogas 0,73 % 

Spillvärme 1,00 % 
El 0,18 % 

Ånga 0,25 %

*     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 skogsägareföreningar.  

*    (Selective NonCatalytic Reduction, minskning av NOx med hjälp av ammo-
niaktillförsel i förbränningen, NOx omvandlas till N2 och H2O när de rätta 
förhållandena infinner sig).

NOx-utsläppen från Hörneborgsverket 2017-2020.
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Övik Energis verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål,  
Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut sex specifika mål som vi identifierat  

som mest relevanta och viktiga för Övik Energi. Nedan beskrivs hur vi över 
gripande jobbar för att nå målen utifrån ett miljömässigt perspektiv.

Målet innebär att till 2030 säkerställa 
att alla har tillgång till tillförlitlig, 
hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad.  

Att producera, distribuera och sälja energi i 
form av el, värme, kyla och ånga är Övik En-
ergis kärnverksamhet samt att ansvara för 
ett lokalt elnät. Detta gör Målet ”Hållbar 
energi för alla” till vårt mest relevanta och 
prioriterade mål. Vi använder till största del 
restprodukter som blir över från traktens 
skogs och sågverksindustri, som bark, flis 
och spån. Varje år investerar vi i driftföre-
bättrande åtgärder.

Målet innebär att till 2030 ska 
det finnas tillgång till hållbar infra
struktur och att den vetenskapliga 
forskningen och industrins tekniska 
kapacitet ska förbättras. 

Vår hållbara fjärrvärme värmer stora delar 
av centrala Örnsköldsvik. Vi främjar innova-
tion i den egna verksamheten och samver-
kar med andra aktörer i syfte att finna nya 
lösningar. Vi bidrar till en hållbar infrastruk-
tur 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 bätt-
re. Vi arbetar med utveckling mot smarta 
elnät och att förbereda för anslutning av 
ytterligare förnybar energi.

Målet innebär att till 2030 ska stä
der och bosättningar vara inklude
rande, 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 sta-
den. Vi investerar i el/elhybridbilar för vår 
egen verksamhet och jobbar aktivt med att 
kunna erbjuda våra kunder smarta laddlös-
ningar.

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 produktions-
anläggningar. Ett mål är att verkningsgra-
den på Hörneborgsverket och dess nät ska 
öka från 89,5 % 2018 till minst 91 % 2021. 
En del i arbetet är att vi genom vår rök-
gaskondenseringen och tar reda på värmen 
i rökgaserna. Vi tittar på hela livscykeln vid 
större upphandlingar, dvs. att vi utvärderar 
med hänsyn till driftsfasen och hur produk-
ten kan tas om hand efter dess livslängd. I 
princip allt av verksamhetens avfall nyttig-
görs på något sätt. Våra största restström-
mar, “bottenaska” och “flygaska” nyttiggörs 
som konstruktionsmaterial istället för att 
läggas på deponi. Spilloljor regenereras och 
blir till ny olja, metaller, elektronik, kablar 
och emballage återvinns och övriga fraktio-
ner går till energiutvinning (förbränning).

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 engage-
manget i klimatfrågan hos medarbetarna, 
ett exempel är den obligatoriska hållbar-
hetsintroduktionen för alla nyanställda.  
Under 2020 gjordes en fördjupad utredning 
av vårt användande av torv. Arbetet med 
utbyte av fordon mot elbilar har fortsatt.

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 är en stor utmaning för 
hela vårt samhälle. Utarmning av naturka-
pital leder till att viktiga ekosystemtjänster 
såsom ren luft, vattentillgång och råvaror 
påverkas. Att värna om biologisk mångfald 
i anslutning till vår verksamhet är därför en 
viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Bland 
annat genom 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 land-
baserade ekosystem. 

Hållbar energi  
för alla

Hållbara industrier,  
innovationer och  

infrastruktur

Hållbara  
städer och  
samhällen

Hållbar  
konsumtion 

och produktion

Bekämpa 
klimatföränd- 

ringarna

Ekosystem  
och biologisk  

mångfald

FN:s globala mål  

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Människor
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Vi vill skapa och utveckla en 
hållbar arbetsplats där alla 
känner sig välkomna och 
värdefulla.  En arbetsplats 
där personalens olika bak-
grunder och infallsvinklar 
berikar, utmanar och ut-
vecklar. Övik Energi är ett 
företag med höga hållbar
hetsambitioner och för att 
nå våra mål är engagerade 
och motiverade medarbet 
are en mycket viktig faktor.  
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– Jag har valt att arbeta på Övik Energi eftersom jag gillar att jobba med alla verksam-
heter. Övik Energi är ett företag med ambitiösa och utmanande mål och jag får känna 
att jag gör något bra varje dag. Jag är stolt över att gå till jobbet, berättar hon. 
 Vår verksamhet påverkar omvärld och människor i stor utsträckning men den 
innebär också stora möjligheter att driva på för hållbara val och förändrade be
teenden. Energibranschen har en nyckelroll för en lyckad omställning i Sverige 
och Övik Energi har en nyckelroll i stadens klimatarbete.
 – Viljan att öka fokus på hållbarhet i organisationens alla delar är  
mycket stark. 
 Under 2020 händer flera positiva saker när det gäller hållbarhet.  

– Det känns verkligen roligt med en gemensam hållbarhetsföreläsning och vi fick fin respons. 
Det är bra att vi fått till en styrgrupp för klimatneutral och inplanerade regelbundna möten 
med tydliga uppgifter, berättar Emma Ödling.  
 När det gäller vår fordonsflotta fortsätter vi ställa om för att gå bort från fossila drivmedel. 
Vi fortsätter också att byta ut våra bilar.  
 – Idag är 14 av 38 fordon elbilar vilket motsvarar 37 procent, det är något att vara stolta 
över. I den klimatneutrala resan står vi inför många utmaningar. 
Så, vilka utmaningar ser vi framåt?  
– Klimatet är vår högsta prioritet. Vi har höga mål och behöver hänga med i förändringstak
ten. Den är hög i vår omvärld och våra kunder ställer krav på att ha en energipartner som kan 
möta deras behov av hållbara energilösningar. 

 Ytterligare en utmaning är lagstiftning och andra politiska beslut som påverkar energi
branschen.   
 – Energi är lika med politik. Vi verkar på en marknad som är hårt reglerad och där 

politiska beslut har stor betydelse för vår verksamhet.  
 Vad är viktigt för dig när det gäller hållbarhet? Kan du ge oss några tips? 

 – Att inte slösa med resurser i onödan, konsumera på ett hållbart och långsik
tigt sätt. Jag tänker på min konsumtion och försöker begränsa den genom att 
undvika onödiga inköp. Jag tänker också på att handla lokalproducerat och 
återvinna det jag kan. Även hälsa och välmående genom att träna och ha en 
aktiv fritid.

Hållbarhetsstrateg
E N  N Y  R O L L  I N O M  Ö V I K  E N E R G I

Under 2019 anställde vi en hållbarhetsstrateg  
på Övik Energi. Emma Ödling har tidigare 
arbetat som hållbarhetschef och konsult, och 
i sin roll som hållbarhetsstrateg jobbar hon 
främst med den miljömässiga hållbarheten.   
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Ambitionen är att i slutet av resan kunna etablera 
ett systematiskt och likriktat projektarbete, oavsett var 
i organisationen projektet utförs. Utbildningen arrang
erades med extern konsult där ett 20tal medarbetare 
från olika avdelningar deltog. Ambitionen är att ytter
ligare lika många medarbetare ska genomgå samma 
utbildning under 2021.    
 Vi har fortsatt att utveckla vårt arbetsmiljöarbete, 
bland annat genom att samtliga chefer och skyddsom
bud under två dagar deltagit i en arbetsmiljöutbildning. 
Utifrån vår nya strategi och förändrad organisation har 
det funnits ett behov av att öppna upp och synliggöra 
de positiva synergieffekter som finns om vi drar nytta 
av varandras kompetens inom företaget vad gäller att 
ytterligare vässa vårt arbete med SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete).

Arbetsmiljö och hälsa 
2020 blev inte likt något annat år och liksom andra 
företag tvingades Övik Energi att tänka om gällande 
arbetssätt och arbetsformer för att anpassa oss till den 
rådande coronapandemin. 
 Under 2019 infördes Office 365 inom Örnsköldsviks 
kommun och så även hos oss. Verktyget kom att under
lätta för omställningen 2020 på flera sätt inom företa

get. Ur ett arbetsmiljöperspektiv gav det våra medar
betare och chefer en chans att mötas i digitala former 
när de fysiska mötena begränsades. Att fortsätta mötas 
är viktigt ur ett psykosocialt perspektiv och skapar en 
vikänsla. 
 Ett axplock av arbetsmiljörelaterade åtgärder som 
aktiverats utifrån ett coronaperspektiv:
 •  Utökad möjlighet till hemarbete för de medarbeta

re som hade möjlighet till det.
 •  Krisledningsgrupp har haft regelbundna, veckovisa 

möten under perioder med högre smitta ute i sam
hället samt haft flera möten i anslutning till konsta
terad smitta hos oss inom företaget.

 •  Separerade arbetsgrupper inom kritisk verksamhet 
och stängt kontrollrum på Hörneborgsverket.  

 •  Informationssida på intranätet specifikt för pande
min som uppdaterats löpande med både extern 
och intern information. 

 •  Regelbundna riskbedömningar utifrån corona.
 

Det kan konstateras att antalet inrapporterade riskob
servationer under 2020 har varit för få i förhållande till 
antal inrapporterade tillbud om man ser till den klassis
ka olycksfallspyramidens fördelning, där riskobserva
tioner ska bilda en bred bas. Några faktorer som kan ha 
påverkat är en större omorganisering inom Infrastruktur 
samt att vår företagsgemensamma APT med säkerhets
tema blev flyttad till december (vilket skulle genomförts 
i juni) på grund av pandemin. Inga olycksfall på Övik 
Energi ska resultera i frånvaro, och det skedde heller 
inte under 2020. Vi har fortsatt vårt proaktiva arbete 
gällande arbetsmiljö, bland annat genom att samtliga 
chefer och skyddsombud tillsammans har genomfört 
en vidareutbildning inom arbetsmiljöutbildning under 
två dagar. 

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron minskade till 2,2 % (3,3) och 
långtidssjukfrånvaron minskade till 0,37 % (1,1). Tack 
vare att vi har lyckats hålla nere långtidsfrånvaron blir 
den totala sjukfrånvaron lägre för 2020. Riktade och ge
nerella aktiviteter för att främja frisknärvaro på arbets
platsen såsom stegtävlingar med uppföljning, gruppträ
ning samt friskvårdsbidrag och betald motionstimme 
har gynnat oss.

Ledarskap och 
kompetensutveckling

Övik Energi genomförde i slutet av 2020 en digital projektledarutbildning. 
Huvudsyftet med utbildningen var att stärka vår projektkultur och att 

få en samsyn kring terminologin inom projektstyrning. 

Arbetsmiljörelaterade händelser 2020

Olycksfall med frånvaro 0

Tillbud 17

Riskobservationer 17
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Vi jobbar utifrån öppenhet, respekt, engagemang och tydlig
het. Vi vill vara ett dynamiskt och nytänkande företag med modi
ga och kompetenta medarbetare. Hos oss jobbar människor med 
många olika yrkeskompetenser.  
 Under 2020 hade Övik Energi 134 anställda, varav 39 kvinnor 
och 95 män. Medelåldern var 47,6 år. Företagsledningen består 
av åtta personer, varav tre kvinnor och fem män. 

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

2020 var vi 134 anställda och medelåldern var 47,62 år.  
Antalet medarbetare har ökat de senaste åren.

Fördelning kvinnor och män
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Sjukfrånvaron uppgick 2020 till 2,2 %, varav 0,37 % långtidssjukfrånvaro 
(sjuk över 60 dagar). 

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaroSjuk över 60 dagar

Frisktal definieras som andel medarbetare med högst fem dagars sjukfrånvaro 
under de senaste 12 månaderna. Utfallet för 2020 var 69 (mål >74). 
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Vår gemensamma arbetsplatsträff (APT) inför somma
ren genomfördes inte. Däremot arrangerade vi en digital 
APT inför vår julledighet och under en eftermiddag fick hela  
personalstyrkan träffas och ta del av olika intressanta före
drag på temat säkerhet. Det kändes viktigt att få avsluta 
året gemensamt om än digitalt. Det blev väldigt lyckat tack 
vare ett gott samarbete internt!

I mars 2020 var det tänkt att genomföra en hållbarhets
dag för hela personalstyrkan. Men på grund av corona
pandemin blev vi tvungna att skjuta på den för att istället 
arrangera en digital träff. I oktober samlades vi i mindre 
grupper för att lyssna på ett mycket inspirerande och utbil
dande föredrag om miljö och klimat av Mattias Goldmann. 
Han är hållbarhetschef på Sweco och en av Sveriges mest 
profilerade debattörer och inspiratörer inom klimatområdet. 
Emma Ödling är hållbarhetsstrateg på Övik Energi.  
 – Det var en jättebra föreläsning, både inspirerande och 
lärorik. Jag tror att alla på ett eller annat sätt kunde känna 
igen sig i det han berättade. Den ingav hopp, det är inte 
försent att göra skillnad, vi är inte för små för att det inte 
ska spela roll. Alla behövs, det ska vara roligt och lätt att 
göra rätt! 
 Vad är det viktigaste som du tar med dig från den? 
 – Diskussionerna som uppstått efter föreläsningen. 
Engagemanget bland Övik Energis medarbetare. Väldigt 
många har hört av sig till mig och vill lämna tips och idéer 
till fortsatt arbete, andra vill bara visa sitt stöd och en tredje 
vill ha mer inspiration och tips på föreläsare, böcker och 
poddar till exempel.

Digital hållbarhets- 
föreläsning  

Under 2020 genomförde Övik Energi två stegtävlingar, en 
på våren och en på hösten. Syftet var att skapa sammanhåll
ning och samtidigt medverka till en hälsosammare livsstil. 
Under våren deltog 80 medarbetare, tävlingen skedde i lag 
och sammanlagt gick deltagarna 25 765 507 steg, vilket mot
svarar ett halvt varv runt jordklotet. Under hösten tävlade  
vi individuellt. 35 medarbetare deltog och vinnaren blev  
Michael Axelsson, som under tävlingstiden tog 302 146 steg.  
 – Jämfört med min normala aktivitetsnivå höjde jag mitt 
dagliga snitt med ca 5 0006 000 steg under tävlingsperio
den, berättar han. 
 Hans bästa motionstips är att testa att flytta gränserna 
för vad man tycker är långt att gå. 
 – Det är lite av samma inställning som Forrest Gump hade 
när han var ute och sprang. Ett annat tips är att skaffa hund 
för då tvingas man röra på sig regelbundet oavsett väder.

Uppskattad  
stegtävling  

För oss är olika kompetenser, erfarenheter och egenska
per en tillgång för att stimulera till innovation och kunna nå 
vår vision samt våra mål. Vi verkar för öppenhet, jämställd
het och ickediskriminering i arbetslivet. Energibranschen 
har traditionellt sett en majoritet av män, och fördelningen 
mellan män och kvinnor hos Övik Energi motsvarar genom
snittet 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. 

En lyckad 
arbetsplatsträff 

Mångfald och  
likabehandling  
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Information om verksamheten
Övik Energis uppdrag är att tillhandahålla infrastruktur för en säker energiförsörjning och 
fiberverksamhet samt erbjuda energi- och kommunikationstjänster, under beaktande 
av den kommunala likställighetsprincipen, som en värdeskapande, attraktiv och hållbar 
del av framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik. Övik Energi ska med hög leverans
säkerhet, leverera hållbara energi- och fibernätslösningar till konkurrenskraftiga priser 
och som primära energikällor främst använda inhemska och förnyelsebara bränslen och 
spillenergi. Bolaget ska medverka till att primärenergi används så effektivt som möjligt 
både inom bolaget, hos kunderna och i kommunen som helhet och på kommersiell  
basis erbjuda och utföra energitjänster och entreprenader inom ramen för bolagets verk
samhetsområden. Verksamheten är uppdelad i följande affärsgrenar; Elhandel, Fibernät, 
Fjärrvärme, Processånga, Fjärrkyla, Elnät och Torvproduktion. De två sistnämna bedrivs 
av dotterbolagen Övik Energi Nät AB respektive Kommunbränsle i Ådalen AB. Företaget 
har sitt säte i Örnsköldsvik.

Elhandel. Elhandelsverksamheten vänder sig till hushåll och företag, främst inom Örn
sköldsviks kommun. Vid årets slut uppgick antalet elhandelsavtal till 7 864 (7 822), varav 
73 % utgörs av hushåll. Den totala elhandelsvolymen uppgick till 445 GWh (469), varav 
kunder inom Domsjö industriområde 283 GWh (291).

Fibernät. Övik Energi är en fibernätsägare och kommunikationsoperatör med uppdrag 
att tillhandahålla fibernät i såväl centralorten som på landsbygden. Infrastrukturen består 
av ett öppet fibernät och ett koaxialnät där det öppna fibernätet innebär att kunden kan 
välja tjänster från ett flertal tjänsteleverantörer. Övik Energi erbjuder nätavtal för anslut
ning till nätet samt tjänster riktade till företag såsom kapacitetstjänster, svartfiber och 
nodplatser. Efterfrågan på bredband har fortsatt varit hög och under året byggdes fiber-
nätet ut med 1 428 nya hushåll och företag. Vid årsskiftet omfattade fibernätet 16 139 
hushåll och företag och antalet kundavtal uppgick till 11 303 (10 032).

Fjärrvärme. Vid årsskiftet uppgick antalet kundanläggningar till 3 386 (3 389), varav 3 167  
(3 172) i Örnsköldsviks tätort. Förtätning i befintligt fjärrvärmenät har gjorts med en bedömd 
års volym på cirka 860 MWh (270). Antalet service och tjänsteavtal uppgick vid årsskiftet till  
1 235 (1 212). Produktionen sker huvudsakligen i Hörneborgsverket, vilken förser Örnsköldsviks 
tätort med fjärrvärme. Som komplement och reserv till Hörneborgsverket finns ytterligare åtta 
mindre pannor fördelade på tre anläggningar och för fjärrvärmeleverans utanför tätorten finns 
det mindre fjärrvärmenät med tillhörande panncentraler i Bjästa, Bredbyn, Husum och Moliden.  
En i medeltal högre utomhustemperatur, såväl jämfört med ett normalår och året innan, med
förde att fjärrvärmeleveransen under 2020 nådde sin lägsta nivå på många år, 222 GWh (252).

Processånga. Processånga levereras till kunder inom Domsjö industriområde. Förutom 
Hörneborgsverket har bolaget en äldre gas/oljepanna belägen inom industriområdet 
där även samarbetande bolag har egna pannor anslutna till det gemensamma distri
butionsnätet för ånga. Efterfrågan, som har varit lägre än tidigare år på grund av den 
osäkerhet som uppstått i spåren av pandemin, uppgick under året till 207 GWh (267).

Elkraftsproduktion. Elenergi produceras i två turbiner, en äldre belägen inom  
Domsjö industriområde samt en modernare belägen inom Hörneborgsverket.  
Den producerade årsvolymen har under året varit väsentligt lägre än planerat  
beroende på historiskt låga marknadspriser, vilket inneburet inställd produktion  
under vissa perioder. Under året har den totala elproduktionen uppgått till 84 GWh 
(187). Produktionen säljs på den nordiskbaltiska elbörsen Nord Pools spotmarknad  
och levereras på det allmänna elnätet.

Fjärrkyla. Det kalla bottenvattnet från Örnsköldsviksfjärden används som kylmedium 
i de två distributionsnäten för fjärrkyla som under året försett industrier, sjukhus,  
butiks och kontorslokaler i centrala Örnsköldsvik med kyla. Ingen annan energi än 
den för drift av pumpar måste tillföras, vilket gör produkten energi och kostnads
effektiv. Efterfrågan på fjärrkyla har sjunkit på grund av en lägre produktionstakt  
bland industriförbrukarna och uppgick för helåret till 29 GWh (38) .

Elnät. Verksamheten består av distribution av el, underhåll av elnät, gatu och väg
belysningsanläggningar samt entreprenadverksamhet. Under året har 488 GWh (510) 
transporterats i nätet och antalet kundanläggningar uppgick i slutet av året till 9 189  
(9 168) fördelade på 8 822 säkrings, 347 effekt och 20 högspänningsanläggningar.  
Tio nya kundanläggningar upp till 63 A och två kundanläggningar över 63 A anslutits  
till nätet. Den högsta inmatade effekten per timme från regionnätet uppgick till  
25,8 MW (abonnerad effekt 46,0 MW), motsvarande effektinmatning i Domsjö  
kraftcentral uppgick till 37,5 MW (abonnerad effekt 39,0 MW). Till elnätet finns 67  
(38) solenergianläggningar anslutna med en sammanlagd effekt på 2,6 MW (1,8).

Torvproduktion. Under året har 29 GWh (38) energitorv producerats på tre platser, 
Norrmossaflon belägen i Helgum nordväst om Sollefteå, Mörttjärnsmyran belägen 
i Graninge sydväst om Sollefteå och Tvärbäcksmyran belägen i Gideå nordost om 
Örnsköldsvik. Produktionstakten har varit lägre än normalt på grund av ogynnsam 
väderlek, en mild vinter och höst, ökad brandrisk och perioder med mycket regn. 
Verksamheten bedrivs genom ett entreprenadavtal på uppdrag av dotterbolaget 
Kommunbränsle i Ådalen AB.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Övik Energi AB 
avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räken skapsåret  
2020. Årsredovisningen är upprättad i  
svenska kronor, SEK. Om inte annat  
särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den globala pandemin och spridningen av coronaviruset har främst påverkat affärs
grenen Processånga. Övik Energi har löpande under året följt händelseutvecklingen och 
de riktlinjer som lämnats av myndigheterna samt vidtagit åtgärder för att minimera  
riskerna. Historiskt låga elpriser har påverkat både affärsgrenarna Fjärrvärme och 
Process ånga genom minskad elproduktion.
 Årets investeringar, inklusive investeringsbidrag, i koncernen har uppgått till 81,1 mnkr 
(90,0), varav moderbolaget 55,0 mnkr (73,4), vilket inkluderar förändring av pågående 
anläggningsarbeten. Mottagna investeringsbidrag uppgår till 26,1 mnkr (16,9). Av kon
cernens samlade investeringar utgör 69 % expansions eller rationaliseringsinvestering 
medan övriga i huvudsak är ersättningsinvesteringar i produktionsanläggningar och 
distributionsnät. Av den totala investeringsvolymen utgör investeringar i fibernätet 61 %, 
elnätet 24 % och energiproduktion inklusive fjärrvärmenät 15 %.

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Omställningen på energimarknaden med alltmer förnybar energi kommer att inne
bära en ökad volatilitet i energisystemet. Allt svårare att matcha utbud och efterfrågan 
på elektricitet och bristande överföringskapacitet i kraftnätet är faktorer som påverkar 
elspotmarknaden. Den kraftiga uppgången av marknadspriset på utsläppsrätter som 
präglat 2020 bedöms fortsätta som en konsekvens av den omställning som sker,  
vilket påverkar bolaget positivt. Även den snabba utvecklingen av smarta elnät och 
laddinfrastruktur för elfordon kommer att återspeglas i bolagets engagemang under 
kommande år.
 Under våren förväntas en kompletterande lagstiftning klargöra hur den tidigare avi
serade minskningen av elnätsverksamhetens intäktsram i praktiken kommer att påverka 
koncernens intäkter. Frågan om huruvida tidigare outnyttjad intäktsram ska kunna föras 
över till reglerperioden 20202023 kan påverkas genom en ny lag om ett så kallat särskilt 
investeringsutrymme. Detta kan i praktiken innebära att de närmaste årens elnätsintäk
ter inte behöver avvika fullt så mycket som beslutet från Energimarknadsinspektionen 
innebär.
 Fiberutbyggnaden fortsätter under 2021 med att flera ortssammanbindande sträckor 
inom ramen för det regionala projektet DIG2020 färdigställs. Byanät i Nätra, Sidensjö
bygden, längs Sagavägen samt Näske kommer att ge ytterligare 400 hushåll och företag 
möjlighet att ansluta sig till det växande fibernätet. I takt med att kommunen binds 
samman med fiber öppnas möjligheter inom kommunikation och digitalisering med en 
rad nya tjänster och uppkopplade enheter (IoT), vilket kan komma att påverka bolagets 
tjänste utbud.

Övik Energis verksamhet är utsatt för ett antal risker. Riskbilden förändras ständigt bero
ende på en rad omvärldsfaktorer och politiska beslut. Målet med riskhanteringen är att 
skapa kontroll över framtida resultat och kassaflöden.

Finansiell risk. De finansiella riskerna består av valuta-, ränte-, kredit-, refinansierings-, 
likviditets- och kassaflödesrisker och regleras på en övergripande nivå i Örnsköldsviks 
kommunkoncerns finanspolicy. I syfte att begränsa ränterisken får maximalt 50 % 
av kommunkoncernens skuld ha en räntebindning kortare än ett år. Vid årsskiftet 
uppgick andelen skulder med förfall inom ett år till 33 % och den genomsnittliga 
räntebindningen, exklusive finansiell leasing, till 3,1 år. Koncernen använder 
derivatinstrument för att säkra mot viss riskexponering. Vidare upplysning lämnas  
i not 13.

Operationell risk. Företagsledningen arbetar aktivt med att stärka bolagets profil 
mot framtidsfrågorna, hållbarhet och stimulerande arbetssätt. Ett systematiskt arbete 
inom arbetsmiljöområdet, ett ökat engagemang vad gäller ITsäkerhet och att arbeta 
med ständiga förbättringar är exempel på hur de operationella riskerna hanteras. 
Anläggningsrisker, avseende oförutsedda skador på fysisk egendom, avbrottsskada och 
ansvar mot tredje man hanteras genom försäkringsavtal. Ansvarsförsäkringar täcker 
ersättningskrav från tredje person.

Strategisk risk. Förändringar på marknaden och politiska beslut på övergripande nivå 
hanteras av företagsledningen genom en ständig omvärldsbevakning. Exempel på 
risker är prisreglering inom eldistribution och övriga förändringar i de regelverk som 
styr energibranschen. Bolaget vill påverka utvecklingen genom att vara aktiva i olika 
branschforum. För att så långt som möjligt eliminera risker inom råvaruförsörjningen 
har Övik Energi AB tillsammans med och Domsjö Fabriker AB bildat ett gemensamt 
bolag, Domsjö Fiber AB, för inköp av biobränsle och cellulosaved.

Användande av finansiella instrument
Valuta, motparts och marknadsrisker i samband med elhandel behandlas i en 
av styrelsen framtagen valutariskpolicy. Policyn anger ramar för den finansiella 
riskexponeringen inom krafthandeln, det vill säga hur risker ska hanteras, ansvar och 
roller klargöras, handelsmandat fastställas samt hur uppföljning och rapportering 
ska ske. För att få stöd i riskhanteringen samt att begränsa risktagandet med hjälp 
av de finansiella instrument som finns på marknaden samarbetar bolaget med en 
energimäklare. Motpartsrisk vid handel via Nord Pool elimineras eftersom Nord Pool 
agerar motpart i sitt clearingsystem. För att minska valutarisken används valutaterminer.

Andra icke-finansiella upplysningar
Medelantalet anställda inom koncernen uppgick under året till 134 personer (127).  
Övik Energi är certifierade enligt ISO 45001 för arbetsmiljö.

Hållbarhetsupplysningar
Övik Energi vill genom sitt hållbarhetsarbete aktivt bidra, direkt och indirekt, till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Örnsköldsvik. Övik Energi omfattas av kravet på 
hållbarhetsredovisning, enligt årsredovisningslagen 6 kap 11§. Övik Energi är certifierade 
enligt miljöstandarden ISO 14001:2015.

Tillstånds- eller anmälningspliktig  
verksamhet enligt miljöbalken
Inom koncernen finns, enligt miljöbalken, fem tillståndspliktiga och fem anmälnings-
pliktiga verksamheter. De tillståndspliktiga verksamheterna är:
• Domsjö fabriker panna 11, 25 MW EO1 och biogas
• Hetvattencentral Sjukhuset HVC2, 3X12 MW EO1
•  Hetvattencentral Treetexvägen Örnsköldsvik HVC3, 2x 12,5 MW Bioharts 

(flytande biobränsle) och EO1
• Hetvattencentral Treetexvägen Örnsköldsvik HVC4, 11 MW Bark
• Hörneborgsverket, 146 MW, biobränsle, biogas, torv, EO5

De anmälningspliktiga verksamheterna är:
• Bjästa fastbränslepanna
• Bjästa oljepanna
• Bredbyn fastbränslepanna
• Bredbyn oljepanna
• Moliden
I huvudsak förbränns restprodukter från skogsindustrin samt en mindre andel olja och 
torv. Förbränningen medför främst utsläpp till luft, till största del i form av koldioxid och 
kväveoxid, samt en viss påverkan genom buller och avfall i form av aska och slagg.

Ägarförhållanden
Koncernen Övik Energi AB består av moderbolaget Övik Energi AB (5560191750) och 
dotterbolagen Övik Energi Nät AB (5565277067), ägs till 100 % och Kommunbränsle i 
Ådalen AB (5562206200), ägs till 60 %. Övik Energi AB äger 50 % av Domsjö Fiber AB 
(5567117477) samt 48,7 % av Norrlands Etanolkraft AB (5563036986). Moderbolaget 
Övik Energi AB ägs till 100 % av Rodret i Örnsköldsvik AB (5565260691) som i sin tur  
ägs till 100 % av Örnsköldsviks kommun.
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Flerårsöversikt

Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 597 199 771 095 770 760 670 478 653 425

Resultat efter finansiella poster 45 884 74 938 81 891 48 335 59 743

Balansomslutning 2 320 526 2 390 291 2 503 891 2 413 660 2 423 346

Antal anställda 134 127 123 118 108

Soliditet, % 36 35 32 30 29

Avkastning på totalt kapital, % 3 4 5 4 4

Avkastning på eget kapital, % 5 9 11 7 9

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,44 4,60 5,10 4,10 4,60
      
Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 515 994 698 218 697 053 601 936 581 160

Resultat efter finansiella poster 23 971 44 947 54 724 17 348 57 209

Balansomslutning 2 283 903 2 401 625 2 511 269 1 818 486 1 797 988

Antal anställda 117 107 98 96 89

Soliditet, % 26 27 33 45 44

Avkastning på totalt kapital, % 2 3 4 3 0

Avkastning på eget kapital, % 4 7 7 2 0

Förslag till vinstdisposition (kr)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst 501 078 174

Årets förlust 8 620 428

492 457 746

Disponeras så att:

Till aktieägare utdelas 29 300 000

I ny räkning överföres 463 157 746

492 457 746

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktie
bolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdel
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk 
ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.
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Resultaträkningar
Koncernen Moderföretaget

Not 2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 597 199 771 095 515 994 698 218

Aktiverat arbete för egen räkning 5 893 5 285 3 110 2 353

Övriga rörelseintäkter 3 27 776 37 601 29 875 38 307

630 868 813 981 548 979 738 878

Rörelsens kostnader

Energi och produktionskostnader 253 258 399 347 230 571 389 326

Övriga externa kostnader 6,7 101 400 97 902 87 945 87 842

Personalkostnader 8 96 585 92 607 84 588 79 272

Av och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 112 295 126 796 103 248 117 900

Övriga rörelsekostnader  177  177

-563 538 -716 228 -506 352 -674 517

Rörelseresultat 5 67 330 97 152 42 627 64 361

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 6 274 5 659 9 066 10 479

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 27 720 27 873 27 722 29 893

-21 446 -22 214 -18 656 -19 414

Resultat efter finansiella poster 45 884 74 938 23 971 44 947

Bokslutsdispositioner 11, 26 2 600 8 780 32 400 61 125

Skatt på årets resultat 12 11 763 21 902 191 1 521

Årets resultat 36 721 61 816 -8 620 -17 699

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 37 098 62 076  

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 376 260  
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Balansräkningar Eget kapital och skulder
Koncernen Moderföretaget

Eget kapital Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 30, 31 Bundet eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000

Uppskrivningsfond   100 000 100 000

Reservfond   2 020 2 020

Övrigt tillskjutet kapital 757 000 757 000  

Annat eget kapital inklusive årets resultat 67 959 70 321 Fritt eget kapital Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust   501 078 558 277

Årets resultat   8 620 17 699

834 959 837 321 604 478 652 598

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset 6 557 5 964 - -

Summa eget kapital 841 516 843 285 604 478 652 598

Obeskattade reserver 32 - - 314 905 279 905

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 488 527 488 527

Avsättningar för uppskjuten skatt 86 888 75 074  

Övriga avsättningar 3 266 3 372  

90 642 78 973 488 527

Långfristiga skulder 23

Skulder till kreditinstitut 550 533 580 511 550 533 580 511

Skulder till koncernföretag 693 311 715 118 693 311 715 139

Övriga skulder 1 029 1 126 1 029 1 126

1 244 873 1 296 755 1 244 873 1 296 776

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 29 901 29 332 29 901 29 332

Leverantörsskulder 48 635 62 423 34 847 56 082

Skulder till koncernföretag 6 515 416  16 926

Övriga skulder 22 901 34 029 22 923 27 186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 35 543 45 078 31 488 42 293

143 495 171 278 119 159 171 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 2 320 526 2 390 291 2 283 903 2 401 625

Tillgångar
Koncernen Moderföretaget

Anläggningstillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 278 085 288 134 267 747 278 070

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 1 397 610 1 459 589 1 256 885 1 327 950

Inventarier, verktyg och installationer 15 6 314 9 199 3 672 6 503

Pågående nyanläggningar 16 127 966 84 251 103 340 67 409

1 809 975 1 841 173 1 631 644 1 679 932

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 27, 28   108 100 108 100

Fordringar hos koncernföretag 29   70 000 70 000

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 500 500 500 500

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 17 234 323 230 323 234 323 230 323

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 676 704 658 686

Uppskjuten skattefordran 19 15 422 14 360 12 653 12 844

250 921 245 887 426 234 422 453

Summa anläggningstillgångar 2 060 896 2 087 060 2 057 878 2 102 385

Omsättningstillgångar

Varulager 20 21 656 23 442 18 746 20 509

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 55 599 53 136 55 084 52 748

Fordringar hos koncernföretag 76 290 49 807 66 442 74 792

Aktuella skattefordringar 1 077 1 013 880 835

Övriga fordringar 21 20 424 39 149 19 983 38 918

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 55 769 93 465 48 363 80 823

209 159 236 570 190 752 248 116

Kassa och bank 28 815 43 219 16 527 30 615

Summa omsättningstillgångar 259 630 303 231 226 025 299 240

SUMMA TILLGÅNGAR 2 320 526 2 390 291 2 283 903 2 401 625
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Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat

Minoritets- 
intresse Totalt

Belopp vid årets ingång 10 000 757 000 70 321 5 963 843 284

Utdelning 39 500 -39 500

Omföring 40 40 -

Uppskjuten skatt 1 010 1 010

Årets resultat 37 098 376 36 722

Belopp vid årets utgång 10 000 757 000 67 959 6 557 841 516

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Uppskriv-
ningsfond

Reserv-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 10 000 100 000 2 020 558 278 17 699 652 599

Disposition av föregående års resultat 17 699 17 699 -

Utdelning 39 500 -39 500

Årets resultat 8 620 -8 620

Belopp vid årets utgång 10 000 100 000 2 020 501 079 -8 620 604 479
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Koncernen Moderföretaget

Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 45 884 74 938 23 971 44 947

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 112 150 126 661 103 209 118 048

Betald skatt 64 1 048 45 1 029

157 970 200 552 127 135 161 966

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten 1 786 4 233 1 763 4 061

Förändring kundfordringar 2 463 3 707 2 336 1 824

Förändring av kortfristiga fordringar 29 768 6 829 30 113 4 628

Förändring leverantörsskulder 13 788 33 254 21 235 32 826

Förändring av kortfristiga skulder 20 359 18 735 31 303 15 675

152 914 216 182 104 137 189 630

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 110 702 73 330 84 361 56 958

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 3 972 27 3 972 

-114 674 -73 303 -88 333 -56 958

Finansieringsverksamheten

21 925 144 495Amortering av lån 21 925 144 517

Koncernbidrag 8 780 13 960 31 542 13 960

Utbetald utdelning 39 500 23 000 39 500 23 000

-52 645 -181 477 -29 883 -181 455

Årets kassaflöde -14 405 -38 599 -14 079 -48 783

Likvida medel vid årets början 43 219 81 817 30 615 79 399

Likvida medel vid årets slut 28 814 43 218 16 536 30 616

Kassaflödesanalyser 
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Not 1  
Redovisnings- och  
värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon
cernredovisning (K3).
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående  
år. De viktigaste redovisnings och värderingsprinciperna som använts 
vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.  
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa  
under Moder företaget nedan.
 

Intäktsredovisning 

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksam
heten, dvs. produktion, försäljning och distribution av el, värme, ånga, 
kyla, elhandel, fibernät och anslutningsavgifter samt andra intäkter 
såsom entreprenadavtal och uthyrning. Belopp som erhålls för annans 
räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och tjänster byts 
mot likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt. Samtliga intäk
ter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med 
hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och 
redovisas i posten Nettoomsättning.
 
Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
 
Anslutningsavgifter
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el, värme, 
fibernät eller kyla intäktsredovisas det år när anslutningen sker. 
 
Prissättning mellan koncernföretag
Vid försäljning mellan koncernföretag tillämpas marknadsmässiga  
priser på produkter som har en extern marknad. Försäljning som har 
karaktären av överföring av resurser mellan koncernföretag sker till 
självkostnadspris.
 

Noter Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning 
beräknas bli betalt. Avsättning för förlustrisker har skett efter individuell 
prövning. 
 
Elcertifikat/Utsläppsrätter 
Övik Energi AB har åtagit sig att på merparten av sina kunders uppdrag 
säkerställa att kvotplikten av elcertifikat uppfylls genom att köpa elcer
tifikat som motsvarar hela den kvotpliktiga konsumtionen. Lagret av 
elcertifikat är klassificerat som kortfristig fordran och har värderats till 
marknadsvärde. Som kortfristig skuld redovisas, till anskaffningsvärde, 
löpande den skuld som motsvarar elkonsumtionen.
 Tilldelade elcertifikat värderas till det snittpris som fastställs av Svenska 
Kraftnät för produktionsmånaden. I resultaträkningen redovisas intäk
terna av elcertifikat som en del av nettoomsättningen av el. Tilldelade 
elcertifikat klassificeras som kortfristiga fordringar.
 Tilldelade utsläppsrätter redovisas till marknadsvärde och köpta rätter 
till anskaffningsvärde. Interimskuld och rörelsekostnad redovisas när 
faktiska utsläpp överstiger årets tilldelade och köpta rätter och värderas 
till marknadspris på bokslutsdagen. Lager av utsläppsrätter klassificeras 
som kortfristiga fordringar.
 
Portföljförvaltning
Handel med terminskontrakt på Nasdaq OMX , som sker för att säker
ställa prisnivån för produktion och leveranser av fysisk kraft, redovisas 
enligt matchningsprincipen, dvs.vid leveranstidpunkten. 
 
Försäkringsersättningar
Vid driftstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkrings
ersättning redovisas en beräknad ersättning när denna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga 
rörelseintäkter.
 
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de tjänas in. Beräkning av ränte
intäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning.
 
Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor 
som är förknippade med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att 
bidraget kommer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där 

alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld. Bidrag som  
erhållits för förvärv av en anläggningstillgång periodiseras över till
gångens livslängd. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga 
rörelseintäkter.
 
Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell  
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och  
fördelarna som är förknippade med ägande i allt väsentligt är 
överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella 
leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets 
ingående.
 Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där  
koncernen är leasetagare redovisas som tillgång och skuld i balans
räkningen. Tillgången och skulden redovisas vid första redovisnings
tillfället till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna.
 Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjande
perioden. Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som 
lång respektive kortfristig skuld. Betalningar av minimileaseavgifter 
redovisas som ränta och amortering av skulderna.
 Leaseavgifter enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan leasing
kostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden 
fördelas över leasingperioden så att varje räkenskapsår belastas med ett 
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive räken
skapsår redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer.
 Leaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är lease
tagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
 
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar som löner, sociala avgifter, semester, bilersätt
ningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från 
balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kost
nadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för 
en anläggningstillgång.
 En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen 
är förpliktigad att avsluta en anställning före den normala tidpunkten 
eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra  
frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen 
som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.
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Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller pro
duktion av en kvalificerad tillgång kan aktiveras under den tidsperiod 
som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning 
eller försäljning. Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som de 
hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultat
poster. 
 

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen omfattar verksamheten inom moderföretaget 
och samtliga dotterföretag fram till och med 31 december 2020.  
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt inne
har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Dotter
företag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv 
av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.
 Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs 
anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet 
av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvars
förbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat 
och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mel
lan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga vär
det av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser 
utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet 
av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen 
värderas med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.
 Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med 
förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.
 Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget 
kapital.
 Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs  
för att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisnings
principer.
 Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Övik Energi AB  
och det helägda dotterbolaget Övik Energi Nät AB samt 60 % av  
Kommunbränsle i Ådalen AB.
 Alla belopp redovisas, om inget annat angers, i tusentals kronor 
(SEK). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma.

Konsolideringsmetod. Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, 
kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av  
koncernredovisningen.

Anläggningstillgångar 

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt  
över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod.  
Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall  
tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på 
avtal skrivs av över avtalstiden
 Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför 
inte av. Följande nyttjandeperioder tillämpas för materiella anlägg
ningstillgångar:
 • Kontors och lagerbyggnader  1050 år
 • Kulvertnät för värme/kyla  20 år
 • Markanläggningar  30 år
 • Fibernät  30 år
 • Produktionsanläggningar  1025 år
 • Nät och eldistributionsanläggningar  2040 år
 • Inventarier och verktyg  510 år

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar

Allmänna principer. Per balansdagen bedöms om det föreligger en 
indikation på att ett tillgångsvärde är lägre än dess redovisade. Om  
en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.  
Bedömningen utgår från befintlig verksamhet, med nuvarande inrikt
ning och omfattning, enligt fortlevnadsprincipen. Alla anläggningar 
måste ge en marknadsmässig avkastning för att det inte ska krävas 
nedskrivning.Detta innebär att eventuella investeringar och ökade 
intäkter på grund av expansionsplaner tonas ned liksom att pris
ökningar och kostnadsreduktioner beaktas i den mån de följer en  

tydlig plan och är normala för branschen. Nedskrivningsprövningen 
görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetal
ningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas i kassagenererande 
enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är obe
roende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivnings
prövning görs i dessa fall för hela den kassagenererande enheten. 
En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande 
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen 
belastar resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgörs av det 
högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras fram
tida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar 
aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den 
risk som är förknippad med den specifika tillgången eller den kassa
genererande enheten. Beräkningen görs per tillgång eller kassagenere
rande enhet.

Återföring av nedskrivningar. Nedskrivningar återförs om skälen som 
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 
nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivningsprövning kraftvärmeverk. 2020 genomfördes en ned
skrivningsprövning av kraftvärmeverket där framtida kassaflöden, med 
rimliga och verifierbara antaganden utifrån företagsledningens bästa 
bedömningar, under en 25årig prognosperiod med början 2021 base
rad i huvudsak på budget 2021 2023. Kalkylräntan har bestämdes
utifrån ett nominellt avkastningskrav före skatt på 7,28 %.

Nedskrivningsprövning fibernät.
Framtida kassaflöden, med rimliga och verifierbara antaganden utifrån 
företagsledningens bästa bedömningar har gjorts enligt Discount Cash 
Flowmodellen (DCF). Kalkylräntan har bestämts utifrån ett nominellt 
avkastningskrav före skatt på 6,19 %. Nedskrivningsprövningen indikerar 
ett nedskrivningsbehov på 6,8 mnkr.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Allmänna principer. Per varje balansdag görs en bedömning av om 
det finns någon indikation på att en eller flera finansiella anläggnings

tillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde, se ovan.

Återföring av nedskrivning. Nedskrivning av finansiella anläggnings
tillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har 
förändrats.

Finansiella instrument 

Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket  
motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktions
kostnader. 
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen 
när koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kund
fordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp 
när motparten har utfört sin prestation och koncernen därmed har en 
avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits.  
Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över 
rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder 
tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av 
betalning.

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer,  
optioner och swappar) för att säkra olika finansiella risker och då fram-
förallt valutarisker och ränterisker. Här ingår inte energiderivat som
förväntas regleras med leverans av el och annan energi.

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för  
produktion eller för försäljning till slutkund, redovisas i samband med 
att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset
på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således 
finansiella instrument.
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Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med 
fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. 
Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor
eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel 
med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar  
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaff
ningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräk
nades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till 
det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten övriga externa 
kostnader.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balans
dagens kurs. Valutakursvinster och förluster som uppkommer redovi
sas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader.  
Övriga valutakursvinster och förluster redovisas under rubriken Resultat 
från finansiella poster.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffnings
värdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. 
Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset  
i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader 
för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Anskaff
ningsvärdet har fastställts genom tillämpning av förstin, förstut 
metoden (FIFU).

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst
skatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transak
tionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder 
samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det  
finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 

årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs  
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som  
gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d.v.s.
skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och 
deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Föränd
ringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som 
redovisas i eget kapital.
 Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skatteplikt
iga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att åter
spegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
 Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader 
som hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag 
eller gemensamt styrda företag eftersom koncernen kan styra tid
punkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är uppen
bart att de temporära skillnaderna inte kommer att återföras inom  
en överskådlig framtid.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en 
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig 
redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar  
som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs 
av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedöm
ning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är  
förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte  
beaktats genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de  
framtida betalningarna.
 Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen 

ursprungligen var avsedd för. Eventuell gottgörelse som koncernen  
är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock 
inte överstiga beloppet för den hänförliga avsättningen. Avsättningen 
prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen
redovisas i resultaträkningen.

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkom
mer i takt med försäljning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och 
utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som
tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om 
framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcerti
fikat genom betalning av kvotpliktsavgift. Skulder för elcertifikat,
utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en övrig kortfristig 
skuld.

Övrigt 

Eventualförpliktelse
Som eventualförpliktelse redovisas
•  en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars  

förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra 
händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar  
eller uteblir, eller

•  en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som  
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sanno likt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktel
sen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillför
litlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan  
omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk 
för värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt 
tre månader.

Redovisningsprinciper – undantagsregler i juridisk person

Materiella anläggningstillgångar
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Leasing
I moderföretaget redovisas leasingavtalet på utrustning som ingår i 
kraftvärmeverket som finansiell leasing. Resterande leasingavtal redovi
sas enligt reglerna för operationell leasing.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som boksluts
dispositioner.

Varulager
Varulagret värderas till 97 % av anskaffningsvärdet.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 % då ingen 
väsentlig förändring förväntas av de obeskattade reserverna under 
kommande år.

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet
Eget kapital och 78,6 % av obeskattade reserver i förhållande till balans
omslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig 
balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital och 78,6 % av obeskattade reserver.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt  
sysselsatt kapital (totala tillgångar minskad med räntefria skulder,  
avsättningar och uppskjuten skatt).
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Not 2 
Väsentliga uppskattningar  
och bedömningar
Koncernen
 
Upprättande av års och koncernredovisning enligt K3 kräver att före
tagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra vikti
ga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som inne bär en 
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för 
tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har 
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års och koncern
redovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk  
erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 
används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och 
skulder som inte framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och 
bedömningar ses över årligen. 
 Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma 
att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna 
av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskaps
år som ändringen görs och under framtida räkenskapsår om ändringen 
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. Viktiga uppskatt
ningar och bedömningar beskrivs nedan. 
 
Effekter av elnätsregleringen 
I Övik Energikoncernen finns elnätsverksamhet som regleras av före-
skrifter från Energimarknadsinspektionen. Föreskrifterna reglerar vilka 
intäktsnivåer som är tillåtna att ta ut från kund. Energimarknads
inspektions beslut om elnätsverksamhetens intäktsram för perioden 
20202023 innebär en sänkning av intäkterna med cirka 50 mnkr jäm
fört med föregående fyraårsperiod. Möjligheten att föra vidare outnytt
jat belopp från tidigare år är ej avgjord. Ett förslag som diskuteras inne
bär att elnätsföretagen ska få använda tidigare års outnyttjade belopp 
till investeringar i elnätsinfrastruktur.                    
 
Prövning av nedskrivningsbehov  
för materiella anläggningstillgångar  
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen  
avseende materiella anläggningstillgångar. Om det finns indikation  

på att ett tillgångsvärde är lägre än dess redovisade testats tillgången 
för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisnings och värderings
principer som beskrivs i not 1 Redovisnings och värderingsprinciper.  
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende fram
tida kassaflöden och antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 
Dessa uppskattningar och antaganden görs med företagsledningen 
bästa bedömningar vid prövningstillfället.  
 
Inkomstskatter och uppskjutna skatter 
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar 
och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräk
ning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och 
uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som 
hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar 
och skulder och motsvarande skattemässiga värden. Uppskattningarna 
inkluderar även att skattelagar kommer att vara oförändrade och att 
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras. 
Skattesatsen ändras till 21,4 % under 2020 och till 20,6 % under 2022. 
Förväntan är att de obeskattade reserverna kommer att kvarstå utan 
väsentliga skillnader under kommande år, vilket medför att skattesatsen 
20,6 % har använts. 
 
Räntekostnader till Örnsköldsviks kommun 
Bolaget har en skuld till sin indirekta aktieägare Örnsköldsviks kommun 
som vid årsskiftet uppgick till 693 mnkr. Skulden vid årets ingång upp
gick till 715 mnkr, vilket innebär att amorteringar under året gjorts 
med 22 mnkr. Ränta har under året betalats med 28 mnkr. Vid årets 
utgång var den genomsnittliga räntesatsen 1,49 %. Lånet har finansierat 
investeringar i bolagets anläggningar. År 2012 erhöll bolaget 725 mnkr  
i kapitaltillskott från Örnsköldsviks kommun via moderbolaget Rodret. 
 Örnsköldsviks kommunkoncern samordnar huvuddelen av sina 
finansiella affärer via en internbank. Kommun har en extern låneskuld 
som överstiger intern utlåning från internbanken till de kommunala 
dotterbolagen. Externa lån tas upp av internbanken och lånas på 
affärsmässigt vis till marknadsmässiga villkor vidare till direktägda 
skattskyldiga aktiebolag, vilket inte innebär någon skattefördel för 
intresse gemenskapen. De kommunala dotterbolagens upplåning hos 
internbanken avser i huvudsak investeringsprogram eller vidareutlåning 
till andra skattesubjekt, i vårt fall Norrlands Etanolkraft AB och SEKAB  
Biofuels & Chemicals AB. Sammanfattningsvis anser bolaget att grun
den till låneförhållandet är helt affärsmässigt.

Not 3 
Intäkternas fördelning

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

DoU av gatubelysningsanläggningar 10 075 10 242  

Entreprenader/tjänster 3 363 2 849  

Försäljning bioharts 7 859 15 326 7 859 15 326

Statliga och kommunala bidrag 457 3 171 421 3 171

Hyresintäkter 2 962 2 946 2 962 2 946

Provisionsintäkter 551 544 551 544

Tjänsteköpsavtal   16 172 14 443

Övrigt 2 509 2 523 1 910 1 877

27 776 37 601 29 875 38 307
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Not 4  
Nettoomsättningens fördelning

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Nettoomsättningen per affärsgren

Elhandel 108 275 193 101 108 275 204 369

Elnät 77 280 78 373  

Fibernät 63 470 58 952 63 470 58 952

Fjärrkyla 4 165 4 387 4 165 4 387

Fjärrvärme 187 254 230 814 187 254 230 814

Processånga 152 829 199 696 152 829 199 696

Torvproduktion 3 926 5 771  

597 199 771 094 515 993 698 218

Rörelseresultat per affärsgren

Elhandel 4 908 2 033 4 908 2 033

Elnät 25 886 33 544  

Fibernät 16 575 3 068 16 575 3 068

Fjärrkyla 657 1 190 657 1 190

Fjärrvärme 13 011 34 181 13 010 34 181

Processånga 12 844 28 623 12 844 28 623

Torvproduktion 1 184 751  

Utvecklingsbolag 5 367 4 735 5 367  4 735

67 330 97 153 42 627 64 360

Not 5  
Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Moderbolaget

2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 6,00% 8,00%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag i koncernen 3,00% 4,00%

Not 6 
Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 81 95 81 95

Skatterådgivning 20 16 20 16

Andra uppdrag  52  52

101 163 101 163

PwC

Revisionsuppdrag 0 10 0 10

Arvode till revisorer 101 173 101 173
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Not 8  
Anställda och personalkostnader

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 915 1 904 1 843 1 830

Övriga anställda 65 160 60 434 56 485 51 273

67 075 62 338 58 328 53 103

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 817 914 817 914

Pensionskostnader för övriga anställda 5 982 5 923 5 346 5 166

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 21 376 21 166 18 851 18 148

28 175 28 003 25 014 24 228

Personalkostnader 95 250 90 341 83 342 77 331

Medelantalet anställda

Kvinnor 39 36 39 34

Män 95 91 78 73

134 127 117 107

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 43% 29% 22% 29%

Andel män i styrelsen 57% 71% 78% 71%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 37% 40% 37% 40%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 63% 60% 63% 60%

Avtal om avgångsvederlag 
Avtal har träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner vid uppsägning från företagets sida. 
Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders uppsägningstid från den verkställande direktörens sida. Från företagets sida kan uppsägning ske 
med omedelbar verkan.

Not 7  
Leasingavtal
Årets operationella leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till 8 344 535 kronor, varav moderbolaget 7 876 977 kronor. Leasingen av 
kraftvärmeverket redovisas som finansiell leasing. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt 
följande:

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Inom ett år 8 156 9 272 7 781 8 925

Senare än ett år men inom fem år 15 039 13 748 20 749 12 657

23 195 23 020 28 530 21 582
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Not 12 
Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt    

Förändring av uppskjuten skatt 11 763 21 902 191 1 521

-11 763 -21 902 -191 -1 521

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 48 484 83 718 8 429 16 178

Skatt enligt gällande skattesats (21,40 %) 10 376 17 916 1 804 3 462

Ej avdragsgilla kostnader 7 385 9 346 7 360 9 346

Ej skattepliktiga intäkter 3 950 8 270 3 950 8 270

Netto skattepliktiga kostnader och intäkter 2 824 3 051 2 824 3 051

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 1 329 1 197  

Underskottsavdrag, nyttjat  811  811

Finansiell lease   1 213 1 081

Nedskrivning   291 291

Övrigt 553 525 95 295

Redovisad effektiv skatt -11 764 -21 902 -191 -1 521

Not 9  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Ränteintäkter från dotterbolag   2 800  2 800

Övriga ränteintäkter 4 076 4 045 4 076 4 045

Kursdifferenser 1 123 1 502 1 123 1 502

Övriga finansiella intäkter 1 075 112 1 067 2 132

6 274 5 659 9 066 10 479

Not 10 
Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Räntekostnader till internbanken 10 167 11 432 10 167 11 432

Borgensavgift 2 682 2 804 2 682 2 804

Kursdifferenser 1 523 1 114 1 523 1 114

Räntekostnader leasing 13 140 14 288 13 140 14 288

Räntekompensation leasing  2 020  

Övriga räntekostnader 209 255 210 255

27 721 27 873 27 722 29 893

Not 11 
Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Mottagna koncernbidrag 9 300 9 470  

Lämnade koncernbidrag 6 700 690  

2 600 8 780 - -
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Not 14 
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 662 051 2 575 575 2 405 822 2 327 679

Inköp 2 299 35 083 2 043 32 476

Aktiverat från pågående nyanläggningar 99 581 13 902 93 396

Offentliga bidrag  45 263  45 263

2 695 009 2 664 976 2 421 767 2 408 288

Ingående avskrivningar 1 155 615 1 069 888 1 031 025 952 314

Årets avskrivningar 92 061 88 652 84 134 81 177

-1 247 676 -1 158 540 -1 115 159 -1 033 491

Ingående nedskrivningar 46 847 26 525 46 847 26 525

Återförda nedskrivningar 3 964 1 884 3 964 1 884

Årets nedskrivningar 6 840 22 206 6 840 22 206

-49 723 -46 847 -49 723 -46 847

Redovisat värde 1 397 610 1 459 589 1 256 885 1 327 950

I moderbolagets och koncernen maskiner och tekniska anläggningar ingår leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal. Övik 
Energi AB har ett leasingkontrakt med SEB för utrustning som ingår i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, såsom panna, turbin, generator, 
rökgasreningsanläggning mm. Den totala anskaffningskostnaden beräknas till 840 mnkr. Leasingavgiften baseras på 3M STIBOR plus påslag. 
För att säkra exponering mot ränterisker avvänds derivatinstrument. Leasingperioden startade i april 2009. Avtalet sträcker sig i 22 år med 
anvisningsoptioner som infaller 14 år och 20 år efter leasingperiodens start. Amorteringstakten kommer att öka till nivån 33 mnkr i slutet av 
perioden. För det närmaste året kommer amorteringen att ligga på 30 mnkr. Leasingavtalet har åsatts en koncernmässig linjär avskrivningstid 
på 35 år.

Not 13 
Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 462 274 455 144 425 711 420 037

Inköp 981 4 551 965 3 095

Försäljningar/utrangeringar  858  858

Aktiverat från pågående nyanläggningar 2 989 3 437 2 045 3 437

466 244 462 274 428 721 425 711

Ingående avskrivningar 168 891 155 758 147 641 135 135

Försäljningar/utrangeringar  680  680

Årets avskrivningar 14 019 13 813 13 333 13 186

-182 910 -168 891 -160 974 -147 641

Ingående nedskrivningar 5 249 5 249  

Redovisat värde 278 085 288 134 267 747 278 070
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Not 17  
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 230 323 219 573 230 323 219 573

Tillkommande fordringar 4 000  4 000 

234 323 219 573 234 323 219 573

Omklassificeringar  10 750  10 750

Redovisat värde 234 323 230 323 234 323 230 323

Not 18 
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 704 732 686 714

Avräkning 28 28 28 28

676 704 658 686

Not 15  
Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 435 52 076 28 125 26 962

Inköp 48 1 833  1 163

Aktiverat från pågående nyanläggningar  66 399

52 882 53 909 28 191 28 125

Ingående avskrivningar 43 236 40 883 21 622 18 407

Årets avskrivningar 3 331 3 827 2 897 3 215

-46 567 -44 710 -24 519 -21 622

Redovisat värde 6 315 9 199 3 672 6 503

Not 16  
Pågående nyanläggningar

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 84 251 138 918 67 409 127 530

Inköp 88 919 48 533 63 101 36 712

Under året aktiverat 34 047 103 018 16 013 96 833

Omfördelat  182  

Offentliga bidrag 11 157  11 157 

127 966 84 251 103 340 67 409
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Not 19  
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld Netto

2020-12-31

Finansiell leasing 8 133  8 133

Skattemässiga underskottsavdrag 4 083  4 083

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 3 206 2 458 748

Obeskattade reserver  84 430 84 430

15 422 -86 888 -71 466

2019-12-31

Finansiell leasing 9 346  9 346

Skattemässiga underskottsavdrag 1 516  1 516

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 3 498 2 633 865

Obeskattade reserver  72 441 72 441

14 360 -75 074 -60 714

Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträkning

Redovisas mot
eget kapital

Belopp vid
årets utgång

Förändring av uppskjuten skatt

Finansiell leasing 9 346 1 213  8 133

Skattemässiga underskottsavdrag 1 516 1 556 1 011 4 083

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 865 117  748

Obeskattade reserver 72 441 11 989  84 430

-60 714 -11 763 1 011 -71 466

Moderbolaget
Uppskjuten

skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld Netto

2020-12-31

Finansiell leasing 8 133  8 133

Skattemässiga underskottsavdrag 1 314  1 314

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 3 206  3 206

12 653 - 12 653

2019-12-31

Finansiell leasing 9 346  9 346

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 3 498  3 498

12 844 - 12 844

Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträkning

Redovisas mot
eget kapital

Belopp vid
årets utgång

Förändring av uppskjuten skatt

Finansiell leasing 9 346 1 213  8 133

Skattemässiga underskottsavdrag  1 314  1 314

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 3 498 292  3 206

12 844 -191 - 12 653
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Not 20  
Varulager

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Biobränsle 646 1 305 646 1 305

Olja, bioharts och kemikalier 6 160 7 444 6 160 7 444

Elartiklar och reservdelslager 14 850 14 693 11 939 11 760

21 656 23 442 18 745 20 509

Not 21  
Övriga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Skattekonto 2 697 1 244 2 399 1 244

Fordran ROTavdrag 470 410 470 410

Elcertifikat 2 271 20 605 2 271 20 605

Utsläppsrätter 14 795 16 659 14 795 16 659

Övriga kortfristiga fordringar 191 232 48 0

20 424 39 150 19 983 38 918

Not 22  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna nätintäkter 7 230 12 271  

Upplupna elintäkter 11 941 18 215 11 941 18 215

Upplupna fjärrvärmeintäkter 17 951 19 957 17 951 19 957

Upplupen energiskatt 360 21 149 360 21 149

Övriga upplupna intäkter 11 432 12 997 11 255 12 965

Övriga förutbetalda kostnader 6 855 8 876 6 856 8 537

55 769 93 465 48 363 80 823

Not 23  
Långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Koncernkontokredit 693 311 715 118 693 311 715 139

Finansiell lease 550 533 580 511 550 533 580 511

Domsjö Industriområde Samfällighetsförening 1 029 1 126 1 029 1 126

-1 244 873 -1 296 755 -1 244 873 -1 296 776

Örnsköldsviks kommuns internbank har i enlighet med styrdokumentet ansvaret för att säkerställa bolagskoncernens kapital vid var tid. 
Internbanken ansvarar även för att följa upp finansieringsrisk mot finanspolicyns limit. Sedan modellen för internlån förändrades under 2014, 
hanteras både låneramar och limit för kortsiktiga fluktuationer i rörelsen som en total kontokredit per bolag via kommunens koncernkonto-
struktur. Bolagets interna låneram beslutas årligen av Kommunstyrelsen. 2020 uppgick bolagets beviljade låneram inklusive rörelsekredit 
till 912 mnkr. Saldot på koncernkonto redovisas som långfristig skuld. För internlånen finns inget särskilt avtal gällande amortering eller åter-
betalning. Skulden till Domsjö Industriområde Samfällighetsförening amorteras årligen med 0,1 mnkr.
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Not 24  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna lönekostnader 5 896 4 480 5 355 3 971

Upplupen elkostnad 12 984 18 263 10 931 16 774

Fond för upprustning av gatubelysning 274 28  

Upplupna produktionskostnader 11 042 13 710 11 042 13 711

Förutbetalda fibernätsintäkter 4 062 3 323 4 062 3 323

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 285 5 274 98 4 514

-35 543 -45 078 -31 488 -42 293

Not 25  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Avskrivningar 112 334 126 792 103 248 118 078

Avsättning pensioner 39 30 39 30

Avsättningar Kommunbränsle i Ådalen AB 145 101  

112 150 126 661 103 209 118 048

Not 26 
Bokslutsdispositioner

Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Mottagna koncernbidrag 9 300 9 470 9 300 40 232

Lämnade koncernbidrag 6 700 690 6 700 690

Förändring av överavskrivningar   35 000 100 667

2 600 8 780 -32 400 -61 125

Not 27  
Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 334 500 334 500

Ingående nedskrivningar 226 400 226 400

108 100 108 100
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Not 28  
Specifikation andelar i koncernföretag

Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Övik Energi Nät AB 100 100 1 000 100 100

Kommunbränsle i Ådalen AB 60 60 25 200 8 000

108 100

Not 29 
Fordringar hos dotterbolag

Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 70 000 70 000

Not 30  
Antal aktier och kvotvärde

Antal aktier Kvotvärde

Antal Aaktier, moderbolaget 100 000 100

Not 31 
Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst 501 078

Årets förlust 8 620

492 458

Disponeras så att

Till aktieägare utdelas 29 300

I ny räkning överföres 463 158

492 458

Not 32  
Obeskattade reserver

Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 314 905 279 905

Not 33  
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 3 240 3 240  

Inga eventualförpliktelser.

71



Örnsköldsvik 20210225

Vår revisionsberättelse har lämnats 20210326
 

Ernst & Young AB

Joakim Åström  
Auktoriserad revisor

Clas Engstöm
Ordförande

Thomas Edblad Pär Lindberg Tom Sundelin Henrik Mårtensson

Lars Näslund Soledad Englund Malin Westman Tomas Eriksson Kristina Säfsten
Verkställande direktör

72



Produktion: Devocy Communication, april 2021
Foto: Ludwig Grundström, Leif Wikberg, Adobe Stock, Maria Cruseman, Håkan Nordström

http://www.devocy.com



