
1

Lorem ipsum  |  Skellefteå Kraft Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2016



2 3

Koncernchefen har ordet  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning

Energibranschen står fortsatt inför stora förändringar, när 
förutsättningarna för såväl produktion som marknad påver
kas i grunden. Övergång till en helt förnybar, och i hög grad 
väderberoende energimix, digitalisering och ”smarta” nät 
där våra kunde blir både användare och producenter av el, 
är exempel på nya spelregler och trender vi har att förhålla 
oss till. 

Flera viktiga energi  och klimatpolitiska beslut, som har 
betydelse för Skellefteå Kraft, har tagits under året. Vi väl
komnar sommarens besked om successiv sänkning av fastig
hetsskatten på vattenkraft, från 2,8 till 0,5 procent på fyra år, 
liksom den beslutade skattesänkningen på kärnkraft. Det ger 
oss förutsättningar att bibehålla befintlig vattenkraftproduk
tion och underlättar en stabil avveckling av kärnkraften. 

Nyligen kom också Energikommissionens slutrapport om 
Sveriges energipolitiska inriktning, som bland annat säger 
att vi ska ha en helt förnybar elproduktion senast 2040, 
och vara en netto fossilfri nation 2045. Vi på Skellefteå Kraft 
har från start deltagit aktivt i arbetet och ser positivt på 
resultatet, men ser samtidigt begränsningar med nuvarande 
ramverk. För att vattenkraften ska kunna vara den reglerbara 
stommen i morgondagens elproduktion krävs en satsning på 
ökat effektuttag och besked om hur det ska balanseras mot 
lokal miljöhänsyn och värnande av biologisk mångfald. Till
sammans med fem andra stora vattenkraftproducenter har 
vi lämnat förslag till regeringen om hur ökat effektuttag i de 
stora industriälvarna kan kombineras med avsatta medel för 
lokala miljöåtgärder. Vi kommer fortsätta att delta i dialogen 
under 2017. 

Vårt långsiktiga mål är att förse samhället med 100 pro
cent hållbar energiproduktion och minimera vår negativa 
påverkan på människor och miljö. Under 2016 var 87 procent 
av vår energiproduktion förnybar. 

Vi har under året fortsatt utveckla vindkraften genom att 
driftsätta den fjärde och sista etappen av Blaiken, en av  
Europas största vindkraftparker på land. Vi har också  
be slutat att bygga Solberg, en ny vindkraftpark. 
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hållbarhetsredovisning 2016 På väg mot

100 % hållbart 

Hans Kreisel, koncernchef, Skellefteå Kraft

Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig 
och relevant beskrivning av Skellefteå Kraft och 
vårt arbete för att vara ett långsiktigt hållbart och 
ansvars tagande företag. Hållbarhetsredovisning
en omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till 
medarbetare, kunder, ägare, allmänhet, politiker, 
myndigheter och intresseorganisationer.

Innehållet i redovisningen speglar de frågor och 
områden som är särskilt viktiga för våra intres
senter. Områden där verksamhetens påverkan 
på människa och miljö är som störst, och som 
har stor betydelse för vår affärsstrategiska  
riktning. För att säkerställa en trovärdig,  

transparent och balanserad redovisning som 
har fokus på det allra viktigaste, tillämpar vi det 
globala ramverket för hållbarhetsredovisning, 
Global Reporting Initiative (GRI), www.global
reporting.org. 

Vi avser att fortsätta redovisa vårt hållbarhets
arbete årligen. Mer om vår redovisning och kors
referensindex enligt GRI hittar du på sidan 34–35. 

Vid eventuella frågor eller synpunkter på inne
hållet, kontakta oss på information@skekraft.se. 
Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete på  
skekraft.se

Något annat vi är stolta över är den påbörjade utbyggna
den av 25 laddstationer för elbilar, ett bra exempel på hur vi 
vill och kan bidra i utvecklingen av nya hållbara infrastruk
turer.  

Återstående utmaningar handlar främst om avvecklingen 
av de icke förnybara bränslen vi använder. Kärnkraften, som 
kommer ta tid att avveckla, och kraftvärmeverket i Alholmen 
som använder en del kol i bränslemixen. Under året har vi 
fattat beslut om att förbereda en avveckling av torven på 
ett så miljöriktigt och förnuftigt sätt som möjligt. Vi behöver 
också hitta lösningar för omställningen av våra egna trans
porter. 

Ett hundra procent hållbart handlar inte bara om klimat   
och miljöprestanda i energiproduktion och  distribution, utan 
om ett helhetsperspektiv där ansvar för människor, miljö och 
samhällsekonomi integreras i alla delar av verksamheten. 
Under året har vi genomfört ett omfattande strategiarbete 
och i vårt nya strategiska ramverk och verksamhetspolicy 
tydliggjort just detta – att hållbarhet ska genomsyra allt vi 
gör. Men, för att det ska hända på riktigt måste hållbarhets
arbetet byggas inifrån. Två viktiga satsningar 2017 är därför 
en hållbarhetsutbildning för alla medarbetare, och fortsatt 
integrering av ansvarsfrågorna i alla våra processer. 

I den här redovisningen kan du läsa mer om våra fokus
frå gor, mål och arbete för ett långsiktigt hållbart Skellefteå 
Kraft. Hör gärna av dig med tankar och synpunkter, de är 
viktiga för vår fortsatta utvecklingsresa.

”Hållbarhetsarbetet måste 
byggas inifrån."

Viktiga händelser 2016

•  Vi bygger och driftsätter den fjärde etappen av Blaiken vindkraftpark.

• Vi beslutar att investera i en ny vindkraftpark i Solberg.

• Vi förbereder avveckling av vår torvproduktion och torvanvändning. 

• Vi inviger vår första laddstation för elfordon i Skellefteå.

• Vi beslutar att investera i förbättrade i fiskvägar i Hednäs

• Vi vinner priset för energibranschens bästa kundservice för femte året i rad.

• Vi bildar ett nytt affärsområde med fokus på morgondagens hållbara lösningar.

• Vi växer in i vår nya organisation.
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Om Skellefteå Kraft  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisningSkellefteå Kraft hållbarhetsredovisning  |  Om Skellefteå Kraft

Huvudkontor 
Skellefteå

Det här är Skellefteå Kraft
Vi strävar efter att bli Sveriges bästa energibolag och ser oss själva som bran
schens utmanare. Vi sätter kunden och kundens behov främst och är drivande i 
arbetet för en hållbar framtid genom att satsa på egen förnybar energiproduk
tion och investera i forskning och utveckling. Uppdraget från vår ägare, Skellefteå 
kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt skapa en lönsam 
tillväxt som främjar regionens utveckling.

Vår verksamhet  
Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter 
och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro
duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna 
produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme 
och bioenergi. 

Energiproduktion
Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största 
delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind
kraft. Under 2016 producerades totalt 762 GWh värme och 
4 056 GWh el.

Elnät
Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. Det 
är ett av Sveriges  regionnät.

Fjärrvärme
Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också 
flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras 
främst med biobränsle. 

Fibernät
Vi bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd.  
Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges 
snabbaste och bästa nät. 

Utveckling för framtiden
Vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att  
utveckla morgondagens energiförsörjning.

Kundfokus
Vi sätter kunderna och deras behov främst. Målet är att 
vara och uppfattas som Sveriges bästa energiföretag.

Vår energiproduktion är koncentrerad 
till norra Sverige. Vattenkraften, 
vår största energikälla, kommer främst 
från Skellefteälven men även från 
Piteälven, Indalsälven och några mindre 
vattendrag. Våra största kraftvärmeverk 
ligger i Skellefteå, Malå och Lycksele.

Utöver våra egna anläggningar har vi
ägarandelar i Forsmark och Alholmen
i Jakobstad. Vårt huvudkontor finns 
i Skellefteå.

Här skapas kraften

609 anställda 

 165 kvinnor     444 män
609 anställda 

 165 kvinnor     444 män

Andel förnybar
energiproduktion

Andel förnybar
energiproduktion

87,4 %

609 anställda

MMI
66 Motiverad

medarbetarindex

Motiverad  
medarbetarindex

66

Bästa kundservice

5 år i rad
Bästa kundservice

5 år i rad

1200 mil elnät
Vi ansvarar för totaltVi ansvarar för totalt

1 200 mil elnät

Vårt resultat
437 miljoner 437 miljoner
Vårt resultat

Vattenkraft

Vindkraft

Fjärrvärme

Fjärrkyla

Kraftvärme

Spillvärme

Torv

Säljkontor

Kärnkraft

Vindkraft 
park under  
uppbyggnad

Vattenkraft,
56 %

Vindkraft, 
13 %

Ägardel Forsmark 
(kärnkraft), 10 %

Ägardel Alholmen
(elkraft), 3 %  

Kraftvärme, 
2 %

Produktionsmix el och värme

Värme, 
 16 %  
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Omvärld och marknad  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning

Vi verkar på en marknad som sedan några år är i stor förändring. Internationell och 
nationell energi och klimatpolitik, utfasning av kärnkraft parallellt med ökad andel 
väderberoende kraft i energisystemet, och snabb teknisk utveckling skapar nya 
förutsättningar.  

Omvärld och marknad

För att styra och anpassa vår verksamhet efter hur energi
marknaden ser ut i dag, och hur den kommer att se ut i 
morgon, bevakar vi noga utvecklingen inom en rad olika 
områden. Utifrån våra fokusområden vattenkraft och vind
kraft, analyserar vi löpande hur politiska beslut påverkar 
våra affärsförutsättningar. Vi för en aktiv dialog med 
beslutsfattare och deltar i debatten för att påverka opinion 
och lagstiftning i för oss viktiga frågor.

Tydliga klimatpolitiska inriktningsbeslut 
FN:s agenda 2030 med 17 övergripande mål för att nå en 
hållbar utveckling blev antagen 2015. Ett av de viktigaste 
målen är att bekämpa klimatförändringarna, vilket bland 
annat kräver en omställning till förnybara energi och trans
portsystem. Världen står inför en utmaning att förse alla 
människor med tillräcklig och tillgänglig förnybar energi.  

I Sverige tog Miljömålsberedningen fram en politiskt brett 
förankrad handlingsplan med målet att nå ett nettofossil
fritt Sverige 2045. Parallellt har arbetet och diskussionerna 
på den energipolitiska arenan fortsatt kring flera frågor som 
är viktiga för oss på Skellefteå Kraft. Framför allt gäller det 
vattenkraftens roll i det framtida energisystemet, och hur 
olika energislag ska beskattas. 

Aktiv dialog med Energikommissionen 
Energikommissionen tillsattes av regeringen 2015, med upp
draget att ta fram underlag för energipolitikens inriktning 
med sikte på 2025 och framåt. En viktig del av arbetet har 
varit att, i dialog med berörda marknadsaktörer, identifiera 
utmaningar och möjligheter för den framtida energiförsörj
ningen. 

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning  |  Omvärld och marknad 

Den överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik 
som presenterades i juni, innebär en kontrollerad övergång 
till ett helt förnybart elsystem, med målet 100 procent 
förnybar produktion 2040. Överenskommelsen tydliggör att 
Sverige ska ha ett robust energisystem med hög leverans
säkerhet, låg miljöpåverkan och konkurrenskraftiga priser. 
Energikommissionens slutbetänkande lämnades över till 
regeringen vid årsskiftet. 

Energiöverenskommelsen gav också viktiga besked om 
elcertifikatsystemet, vattenkraften och vindkraften.  
Fastighetsskatten på vattenkraft ska från 2017 sänkas 
stegvis under fyra år till samma nivå som för de flesta övriga 
elproduktionsanläggningar, från 2,8 procent till 0,5 procent.  
Sänkningen ger ekonomiska förutsättningar att fortsätta 
producera vattenkraft på dagens nivå. Ett annat viktigt 
beslut är ett säkrat stöd till vindkraften, och att elcertifikats
systemet förlängs samt utökas fram till 2030. 

Skellefteå Kraft har, som enda bolag, argumenterat för att 
vattenkraftens skattetryck måste ses över samtidigt som 
kärnkraftens beskattning. Vi har även visat hur vatten
kraften skulle kunna bidra med ökad kapacitet och få 
större betydelse i det framtida energisystemet.

Fortsatt påverkansarbete för vattenkraften
Vattenkraftens utformning för framtiden, och hur effek
tiv energiproduktion ska balanseras mot bevarande av 
biologisk mångfald och andra naturvärden, är fortsatt en 
utmanande fråga. Vattenverksamhetsutredningens förslag 
och implementeringen av EU:s ramvattendirektiv innebär en 
kraftig begränsning och minskad produktion jämfört med i 
dag. Vår syn är att vattenkraften är en central reglerkraft i 
framtidens energiförsörjning när kärnkraften avvecklas, och 
vi har under året fortsatt dialogen med politiker och myn
digheter för att värna en effektiv vattenkraftsproduktion. 
Skellefteå Krafts position är att vi bör ta tillvara potentialen 
att öka kapaciteten och effekten i de större, redan utbygg
da älvarna, och fokusera insatserna för biologisk mångfald 
kring de mindre kraftstationerna. 

Anpassning till en ny energimarknad
Framtidens elnät och energimarknad kommer se annorlunda 
ut med nya affärsmodeller, flöden och aktörer för produk
tion och distribution. Låga elpriser, fortsatt urbanisering och 
digitalisering skapar nya möjligheter och förväntningar hos 
kunder och konsumenter, och kräver proaktivitet och  
anpassningsförmåga av oss som energileverantör. Vi  
kommer att behöva satsa ännu mer på att utveckla verk
samheten till nya spelregler, och vara innovativa för att ta 
vara på nya affärsmöjligheter.

Omvärldsanalys av framtidens energimarknad
Under året har vi gjort ett omfattande arbete med scenario
analyser och framtidsstudier. Ett antal kritiska områden har 
identifierats som sätter ramarna för verksamhetens framtida 
utveckling. Att skapa stabila marknadsvillkor,  
resurseffektivitet och driva ett modigt arbete med affärs
utveckling, är viktiga delar. 

Kraven på informationssäkerhet ökar
Energiproduktion och distribution, det vill säga elnät och 
fiber, är samhällskritiska funktioner och arbetet med före
byggande åtgärder för att öka informationssäkerheten 
inom koncernen blir allt viktigare. Det omfattar styrande 
processer för säkerhetsskydd, men också utformning av 
informationssäkerhetskrav och ökad itsäkerhet. Under 2016 
togs ett beslutet att säkerhetsklassificera kritiska funktioner, 
exempelvis koncernledning, chefer och driftcentral.

Bred intressentdialog
Vår utveckling och förmåga att möta omvärldens förvänt
ningar är beroende av vår relation och dialog med många 
olika intressenter. Till våra viktigaste hör vår ägare Skellefteå 
kommun, medarbetare, politiker, länsstyrelsen och andra 
lokala myndigheter, kunder, allmänhet och närboende, samt 
intresseorganisationer såsom Älvräddarna och andra miljö
organisationer. Vi för på olika sätt dialog med dessa, för att 
hålla oss uppdaterade om varandras syn och anpassa och 
utveckla verksamheten framåt. 

Under året har vi bland annat satsat på en mer aktiv ägar
dialog i hållbarhetsrelaterade frågor. Vi ser behov av att 
fortsätta utveckla en mer samordnad och effektiv dialog 
med flera av våra intressenter, bland annat vad gäller sam
råd med närboende och samebyarna där vi i dag har många 
olika kontaktytor. 

Hans Kreisel samtalar med energiminister Ibrahim Baylan 
under Almedalsveckan.
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Genom en hög och stabil avkastning ger vi 
våra ägare möjligheter att utveckla Skellefteå 
till en av Sveriges bästa kommuner. 
Vi bidrar till utvecklingen i regionen genom 
investeringar i infrastruktur och lokalt sam
hällsengagemang.*

Ekonomiskt ansvar
• Ekonomiskt resultat (lönsamhet).
• Indirekt ekonomisk påverkan på
   lokalsamhället.
• Forskning och utveckling.

9. Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur.

Med branschens nöjdaste kunder 
skapar vi långsiktiga och lönsamma 
kundrelationer.

Kundansvar
• Tillgänglighet och tillförlitlighet i energi 
   leveranser.
• Kundupplevelse. 
• Affärsetik, enkelhet och transparens.

7. Hållbar energi
för alla.  

Vi är branschens bästa arbetsgivare 
med kompetenta och engagerade 
medarbetare. 
Vi bidrar till utvecklingen i regionen genom 
investeringar i infrastruktur och lokalt 
samhällsengagemang.*

Socialt ansvar
• Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet).
• Attraktiv och utvecklande arbetsplats.
• Mångfald och likabehandling.
• Ursprungsbefolkningars rättigheter.
• Samhällsengagemang lokalt och regionalt.

8. Anständiga arbets 
villkor och ekonomisk 
tillväxt.

5. Jämställdhet.

100 procent hållbar och förnybar 
energiproduktion.

Miljöansvar
• Val av energikällor och produktionsmix.
• Påverkan på biologisk mångfald.
• Klimatpåverkan, utsläpp till luft.
• Miljöanpassning av produkter och tjänster.

12. Hållbar produktion 
och konsumtion. 

13. Bekämpa klimat 
förändringen.

15. Ekosystem och 
biologisk mångfald.

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning   |  Vårt ansvar

För oss betyder hållbarhet att driva och utveckla vår verksamhet på ett 
långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgon 
dagens energiförsörjning. Hållbarhet och medvetenhet om vår påverkan 
ska genomsyra varje beslut och handling.

Vårt ansvar och bidrag 
till hållbar utveckling 

Vår verksamhet påverkar människor och miljö genom hela 
värdekedjan, från val av energikällor och produktion av 
el och värme, till distribution och slutanvändning. I dialog 
med kunder, leverantörer och andra berörda aktörer foku
serar vi på de frågor och områden där påverkan är störst 
och där vi har störst påverkan.

Väsentlighetsanalys – prioritering av ansvarsfrågor 
Ramarna för innehållet i den här hållbarhetsredovisningen 
har satts med utgångspunkt i GRI:s hållbarhetsaspekter,  
principer och FN:s hållbarhetsmål, med prioritering utifrån 
Skellefteå Krafts uppdrag, verksamhet och strategiska 
inriktning.  

En första väsentlighetsanalys gjordes inför 2014 års håll
barhetsredovisning tillsammans med nyckelpersoner inom 

koncernen och externa intressenter. Vi gjorde 2015 en upp
följande intressentdialog för fortsatt utveckling av redovis
ningen och i år har väsentlighetsanalysen uppdaterats i en 
intern process, utifrån den externa och interna utveckling 
som skett.  

Vårt bidrag till Agenda 2030
FN antog 2015 sjutton nya utvecklingsmål, som samman
taget ska leda världen mot en fredlig och hållbar utveck
ling till år 2030. Målen integrerar och balanserar social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi har under året 
gjort en närmare genomgång av FNmålens relevans och 
betydelse för Skellefteå Kraft. Vi stödjer Agenda 2030 i sin 
helhet och ser att vi har ett grundläggande ansvar att bidra 
till många av målen och delmålen. 

Verksamhetsstyrning
Vår övergripande verksamhetsstyrning och riskhantering ut
går från ägarens direktiv och krav på rapportering, och sker 
med stöd av mål, verksamhetsplaner och styrande nyckeltal. 
Sedan 2015 finns ett nytt verktyg för intern uppföljning mot 
verksamhetsmålen inom ekonomi och miljö, som konkreti
serar hur varje enhet i organisationen bidrar. Vi styr också 
verksamheten med stöd av certifierade ledningssystem 
enligt OHSAS 18001 (arbetsmiIjö) och ISO 14001 (miljö). 

Nytt strategiskt ramverk och 
ny verksamhetspolicy 
Styrelsen antog under året ett nytt strategiskt ramverk, 
där hållbarhetsperspektivet är integrerat. Ramverket anger 
bland annat att Skellefteå Kraft ska bli mer proaktiva och 

drivande i utvecklingen av nya energilösningar. En uppdate
rad och övergripande verksamhetspolicy antogs också 2016, 
som beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i viktiga 
frågor och ger vägledning i det dagliga arbetet. Verksam
hetspolicyn tydliggör vår syn på långsiktigt och hållbart  
värdeskapande, och hur vi ska balansera vårt ansvar för  
miljö, medarbetare, samhälle, ekonomi och våra kunder.  

Hållbarhetsråd
Som ett led i att samordna och utveckla hållbarhets arbetet, 
har vi under året etablerat ett hållbarhetsråd. Rådet består 
av representanter från olika verksamhetsområden och 
stödfunktioner, och har till uppgift att utveckla arbetet, 
föreslå mål och mätetal samt förbereda beslutsunderlag till 
koncernledningen. 

Vårt ansvar  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning

FN:s globala 
hållbarhetsmål

Genom vår kompetens och kärn 
verksamhet har vi möjlighet att aktivt 
bidra till sju av FN:s globala hållbar
hetsmål; 5, 7, 8, 9, 12, 13 och 15.  
Mål 7 handlar om att säkerställa 
tillgång till prisvärd, pålitlig och ren 
energi för alla människor.

Mer om Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetsmålen.
www.globalamalen.se

Prioriterade ansvarsfrågor och 
strategiskt fokus 
Våra prioriterade ansvarsfrågor är fördelade på fyra perspektiv; Miljöansvar, 
Kundansvar, Socialt ansvar och Ekonomiskt ansvar. Tabellen ger en översikt 
av frågorna med koppling till relevanta FNmål och Skellefteå Krafts 
strategiska fokus inom respektive område.

*Det strategiska fokusområdet har både ett ekonomiskt och ett socialt ansvarsperspektiv.  

Skellefteå Krafts strategiska fokusområdenSkellefteå Krafts prioriterade ansvarsfrågor FN:s hållbarhetsmål
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Vårt miljöansvar

Med sikte på 100 procent hållbar energi 
Vårt miljöansvar handlar om att bidra till utvecklingen mot 
en hållbar energiproduktion och energiförsörjning. Skellefteå 
Kraft producerar energi i form av el och värme. Största delen 
kommer från vattenkraft, vindkraft och biobränslen men 
vi har också kärnkraft och en viss andel fossila bränslen. 
Förnybar energiproduktion har stora fördelar ur klimatsyn
punkt, men innebär också ett visst ingrepp i naturmiljön och 
påverkan på biologisk mångfald. I utvecklingen av morgon
dagens energilösningar är det viktigt att löpande diskutera 
hur arbetet med de olika globala och nationella miljömålen 
ska viktas och prioriteras, eftersom de ibland står i konflikt 
med varandra. Vi ser också stor potential i nya energikällor 
framöver, framför allt solkraft. 

Miljöansvar  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning

Vårt övergripande mål inom miljö är att nå 100 procent hållbar energi 
produktion. Vägen dit handlar om att satsa på förnybara och effektiva 
energikällor, ny miljöanpassad teknik, och investeringar för effektiv 
användning av naturresurser och minskad påverkan på biologisk mångfald.

Vad handlar det om?mål Vad gör Skellefteå Kraft?  

Minskad klimatpåverkan, utsläpp till luft
Fossila bränslen och torv förbränns ibland i våra 
pannor vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser. 
Förbränning orsakar även utsläpp av kväve och 
svavel, som kan leda till övergödning och försurning. 
Drift och underhåll av verksamheten genererar också 
utsläpp från till exempel transporter.

Minskade risker, kemikalier
Våra anläggningar innehåller olja och andra kemi
kalier. Minskade volymer minskar riskerna för både 
människa och miljö kopplat till exponering och skada 
vid eventuella utsläpp. 

Påverkan på biologisk mångfald
Vår verksamhet påverkar kringliggande ekosystem 
och biologisk mångfald. Det handlar bland annat om 
förändrade vattenmiljöer och markanvändning som 
till exempel skogsbruk, torvtäkter och ledningsgator. 

• Producerar förnybar energi i form av el och värme.
• Använder förnybara bränslen.
• Förbereder avveckling av produktion och 
   användning av torv.
• Arbetar för fossiloberoende, effektiva transporter. 
• Energieffektiviserar egna anläggningar.
• Erbjuder energitjänster till kunder.
• Deltar i debatten och driver specifika frågor kring     
  framtidens energiförsörjning. 

• Byter till mindre farliga kemikalier. 
• Arbetar för att minska risken för kemikalieutsläpp  
   från verksamheten.
• Arbetar för att minska inbyggd volym olja i våra   
   anläggningar.

• Väljer etableringsplatser med hänsyn till miljövärden.
• Genomför åtgärder för att skydda, återställa och   
 främja hållbart nyttjande av ekosystem där vi har vår   
 verksamhet.
• Samarbetar med forskare och genomför studier kring   
   påverkan och åtgärder.

Systematiskt miljöarbete i alla led

Den största delen av miljöarbetet är direkt kopplad till våra anläggningar 
för energiproduktion. Men vi arbetar systematiskt med miljöfrågor i alla 
delar av verksamheten, sedan 2008 med stöd av ett ISO 14001certifierat 
miljöledningssystem. 

• Frisk luft.

• Begränsad klimatpåverkan.

• Bara naturlig försurning.

• Levande sjöar och vattendrag.

• Myllrande våtmarker.

• Levande skogar.

• Storslagen fjällmiljö.

• Giftfri miljö.

• God bebyggd miljö.

• Ett rikt växt och djurliv.

• Ingen övergödning.

• Vår energiproduktion ska vara fossilfri och all elförsäljning ska baseras på 
   ursprungsmärkt förnybar el.

• Vi ska bidra till att minska negativ miljöpåverkan på klimat och miljö samt 
   människors hälsa genom hållbara inköp.

• Vi ska ha fossiloberoende transporter och effektivisera användningen så långt 
   det är möjligt.

• Vi ska energieffektivisera den egna verksamheten så långt det är möjligt och 
   hjälpa våra kunder att energieffektivisera sina anläggningar.

• Vi ska bidra till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av eko 
   system och minska påverkan på biologisk mångfald där vi har vår verksamhet.

• Vi ska kontinuerligt minska risken för miljöpåverkan till följd av utsläpp av 
   kemikalier från vår verksamhet.

Skellefteå Krafts miljömål relaterar till ett flertal av Sveriges nationella miljömål.

Vässad miljöorganisation
Vår interna miljöorganisation består av sex medarbetare. Ett 
miljöråd, med verksamhetschefer från Elnät, Inköp, Kommu
nikation, Produktion och Miljö, har uppgiften att bereda och 
förse koncernledningen med beslutsunderlag i strategiska 
miljöfrågor. Det nya interna uppföljningsverktyget för mål 
inom miljö och ekonomi samt nyckeltal som implementerats 
i verksamheten under året, ger tillsammans med miljörådet 
förutsättningar för en effektiv styrning mot miljömålen.  

Under året har vi lanserat ett internt kunskapsforum där 
miljöfunktionen bjuder in till ett specifikt tema. Två forum 
har genomförts 2016, med tema Vattendirektivet respektive 
kemikaliehantering. Målet är att fortsätta arrangera två kun
skapsforum per år. Alla nyanställda medarbetare genomgår 
en obligatorisk miljöutbildning, för att kunna bidra och 
förstå den egna rollen i miljöarbetet.

Miljöbalken utgör grunden 
Vår verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning, inte minst 
av omfattande miljölagstiftning kopplad till etablering och 
drift. Våra nät och produktionsanläggningar omfattas av 
tillstånds eller anmälningsplikt vilket innebär att villkor 
ställs för verksamheten. Villkoren anger till exempel var 
vindkraftverk får placeras och hur störningar som buller och 
skuggor ska begränsas. För våra förbränningsanläggningar 
anger tillstånden maxvärden för utsläpp till luft. Vi håller oss 
uppdaterade om gällande lagstiftning, driver anläggning
arna enligt givna tillstånd och rapporterar påverkan och 
åtgärder enligt kraven till tillsynsmyndigheterna. 

Energieffektivisering i lokaler och anläggningar
En systematisk arbetsmodell har tagits fram utifrån de nya 
lagkraven om energikartläggning i stora företag, och kravet 
på utfasning av kvicksilverbelysning. Arbetet har involverat 
hela verksamheten. Tre certifierade interna energikart
läggare har utbildats, genom dem kan vi också erbjuda 
tjänsten till externa kunder.  

Kemikaliehantering
Användningen av kemiska produkter medför exponerings
risker ur både miljö och arbetsmiljösynpunkt. Vi har under 
året skärpt styrningen kring inköp och granskning av under
hållskemikalier, med målet att minska antalet kemikalier och 
fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt.  

Miljöanpassning av transporter och tjänsteresor
Vi har inlett ett samarbete med godstransportörer där vi 
förtydligar våra miljökrav. Det har medfört att några trans
portörer använder förnybara bränslen för sina transporter. 
Vi har en ambition att successivt uppgradera vår egen 
fordonspark till att drivas med förnybara bränslen. Hydrerad 
vegetabilisk olja (HVO) har testats som bränsle i några av 
våra fordon. Ambitionen är att utvärdera drivmedlet och 
efterhand utöka användningen. 

Uppdaterade miljömål
Under året har vi reviderat våra övergripande miljömål, och 
kopplat dem till relevanta delar av FN:s hållbarhetsmål.

Sveriges nationella miljömål Skellefteå Krafts miljömål  

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning   |  Miljöansvar

Under 2016 var 87,6 procent av vår energiproduktion förnybar. Vår 
totala energiproduktion består av en blandning av olika energislag 
och delägarskap i andra anläggningar. Forsmark är ett kärnkraftverk 
och Alholmen ett kraftvärmeverk i Finland. Alholmen eldar i sin mix 
55 procent förnybara bränslen, 19 procent torv och 26 procent fossila 
bränslen som till exempel kol och olja. Hur mixen fördelas, påverkas 
mycket av hur  kärnkraften producerar det aktuella året.

Andel förnybar energiproduktion
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Vattenkraft – Norrlands gröna batteri
Vattenkraften är ryggraden i vår produktion och vi ser den som en viktig bas i en 
hållbar energiförsörjning. För att minimera negativa miljöeffekter och värna en effektiv 
vattenkraftsproduktion i framtiden, investerar vi löpande i forskning och insatser för 
biologisk mångfald. Vi för också en aktiv dialog med många olika intressenter.

Nästan två tredjedelar av den elenergi vi producerar kom
mer från vattenkraft. Sammantaget driver och underhåller 
vi 14 större och ett antal mindre vattenkraftsanläggningar. 

Vattenkraftens fördelar och utmaningar
Vattenkraften har många fördelar. Den nyttjar ett naturligt 
kretslopp och är helt förnybar. Den är dessutom pålitlig 
och reglerbar, vilket möjliggör användningen av andra 
väderberoende, icke reglerbara, energikällor som vind  
och solkraft i energisystemet.

Utmaningarna handlar främst om hur kraftstationer och 
dammar påverkar miljön i och omkring vattendragen,  
genom till exempel förändring i vattennivåer och flöden 
samt påverkan på vattenlevande organismers möjligheter 
att vandra. I samarbete med myndigheter, forskare och  

intresseorganisationer bedriver vi ett omfattande arbete 
med åtgärder för att värna den biologiska mångfalden.  
Att anlägga och utveckla fiskvägar som gör det lättare för  
fisken att passera kraftstationerna är ett komplext och  
viktigt arbete. Genom studier och undersökningar utvecklar 
vi kunskapen om hur påverkan och konsekvenser faktiskt ser 
ut, och vilken typ av åtgärder som ger bäst effekt.

Exempel på insatser för minskad miljöpåverkan 2016
• Förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftstation.

• Inventering av fornlämningar i strandlinjen runt sjöarna   
   Rappen och Labbas som en del i utredningarbetet för  
  förändrad tappning till förmån för vattenlevande organismer.

• Beslut om utrivning av Släppträskdammen för att ta bort   
  vandringshindret och återfå naturliga vattenflöden.

Rivning av Åman nedre
Vi har under året ansökt hos Mark och miljödomsto
len om att få riva ut ett mindre vattenkraftverk med 
till hörande damm i Åman, ett biflöde till Vindelälven. 
Detta då kraftstationen saknar giltigt tillstånd, och 
möjligheten att verksamheten beviljas nytt tillstånd 
bedöms som liten. Vi har även bedömt att anläggning
en inte är samhällsekonomiskt lönsam. Vid rivningen 
kommer vattennivån och därmed närmiljön att för
ändras. Målet är att anpassa rivningsarbetet för att på 
bästa sätt bevara områdets karaktär, och återskapa en 
naturlik forsmiljö. 

Satsning på oljeberedskap
För att minimera risken för oljeutsläpp har riskanalyser 
gjorts för varje vattenkraftanläggning. Skulle ett olje
utsläpp trots allt ske finns beredskap, genom sam
arbete med berörda räddningstjänster, kommunen, 
och andra vattenkraftproducenter. Skellefteå Kraft  
och övriga energibolag investerar i utrustning och  
de lokala räddningstjänsterna står för beredskap. 
Modellen har utvecklats av oss för Skellefteälven 
och sedan spridits till andra platser. Under året har 
utrustning köpts in till Piteå i samverkan med Piteå 
räddningstjänst.

Omfattande miljölagstiftning
Vattenkraften regleras av en omfattande miljölagstift
ning. Förutom Miljöbalken ställer EU:s ramdirektiv för 
vatten krav på god ekologisk status eller potential i 
alla vatten. Vattendomar anger villkor för varje anlägg
ning och damm, exempelvis vilka vattennivåer ett 
magasin ska ha, vilket styr hur och när vi får använda 
vattnet. Domarna ställer också krav på åtgärder för att 
skapa bättre biologiska förutsättningar kring anlägg
ningarna, genom att exempelvis bygga fiskvägar.

Komplex intressentdialog
Vattenkraften engagerar och involverar många olika 
parter med vitt skilda intressen och perspektiv. Vi 
månar om en lyhörd dialog med olika intressenter och 
söker konstruktiva samarbeten för en hållbar utveck
ling av vattenkraften. Ibland gör dock motstridiga 
intressen detta svårt. Tillsammans med bland andra 
länsstyrelsen i Västerbotten, Sveaskog, Trafikverket, 
Holmen och Umeå universitet deltog vi under 2015 i 
en ansökan till EU:s LIFEprogram, avseende restaure
ringsåtgärder i Öreälven. För Skellefteå Kraft specifikt 
handlar det om miljöåtgärder vid Agnäs kraftstation. 
Efter invändningar från miljöorganisationer beslöt 
länsstyrelsen att vi inte fick delta i en förnyad ansökan 
till programmet 2016. 

Förbättrad 
fiskvandring vid 
Hednäs

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning   |  Miljöansvar  – Vattenkraft  Miljöansvar  – Vattenkraft  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning 

I maj 2016 tog vi beslut att investera drygt 15 miljoner 
kronor i ytterligare åtgärder för förbättrad fiskvandring 
förbi Hednäs kraftstation. Beslutet är ett resultat av en ge
nomförd utredning där möjliga åtgärder inventerats och 
utvärderats. Utgångspunkten har varit att få en så bra 
fiskvandring som möjligt, med bibehållen kraftproduk
tion. Vi har under flera år tidigare arbetat med att förbätt
ra fiskvandringen vid Hednäs, bland annat genom att jus
tera fisktrappan och installera avledare för fiskyngel, men 
utan att nå tillräckligt bra effekt.  De nya åtgärder som nu 
beslutats innefattar installation av ett fingaller för att leda 
nedströms vandrande fisk, och en ny passage för fisk som 
vandrar uppströms.  

En referensgrupp med representanter från fiskevårdsom
rådena i Åbyälven, Älvräddarna, Östersjölaxälvar i sam
verkan, berörda kommuner och länsstyrelsen har funnits 
med under utredningen. Dialogen har fungerat bra men 
vårt beslut att genomföra ytterligare åtgärder står i kon
flikt med synen hos vissa intressenter som hellre sett att vi 
rivit ut anläggningen.

– Åbyälven har höga naturvärden och en egen vildlax
stam och då Hednäs är den enda kraftstationen i vatten
draget är vi övertygade om att åtgärderna kommer att 
få bra effekt. Skellefteå Kraft vill kombinera produktion 
av vattenkraft, med stor hänsyn till den lokala miljön,  
säger Pär Forsberg ansvarig för vattenkraft inom Skellef
teå Kraft.

Läs mer om våra åtgärder vid Hednäs på webben.

"Vi vill kombinera produktion 
av vattenkraft med hänsyn 
till den lokala miljön."
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Vindkraften är ett tillväxtområde för oss på Skellefteå Kraft 
och vi är stolta över vår fortsatta satsning på utbyggnad. I 
dag äger vi fem vindkraftparker med totalt 115 vindkraftverk 
i drift. Av vår totala elproduktion 2016 kom 16 procent från 
vindkraft. Under 2016 har vi tagit beslut att tillsammans med 
Fortum investera i en ny vindkraftpark, Solberg utanför Örn
sköldsvik. Parken kommer att omfatta 22 vindkraftverk som 
beräknas vara i drift vintern 2017/2018. Skellefteå Kraft äger 
50 procent av parken.

Sett till hela livscykeln är vindkraftproduktion ett bra alter
nativ ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. När ett vind
kraftverk är byggt tillkommer till exempel inga kostnader för, 
eller leveranser av, bränslen eller råvaror och påverkan på 
omkringliggande mark och djurliv är begränsad.

Eftersom vindkraft kräver att det blåser, måste den kombi
neras med en reglerbar energikälla, exempelvis vattenkraft. 
Det faktum att det blåser mest på vintern, gör att vind 
kraften producerar mest när energibehovet är som störst.

Sista etappen av Blaiken vindkraftpark
I Blaikenområdet, på gränsen mellan Storuman och Sorsele 
kommun, har vi tillsammans med Fortum byggt en av Euro
pas största landbaserade vindkraftparker. Projektet startade 
2011 och under 2016 blev den fjärde och sista etappen med 

ytterligare nio vindkraftverk färdig. Blaikenfjället har goda 
vindresurser, närhet till infrastruktur och få närboende. 
vilket minskar risken för konflikter. När de tas i drift består 
parken av sammanlagt 99 vindkraftverk, med en årlig för
väntad produktion på drygt 700 GWh. Det motsvarat den 
årliga elanvändningen i cirka 161 500 lägenheter. 

Vi väljer plats och bygger med omsorg 
Den inverkan vi har på omgivningen vid byggnation och 
drift av vindkraftverk handlar om mark som tas i anspråk, 
buller och transporter samt förändrad landskapsbild. Även 
rekreationsvärden som jakt och bärplockning kan påverkas 
negativt. Vi väljer etableringsplatser med omsorg, undviker 
platser som har höga naturvärden och bygger i första hand 
på platser utan bofasta i närområdet. Vid behov anläggs 
vägar utan diken och med genomsläppligt material för att 
inte påverka vattenflöden i marken och framkomlighet för 
renar och andra djur. 

Omfattande kontroll av påverkan på naturen
I samråd med bland andra länsstyrelsen följer vi upp vind
kraftens påverkan på natur och biologisk mångfald genom 
omfattande kontrollprogram. Tillsammans med experter 
följer vi upp eventuell påverkan på fåglar, renar och rovdjur. 
Vi investerar också i anpassnings och återställningsåtgär
der för att minimera påverkan.

Vi ser vindkraften som en viktig del av framtidens elförsörjning 
och ett av våra tillväxtområden. Samtidigt arbetar vi proaktivt 
med intressentdialog, kontrollprogram och åtgärder för att 
minimera den negativa påverkan som etablering och drift av 
vindkraftverk kan ha på närboende djur och natur.  

Vindkraft – energi med potential

Delar av Blaiken är klassat som riksintresse för både natur 
vård, rennäring och vindbruk. Området rymmer bland 
annat våtmarker med höga naturvärden. En undersökning 
har därför genomförts på utvalda myrområden för att se 
om vegetationen påverkats. Några negativa effekter har 
inte påvisats.

Dialog med rennäringen
Vi för dialog med de samebyar som verkar i närheten av 
vindkraftparkerna för att kunna ta hänsyn och anpassa 
våra respektive verksamheter till varandra, exempelvis 
genom planering av underhåll och flytt av renar. Årliga 
samråd hålls för att utbyta information.

Miljöpåverkan från 
våra elnät
Ledningar och kraftgator har en inver
ka n på naturmiljön och växtoch djurliv. 
Genom studier vill vi öka kunskapen om 
vår påverkan. 

Elnätet är 1 200 mil 
Skellefteå Kraft ansvarar för elnätet i Skellefteå, Norsjö, 
Malå och Robertsfors. Dessutom står vi för delar av  
elnätet i Umeå, Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele. 
Våra elnät omfattar sammanlagt över 1 200 mil.

Påverkan på biologisk mångfald
När kraftledningsgatorna anläggs innebär det en föränd
ring i landskapet där en biotop ersätts med en annan, vilket 
får konsekvenser för växt och djurliv. I skogsområden blir 
miljön i kraftledningsgatorna till exempel mer likt ängs 
eller hedmark, vilket kan gynna andra typer av arter än de 
som normalt finns i skogsmiljön. 

Som ett led i att fortsätta utveckla vårt ansvar och arbete 
för biologisk mångfald, har vi börjat undersöka våra kraft
ledningsgators påverkan på växt och djurliv närmare. 
Tillsammans med experter genomför vi nu en inventering 
av hur fågelliv och den biologiska mångfalden ser ut och 
påverkas. Med ökad kunskap vill vi kunna planera och 
bygga våra nät på ett ännu bättre sätt, och kunna  
utveckla särskilt anpassade skötselplaner. 

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning   |  Miljöansvar – Vindkraft

Under året har åtgärder genomförts för att återställa 
mark som använts vid etableringen av Uljabuouda vind
kraftpark, exempelvis kranplaner. Syftet med åtgärderna 
är att påskynda återväxt av den naturliga kalfjällsvegeta
tionen. Att tillföra organiskt material har bedömts som 
viktigast för att det ska börja växa på de störda ytorna 
igen. 

– För att de arter, som naturligt växer på fjället, ska 
 trivas är det viktigt att materialet som tillförs inte är för 
 näringsrikt och därför har torv lagts ut berättar Johanna 
Normark, miljösamordnare.

Det har också gjorts försök med sådd av lokalt insamlat 
gräsfrö och renlav på några av ytorna. Syftet är att se om 
det ytterligare kan påskynda återetablering. En första, 
enklare utvärdering kommer att genomföras 2017. Sedan 
är uppföljningar planerade till 2021 och 2026. Kalfjäll 
är en utmanande miljö att växa på och därför tar det tid 
innan man kan se effekterna av åtgärderna.

Återställning av 
mark vid Uljabuouda 
vindkraftspark

"Målet är att hjälpa den
naturliga kalfjällsvegetationen 
att återetablera sig."

 Miljöansvar  – Vindkraft  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning 
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Miljöansvar – Biobränsle  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisningSkellefteå Kraft hållbarhetsredovisning  |  Miljöansvar – Biobränsle 

Biobränsle som värmer
Vi använder biprodukter från exempelvis sågverk och massaindustrier för att producera 
fjärrvärme, pellets och bioel. Vår fjärrvärme produceras genom förbränning av främst 
trädbränsle och biopellets, men också en viss andel torv. Med en bra mix av förnybara 
bränslen och satsning på rökgaskondensering gör vi vår fjärrvärmeproduktion så miljö 
anpassad och effektiv som möjligt.

Förnybar värme från restprodukter
Vår fjärrvärmeproduktion är till största delen baserad på 
biobränsle i form av biprodukter från skogsindustrin. Även 
förnybara bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid vid 
förbränning, denna ingår dock i kretsloppet då den fångas 
upp i tillväxten av ny skog. Tack vare att vi hämtar bränslet 
från närområdet blir även utsläppen från bränsletransporterna 
relativt låga. 

Våra viktigaste produktionsanläggningar är kraftvärme
verken i Skellefteå, Lycksele och Malå. Utöver dem har vi 
48 mindre pelletsanläggningar för uppvärmning av större 
fastigheter och 17 anläggningar för mindre fjärrvärmenät.

Rökgasrening sparar bränsle och minskar utsläpp
Vi investerade 2015 cirka 100 miljoner i installation av 
rökgaskondensering vid bioenergikombinatet i Hedensbyn. 
Anläggningen togs i drift 2016, med goda resultat. Genom 
att ta tillvara värmen från rökgaserna, utvinns mer energi ur 
bränslet som eldas i värmepannan. Effektiviteten ökar med 

nära 20 procent, vilket sparar cirka 100 GWh bränsle per 
år. Det innebär färre bränsletransporter, och utsläppen blir 
lägre från både anläggningen och lastbilarna.

Föroreningar som i vanliga fall går ut via luften fångas i det 
kondenserade vattnet och renas i olika steg. Kommunen 
ställer renhetskrav på vattnet, ett extra reningssteg finns 
förberett i vår rökgaskondenseringsanläggning om det 
skulle behövas. Vi undersöker möjligheten att investera i 
liknande rök gaskondensering i våra anläggningar i Lycksele 
och Malå.

Under året noterades ökade halter av löst material i utgå
ende vatten, troligen orsakat av gammal spånråvara. Vi har 
ansökt och beviljats tillfällig vill korsändring på utgående 
vatten från för pelletstillverkning under tiden som utredning 
genomförs.

Vägval kring torven

Ett effektivt spetsbränsle
Vi använder torv tillsammans med biobränslen för att 
 säkerställa att våra anläggningar har en hög tillgänglighet 
och effektivitet i värmeproduktionen. Sammantaget stod 
torv för åtta procent av bränsleanvändningen 2016. Torven 
är ett effektivt och ekonomiskt bränsle som finns i vårt när
område. Vi har i dag tillstånd att utvinna torv från tre täkter, 
2016 var den totala skörden 64 856 kubikmeter frästorv och 
13 725 kubikmeter stycketorv.

Omdebatterad miljöpåverkan
Torv har länge varit ett omdiskuterat bränsle i gränslandet 
mellan fossilt och förnybart. Vårt synsätt har hittills varit 
att vi kan använda torv från dikade marker då torven ändå 
bryts ned till växthusgaser på naturlig väg om den lämnas 
orörd. Att elda torv ökar koldioxidutsläppen på kort sikt 
men i ett längre perspektiv, 100–150 år, utjämnas utsläppen 
av återplanterad skog och växter. 

Nytt inriktningsbeslut
Med utgångspunkt i samlade slutsatser från de utredningar 
som gjorts av bland annat Naturvårdsverket och SLU har 
vi 2016 tagit ett inriktningsbeslut kring torven. Inriktningen 
framåt är en hållbar avveckling av vår torvproduktion och 
torvanvändning fram till 2030. 

Avvecklingen tar tid eftersom våra anläggningar ska anpas
sas till en alternativ bränslemix samtidigt som markägare, 
samebyar och länsstyrelsen ska godkänna hur avvecklingen 
genomförs. Vi tar på detta sätt fullt ansvar för torvtäkterna, 
jämfört med att lägga ansvaret på någon annan genom en 
försäljning.  

Så länge som torvproduktionen pågår arbetar vi för att 
bedriva den på ett så miljövänligt sätt som möjligt. De entre 
prenadmaskintjänster som används för torvproduktionen 
har under året drivits på 85 procent förnybara bränslen. Det 
har medfört en miljöbesparing på 132 ton CO2.

Delägarskap i Alholmen 
och Forsmark
Under 2016 kom tre procent av vår elproduktion från det 
finländska kraftvärmeverket Alholmen. Alholmen har de 
senaste åren eldat med en del kol då den varit billigare än 
biobränslen och anläggningen står för runt en tredjedel av 
våra totala koldioxidutsläpp. Som minoritets ä gare är vår 
möjlighet att påverka bränslemixen begränsad, men vi före
språkar förnybara bränslen.

Elva procent av vår elproduktion kommer från kärnkraft
verket i Forsmark. Kärnkraften är gynnsam genom sina låga 
koldiox idutsläpp (ur ett livscykelperspektiv) och relativt 
låga pro duktionskostnader. Den är däremot en utmaning 
att hantera för att nå vår vision om 100 procent hållbar 
energiproduk tion då kärnkraften genererar högaktivt avfall, 
kärnbränsle, som måste lagras under mycket lång tid. Vi har 
för avsikt att minska vårt innehav av kärnkraft i takt med att 
kraftslaget fasas ut ur energisystemet.

Vår långsiktiga ambition är att vår produk tion ska vara helt 
fossilfri vid produktionstillfället

Utsläpp NOx och SOx

Utsläppen av NOx ökade något 2016, vilket 
beror på drifttagningen av rökgaskonden-
seringen vid kraftvärmeverket i Skellefteå. 
Den medförde att pannans drift förändrades 
vilket i sin tur krävde att systemet för NOx -
reducering måste optimeras om efter de  
nya förutsättningarna. 
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Utsläpp fossil CO2

2016 låg våra fossila utsläpp på 125 127 ton, 
vilket innebär en påverkan på 26 g CO2 /kWh. 
Delägarskapet i Alholmen kraftvärmeverk 
står för den största delen (69 %) därefter 
kommer vår egen kraftvärme. Tjänsteresor 
och egna fordon bidrar med 1 244 ton, men 
blir väldigt små i jämförelse och ingår därför 
i totalen. Biogena utsläpp från förbränning 
av biobränslen som till exempel trädbränslen 
och pellets tillkommer. 2016 var det totala 
biogena utsläppet 415 000 ton, vilket är en 
liten ökning jämfört med tidigare. Det beror 
främst på ökad användning av biobränslen 
samt ökad produktion.
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* Kundundersökning gjord av Stadsnätskollen

Kundnöjdhet SKI-index  2015 2016 

Elnät Privat  73,8 69,9

Elnät Företag  76,0 74,3

Elhandel Privat  73,5 72,0

Elhandel Företag  73,4 72,0

Fjärrvärme Privat  77,8 75,8

Bredband*                                                          81,0         82,0 

En bra kundupplevelse
Vi har som mål att ha branschens nöjdaste kunder och arbetar aktivt för 
att följa upp och förbättra erbjudanden, kommunikation och service. 

Prisbelönt kundservice
Vi vann för femte året i rad pris för energibranschens bästa 
kundservice, ett fint kvitto på vårt arbete. Det är Service 
Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund som 
genomför undersökningen där cirka 3 000 svenska konsu
menter ger sin syn på olika företags kundservice. 

Undersöknngar driver utveckling
Årets resultat i undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex 
(SKI) visar att våra kunder är mer nöjda än genomsnittet för 
energibranschen. Av de energibolag som arbetar aktivt med 
försäljning mot kunder i hela Sverige ligger Skellefteå Kraft 
i topp. Liksom i förra årets undersökning pekar kunderna på 
möjligheten till förbättringar när det gäller vår förmåga att 
vara nytänkande och innovativa, samt att stärka förtroendet 
bland elnätskunderna. Skellefteå Krafts bredbandsnät, 
skekraft.net, hamnar i toppen när det gäller nöjda kunder.

Kundernas krav ökar hela tiden och vi följer trender noga 
för att ligga i framkant. Vi har börjat använda Net Promotor 
Score, en bedömning av i vilken mån våra kunder skulle 
rekommendera oss till andra, och varför. Den ger värdefull 
information om hur vi kan förbättra vårt arbete och vår 
kommunikation. 

Vi förenklar för våra kunder
Vi strävar efter att vara nytänkande för att ytterligare förenkla 
för och inspirera våra kunder. Under året har vi bland annat:

• Ökat satsningen på digitala utskick, bland annat avtal, 
 fakturor och annan information. Digitaliseringen möjlig
gör en snabbare och smidigare hantering för både oss 
och våra kunder och ger miljövinster i form av mindre 
pappersanvändning och transporter. Nu kommunicerar vi 
med 45 procent av våra kunder digitalt. 

• Förenklat inloggningen genom mobilt bankID vilket med
fört att fler kunder nu går in på Mina sidor där de, bland 
annat, kan följa sin förbrukning.

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning   |  Kundansvar

Digitaliseringen möjliggör snabbare och smidigare hantering av kundärenden.

Läs mer om undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex på  
kvalitetsindex.se.

Transparenta avtal och bra bemötande
Vi står på kundens sida och erbjuder avtal som ska vara  
lätta för kunden att förstå och styra.

Vi har till exempel tagit bort de dyra anvisningsavtalen.  
Vi har länge deltagit i samhällsdebatten kring att ta bort 
avtalsformen och tycker att det är synd att det ännu inte  
har kommit lagstiftning kring frågan då den missgynnar  
kunderna kraftigt. Vi kommer därför att fortsätta belysa  
och informera om frågan.

Under 2016 gick vi med i Prisdialogen, en prismodell som 
kombinerar lokal kunddialog med central prövning vid 
prisändringar på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens 
ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil 
prisändring på fjärrvärme och att bidra till ett ökat för
troende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning

Med våra värderingar som vägledning strävar vi efter att hela tiden 
förbättra kundupplevelsen ur ett helhetsperspektiv. Det innefattar såväl 
avbrottsfria elleveranser och utmärkt service som schyssta avtal. 

Vårt kundansvar

Vad handlar det om?mål

Kundupplevelse (kundnöjdhet och kundservice) 
Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och nöjda 
kunder är en förutsättning för ett långsiktigt lönsamt 
Skellefteå Kraft.

Som kommunägt bolag har vi särskilda förväntningar 
på oss att ge god service, ha bra kvalitet och agera 
föredömligt.

Tillgänglighet och tillförlitlighet i energileveranser
El och fjärrvärme är grundläggande för ett fungeran
de samhälle. Avbrott kan få besvärliga konsekvenser 
för individen, företag och viktiga samhällsfunktioner.

Affärsetik, enkelhet och transparens
Energibranschen har en historia med krångliga 
och ibland oetiska avtals och prismodeller, vilket 
påverkar kundernas förtroende och attityd till 
energibolagen.

• Utvecklar en kunddialog och kundservice i världsklass.
• Utvecklar kommunikationskanaler och tillgänglighet.
• Gör kundundersökningar.

• Fokuserar på leveranssäkerhet.  
• Utvecklar systematiskt förebyggande underhållsarbete.
• Investerar i förnyelse av anläggningar, nät och utrustning.

• Erbjuder enkla, kundorienterade avtal och prismodeller.
• Erbjuder energitjänster.
• Diskuterar vår uppförandekod.

Vad gör Skellefteå Kraft?  

• Börjat med automatiserade välkomstsamtal. Vi ringer upp 
nya kunder.

• Arbetat aktivt med närvaro och återkoppling i sociala 
medier för att snabbt kunna agera utifrån synpunkter från 
våra intressenter. 

• Tagit fram fyra videopodcasts tillsammans med Hjärnfon
den som erbjuder en annorlunda typ av energirådgivning 
till våra kunder. Några av Sveriges främsta hjärnforskare 
lär oss i de olika avsnitten mer om hjärnans fantastiska 
potential och hur vi bäst laddar den med energi.
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Pålitlig energileverans
Vi arbetar löpande och systematiskt för att trygga våra energileveranser 
och för att minimera antalet avbrott och avbrottstiden i våra elnät.

Klimatförändringar utmanar
Under året har vi haft tre större störningar i elnäten, men 
ganska få små störningar. Vi ser tydligt att förändrade  
väderförhållanden till följd av klimatförändringen blir allt 
mer utmanande för vår verksamhet. Stormen Elvira med
förde att 4 786 av våra kunder var utan el i mer än 12 timmar 
(den lagstadgade gränsen för avbrott) och att 1 254 kunder 
var utan el i 24 timmar eller mer. Det resulterade i att vi fick 
betala ut kompensation på totalt 6,8 miljoner kronor. 

Vi har en omfattande krisledningsplan som vi arbetar efter 
när stora stormar inträffar. Den uppdateras kontinuerligt 
med nya lärdomar. Bland annat ska vi säkerställa enligt lag 
att de som haft elavbrott längst får hjälp först, oavsett om 
det innebär att enklare åtgärder som kan hjälpa många fler 
får vänta lite längre. 

Investeringar i elnätet
På grund av vårt stora landsbygdsnät, med många meter 
ledning mellan varje kund jämfört med mindre stadsnät, 
har vi norra Sveriges näst högsta nätavgifter. Lagstiftningen 
säger att samma tariff ska gälla i hela det sammanhäng
ande nätet, och vår utgångspunkt är att kunder långt ute i 
elnätet har samma rätt till trygga elleveranser som de som 
bor i tätbefolkade områden. Vi gör löpande kontroller av, 
och investeringar i, näten för att förbättra tillförlitligheten i 
vår elleverans. Vi ersätter exempelvis luftburen kabel med 
kabel i marken där det är relevant och byter ut blanktråd till 
isolerad lina i våra luftledningar. I år har vi också påbörjat ett 
stort arbete med att dokumentera alla våra kopplingsskåp, 
för att ytterligare förbättra säkerhet och arbetsmiljö för våra 
medarbetare, samt kostnadseffektiviteteten i våra nät. 

Bolagiserad underhållsverksamhet
Vår underhållsverksamhet bolagiserades under slutet av 
2015 för att skapa en professionell serviceverksamhet  
under det egna varumärket Energiservice Skellefteå.  
Arbete pågår att skapa en flexibel och effektiv organisation 
som exempelvis kan hantera elavbrott på ett bättre sätt.  
Ett annat exempel är att utöka kompetensområdet inom 
vilket Energiservice verkar. Det har skett genom att utöka 
personalstyrkan med kompetens inom hydraulik och fiber
teknik. Genom att erbjuda tjänster till andra företag inom 
industrisektorn skapas också en bredare kundbas att stå  
på, vilket är en förutsättning för en vidare utveckling av 
Energiservice verksamhet. 

Pålitlig fjärrvärme
Vårt eget krav är att kunna klara full värmeleverans vid 
20 grader oavsett störningar. God leveranskvalitet når vi 
genom systematiskt arbete med underhåll, planering av 
bränsleinköp, och beredskap för att vid behov använda 
alternativa bränslen och reservpannor. För ökad kundtrygg
het erbjuder vi även serviceavtal som ger kunden tillgång 
till vår servicepersonal dygnet runt om fjärrvärmeutrust
ningen i hemmet skulle krångla.

Energitjänster
Vi erbjuder våra privat och företags
kunder information, råd och tjänster för 
att sänka deras energianvändning och 
därmed kostnader.

Till företagskunder erbjuder vi olika analyser och energi
kartläggningar, med förslag på åtgärder för energieffek
tivisering och kostnadsbesparing.

Den nya lagen om energikartläggning för stora företag 
ökar efterfrågan på våra tjänster och vi har utbildat tre 
certifierade energikartläggare för att möta behovet. Vi 
har även en grundläggande energiutbildning där kunden 
får tips på förbättringar och hjälp att komma igång med 
sitt energieffektiviseringsarbete.

Största
strömavbrottet
på flera år
Normalt brukar försommaren vara en stabil årstid utan 
stormar. Då besiktas näten med helikopter och alla träd 
som riskerar att falla över ledningarna röjs bort. När stor
men Elvira, den största sedan 2013, inträffade i juni hade 
vi inte hunnit göra klart arbetet, därför fick vi många fler 
avbrott orsakade av nedfallna träd än om ovädret inträf
fa t i exempelvis september. Vi har aldrig tidigare varit med 
om så kraftiga vindar så tidigt på året.

Totalt drabbades omkring 15 000 kunder under onsdag  
8 juni och torsdag 9 juni. Som mest var cirka 10 000 kun
der, spridda över hela Skellefteå Krafts elnätsområde, utan 
ström samtidigt.

Vi ökade vår bemanning så snart vädervarningarna gick 
ut och helikoptrar sattes in i arbetet för att snabbare ge en 
överblick var på linjerna som 
träd fällts över ledningarna. 

– Vi har en väl fungerande, 
flexibel organisation som 
gjorde att vi kunde reagera 
snabbt och på många plat
ser i nätområdet samtidigt, 
säger Eva Axelsson, vd för 
Skellefteå Kraft Elnät.

För att elnätet bättre ska 
motstå vädrets makter satsar vi 100 miljoner varje år för 
att förstärka elnätet. Men att bygga bort alla risker är inte 
möjligt.

"Vi reagerade 
snabbt och på 
många platser 
i nätområdet
samtidigt."

 
Avbrottstid per kund

Stormen Hilde orsakade 2013 långa elavbrott.  
Vår satsning på att vädersäkra elnätet, och  
ett delvis nytt elnät i Lycksele, har förbättrat 
tillförlitligheten i elleveransen. Målet att den  
genomsnittliga avbrottstiden ska vara mindre  
än 100 minuter per kund och år nåddes för  
första gången 2016.
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Antal avbrott per kund

När stormen Elvira inträffade i juni hade vi inte 
hunnit besiktiga elnäten klart och röja undan 
alla träd som riskerade att falla över ledningar-
na. Därför fick vi många fler avbrott orsakade 
av nedfallna träd än om ovädret inträffat i 
exempelvis september. Vi har aldrig tidigare 
varit med om stormar så tidigt på året.
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Vårt sociala ansvar
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Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför erbjuder vi attraktiva villkor, tydliga  
karriär och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö och förutsättningar att ha en sund 
balans mellan arbete och fritid. Vårt sociala ansvar handlar även om att bidra till lokal och 
regional samhällsnytta. Till exempel genom sponsring och infrastruktursatsningar.

Vad handlar det om?mål

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
De allvarligaste handlar om elsäkerhet, fall och het 
ånga, där en olycka i värsta fall kan ha dödlig utgång. 
I kontorsverksamheten handlar riskerna i huvudsak 
om stress och stillasittande. 

Attraktiv och utvecklande arbetsplats
Motiverade medarbetare är grunden för en fram
gångsrik verksamhet. Skellefteå Kraft behöver attra
hera och behålla talanger inom flera olika yrkeskate
gorier, för att kunna bli Sveriges bästa energibolag.

Mångfald och likabehandling
Ett bredare kundperspektiv och rekryteringsbas  
ger förutsättningar för bättre affärer, arbetsmiljö  
och innovationsförmåga. Energibranschen som 
helhet har en utmaning i att locka fler kvinnor,  
och öka den etniska mångfalden.  

Ursprungsbefolkningars rättigheter
Vår verksamhet påverkar närboende på olika sätt. 
Vindkraftsparker och vattenkraftanläggningar är i 
flera fall placerade i områden där samer lever och  
får en inverkan på rennäringen. 

Samhällsengagemang lokalt och regionalt
Stöd och engagemang utanför kärnverksamheten 
handlar om att ta ansvar och bidra till samhälls
utvecklingen.

• Bedriver ett strukturerat arbetsmiljöarbete enligt   
   OHSAS 18001.
• Erbjuder motsvarande krav på leverantörer och 
   entreprenörer.
• Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och ergonomi 
   genomgång.

• Genomför värderingsarbete och medarbetarundersökning.
• Erbjuder individuell kompetens och karriärutveckling.
• Samarbetar och för en dialog med skolor och universitet.
• Erbjuder examensarbeten, praktik och sommarjobb.

• Inför uppförandekod och utbildar medarbetarna.
• Upprättar en likabehandlingsplan och genomför 
   insatser.
• Har ett mångfaldsperspektiv i rekrytering. 
• Har nolltolerans mot sexuella trakasserier. 
• Deltar i ledarskaps och mentorprogrammet  
 Qraftsamling.

• För dialog och genomför samråd.
• Betalar ekonomisk kompensation i form av bland annat 
   bygdemeldel och frivilliga ersättningar.

• Sponsrar lokala och regionala kultur och idrottsföreningar.
• Utvecklar strategiska samarbeten.

Vad gör Skellefteå Kraft?  

Attraktiv och utvecklande arbetsplats
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska må bra, utvecklas och vara motiverade  
varje dag de går till jobbet. Det är centralt för att behålla och attrahera talanger som  
kan fortsätta utveckla Skellefteå Kraft till Sveriges bästa energibolag.

Ny organisation och styrning
Under 2016 har fokus legat på att få den nya organisatio
nen att sätta sig efter omorganisationen 2015. Vi har gjort 
många interna rekryteringar, men även externa, för att fylla 
vakanser i den nya organisationsstrukturen. Vi har även  
arbetat med att utveckla rollerna som beställare och  
utförare av energiunderhåll, liksom med målstyrning och att 
tydliggöra och kvalitetssäkra våra interna processer.

MMI-index över genomsnittet 
Motiverad medarbetarindex, MMI, i årets medarbetarunder
sökning landade på 66 (2014: 67) vilket är en enhet över 
snittet för svenska företag. Däremot har index sjunkit de 
senaste mätningarna och den trenden jobbar vi för att 
vända. Vårt mål för MMI till 2020 är 75 och vi arbetar aktivt 
efter vår handlingsplan.

De tydligaste utvecklingsområdena i MMI handlar, liksom 
tidigare år, om kommunikation och information samt orga
nisation och företagsledning. I handlingsplanen fokuserar vi 
på aktiviteter som stödjer företagets strategiarbete, exem
pelvis utveckling av arbets och förbättringsprocesser, och 
internkommunikation. Höga MMIbetyg fick vi framför allt på 
ledarskap, medarbetarsamtal, arbetsklimat och samverkan, 
hälsa och arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. 

Att bland annat ledarindex, som landade på 73 (2014: 72), 
förbättrats ser vi som mycket positivt då gott ledarskap är 
centralt i framgångsrika förändringsprocesser. Vi har de se
naste åren arbetat mycket med ledarutveckling, framför allt 
kopplat till beteendestyrning utifrån kultur och kärnvärden, 
ett arbete vi kommer att fortsätta med.

Vi vill att alla medarbetare ska känna sig bra och lika behandlade.

22
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Årets employer branding-företag
Våra omfattande investeringar i vindkraft och den 
kommande utvecklingen av energibranschen medför 
ett ökat behov av personer med specifik kompetens de 
närmaste åren. För att säkra vår kompetensförsörjning 
vill vi vara, och uppfattas som, en attraktiv arbetsgivare 
bland studenter och akademiker med några års arbets
livserfarenhet. I Universums mätningar på Mittuniversitet, 
Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, rankas 
vi på plats 60 (2015: 42) av civilingenjörsstudenter och 
23 bland högskoleingenjörerna (2015: 36). Bland unga 
akademiker (sammanslaget index mellan Senior och 
Young professionals) ligger vi på 61 (2015: 53).

Vi arbetar aktivt för att få ungdomar att utbilda sig till 
de yrken vi har behov av. Vi deltar på utbildningsmässor 
och informationsträffar på universitet och högskolor i 
Norrland. Tillsammans med 15 andra branschföretag, 
startade vi 2010 distansutbildningen Högskoleingenjör 
Elkraftteknik. Vi stöttar utbildningen finansiellt och  
genom att sitta med i programrådet. 

Skellefteå Kraft fick pris som 2016 års employer branding 
företag i Universum Award i mars, en bekräftelse på 
vårt goda anseende som arbetsgivare. Motiveringen till 
utmärkelsen löd:

”Skellefteå Kraft har trots stark tillväxt lyckats behålla 
den familjära känslan och har ett starkt fokus på sina 
medarbetare som den viktigaste resursen. Genom att 
engagera unga och vara delaktiga i utbildningssamman-
hang tar de också stort ansvar för branschens framtid. 
Detta tillsammans med sitt mål på 100 procent hållbar-
het i såväl sina produkter som bland sina medarbetare 
gör dem till ett föredöme i branschen.” 

Uppskattat praktikprogram
Vi har ett gediget praktikprogram som vänder sig till 
högstadieelever och arbetssökande och som visar vad 
vi gör inom våra olika verksamheter. Under året har vi 
etablerat ett handledarnätverk internt, vilket har bidragit 
till fler och mer engagerade handledare. År 2016 tog vi 
emot sju personer från Arbetsförmedlingen på praktik. 
Det viktigaste för oss med praktiken är att låta ung
domar och andra få en uppfattning om, och skapa ett 
intresse för, möjligheterna inom energibranschen. Vi har 
också tagit emot 62 sommarjobbare och tre examens
arbetare.

Innovation och utveckling i arbetet
Vi strävar mot att vara en kreativ och innovativ arbetsplats, 
där medarbetarna är engagerade i att utveckla sig själva, 
varandra och företaget. När någon lämnar in en idé som 
har potential till att förbättra vår verksamhet, sätts en 
summa pengar av till en gemensam pott som delas ut till 
samtliga medarbetare en gång per år. I år blev summan
2 800 kronor per person. Vi utser också årets bästa för
bättringsidé som uppmärksammas och belönas ytterligare. 
I år vann avdelningen Planering och optimering priset för 
att ha utvecklat ett optimeringsprogram som tar hänsyn 
till spotpris och primärreglering vid vattenkraftproduktion, 
vilket förbättrat det ekonomiska resultatet med många 
miljoner kronor. Vinnarna fick som pris att besöka en 
kraftstation och kraftverksmuseum i Telemark, Norge samt 
elbörsen i Oslo.

I samband med de årliga medarbetarsamtalen görs en  
övergripande kompetensinventering för att identifiera  
generella och specifika utbildningsbehov. En populär utbild
ningssatsning under året handlade om presentationsteknik, 
med i huvudsak chefer och projektledare som målgrupp.  
En annan aktuell utbildningssatsning är ”Att leda utan att 
vara chef” som riktar sig till nyckelpersoner som har stor 
påverkan på medarbetare och organisation utan att ha ett 
formellt chefsuppdrag.

Satsning på Skellefteå Kraft karriär 
För att klara framtidens utmaningar och medarbetarnas 
önskemål fortsätter vi arbetet med andra karriärvägar som 
alternativ till chefskarriär, inom vissa yrken. Under hösten 
2016 har vi utvärderat pilotversioner för projektledare  
och tekniker med positivt resultat och ambitionen är att 
fortsätta med fler yrken våren 2017.Värderingar 

vägleder i vardagen
Skellefteå Krafts uppförandekod tydliggör hur vi ska be
handla varandra internt och gentemot våra externa sam
arbetspartners och andra intressenter. Under 2016 har 
vi arbetat aktivt för att implementera den i verksamheten. 
Uppförandekoden finns med i introduktionen för nyanställda 
och i arbetsmiljöutbildningen för chefer. Dessutom har alla 
avdelningar genomfört så kallade dilemmaövningar, det vill 
säga diskuterat olika etiskt svåra situationer som man kan 
ställas inför i arbetet och hur man med uppförandekoden 
som vägledning bör agera. Diskussionerna har varit viktiga 
för att skapa ökad tydlighet kring hur vi bör förhålla oss i 
våra olika kontaktytor. 

– I dag är vi en av Sveriges främsta energileverantörer och 
den positionen vill vi behålla och förstärka. Samtidigt är 
det mycket som skiljer oss 
från andra företag eftersom 
vi är helägda av Skellefteå 
kommun. Det gör oss till 
en samhällsbyggande kraft 
som ska förena affärsmäs
sighet med samhällsnytta. 
Vi har med andra ord ett 
oerhört viktigt förtroen
de att förvalta. Vår uppförandekod hjälper oss att axla det  
ansvaret, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Under året har vi tagit fram en handlingsplan och definie
rat vilka påföljder som ska gälla om någon bryter mot upp
förandekoden. Koncernen har även inrättat en funktion som 
ansvarar för efterlevnad av lagar och interna styrdokument.

Vi kommer under 2017 att inrätta en extern tjänst för 
whistleblowing där medarbetare anonymt ska kunna rap
portera händelser eller beteenden som bryter mot upp
förandekoden.

Läs mer om uppförandekoden på vår hemsida.

Praktikanter på besök vid Hedensbyns kraftvärmeverk.

Mångfald och likabehandling  
För oss är det självklart att alla medarbetare ska känna sig bra och lika  
behandlade och vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Ett viktigt 
utvecklingsområde framåt är att öka mångfalden inom företaget.

Nolltolerans mot diskriminering
Arbetet med att implementera vår uppförandekod är en 
viktig del i arbetet med förtydliga hur vi ska bete oss mot 
varandra. Vi arbetar även efter en likabehandlingsplan som 
gäller för 2015–2016. Under året har vi fortsatt kommunicera 
vår nolltolerans mot kränkande särbehandling med fokus på 
att öka kunskap och slå hål på fördomar. Bland annat har 
det ingått i diskussionsövningar och som en del i arbets
miljöutbildningen för chefer och skyddsombud. 

I vårens MMIundersökning frågade vi medarbetarna om 
upplevd diskriminering. Resultatet visade att nio medarbe
tare uppger att de har varit utsatta för trakasserier och 13 
för mobbing under det senaste året. Vi ser allvarligt på att 
det förekommer och fortsätter arbeta aktivt för att alla ska 
behandlas med respekt. I slutet av 2016 genomfördes en 
uppföljande enkät om likabehandling vars resultat kommer 
att ligga till grund för 2017–2018 års likabehandlingsplan. 

Under året har vi även färdigställt en lönekartläggning.  
Resultatet visade att vi som helhet har jämställda löner 
mellan män och kvinnor i organisationen. Det fanns ett fåtal 
osakliga löneskillnader för enskilda personer som vi har 
rättat till. 

Positiv pensionering
Att dela kompetens inom företaget är viktigt, inte minst  
genom att ta tillvara våra äldre medarbetares kompetens 
och erfarenhet. Det gör vi bland annat genom så kallad 
positiv pensionering. Det betyder att de som är över 60 

erbjuds att jobba 80 procent till 90 procent lön och 100 
procent pensionsavsättning. På så sätt är det fler som orkar 
jobba kvar längre och övergången till ersättaren blir smidi
gare. 

Mångfald ett viktigt utvecklingsområde
Mångfald är en utmaning för energibranschen som helhet. 
Skellefteå Kraft har en relativt homogen organisation, med 
liten etnisk mångfald och en majoritet av män. Våra riktlinjer 
vid intern och extern rekrytering innefattar därför mång
faldsperspektivet. 

I år har vi anmält en av våra kvinnliga chefer till ledarskaps 
och mentorprogrammet Qraftsamling vars syfte är att öka 
andelen kvinnliga chefer i energibranschen. Deltagarna 
får coaching av en mentor, utbildning och ett nätverk att 
dela erfarenheter med. Alla fjorton företag som deltar har 
också satt upp mätbara mål på organisationsnivå. Skellefteå 
Krafts mål är att matcha antalet kvinnliga medarbetare med 
antalet kvinnliga chefer, vilket innebär att förflytta sig från 
knappt 20 procent upp till 25 procent kvinnliga ledare. 

När det gäller mångfald ur ett etniskt perspektiv har vi 
stor utvecklingspotential. Vårt blygsamma mål är att vi ska 
anställa en person med utländsk härkomst per år, vilket vi 
uppnådde under 2016. Vi behöver göra mer för att utveckla 
samarbetet med såväl SFI och Arbetsförmedlingen för att 
bättre kunna ta emot praktikanter, exjobbare och sommar
jobbare med utländsk härkomst, men även arbeta internt 
med en företagskultur som är bättre på inkludering. 

"Vi har ett 
oerhört viktigt
förtroende att 
förvalta."
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Säker arbetsmiljö
Vi har en nollvision för arbetsolyckor och arbetar systema
tiskt genom vårt certifierade ledningssystem för arbetsmiljö 
enligt standarden OHSAS 18001. Med utbildning, strikta 
rutiner, kontroll och avvikelsehantering minimerar vi risken 
för olyckor. Vi uppmanar också våra medarbetare att anmäla 
alla arbetsskador, oavsett konsekvens, så att vi kan före
bygga allvarligare skador i framtiden. 

Under året har vi haft hjälp av en student från Personal
vetarprogrammet i Umeå som haft till uppgift att utreda om 
det finns organisatoriska samband mellan upplevd stress 
och ökad sjukfrånvaro. Rapporten lyfter viktiga frågor som 
rör chefernas förmåga att tolka tidiga tecken till ohälsa och 
deras kunskap om vad man ska göra när någon drabbas 
av sjukdom. Vi kommer att genomföra kompetenshöjande 
insatser för chefer inom området psykisk ohälsa under 2017. 
Vi ser även att företagshälsovården är en viktig part avseen
de arbetsrelaterad ohälsa och arbetar kontinuerligt med att 
matcha behovet av främjande, förebyggande och reaktiva 
åtgärder.

Helhetsperspektiv på arbetsmiljön
Vid längre sjukskrivningar försöker vi även att göra orsaks
analyser utifrån MTO (MänniskaTeknikOrganisation), så att 
vi får en helhetsbild och kan arbeta för nödvändiga föränd
ringar. Det medför att vi inte rehabiliterar tillbaka personer 
till samma arbetsmiljö utan att ha först utrett och åtgärdat 
grundorsakerna. Även vid investeringar samt förändrings 
och utvecklingsarbete gör vi samlade bedömningar av den 
sociala arbetsmiljön utifrån MTOtanken.

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning  |  Socialt ansvar – Medarbetare Socialt ansvar – Inköp  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning

Ansvar i leverantörsledet  
Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer. Vår utgångspunkt är 
att de ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer 
på oss själva. Under 2016 har vi fortsatt utveckla systematik och arbetssätt för att 
hantera risker i leverantörskedjan.

Inköp från 5 000 leverantörer
Vi köper varor och tjänster för nära 1 miljard kronor varje år. 
Merparten, cirka 70 procent, är investeringar i utrustning 
och entreprenadtjänster till vind och vattenkraftverken. 
Resten utgörs av drift och underhållstjänster samt divers e 
inköp av indirekta varor. Leverantörerna är i huvudsak 
svenska och europeiska, men produkter och material är ofta 
tillverkade i andra delar av världen. Vindkraftverken köper vi 
från tyska och kinesiska leverantörer. 

Vi hade totalt 5 000 aktiva leverantörer 2016, varav 300 
stod för cirka 80 procent av inköpsvolymen. I arbetet med 
att ställa och följa upp hållbarhetsrelaterade krav fokuserar 
vi på de 300 största leverantörerna. Våra mest långsiktiga 
leverantörsrelationer har vi med ett trettiotal entreprenörer 
och andra partners som är direkt kopplade till våra anlägg
ningar, en förutsättning för att säkert underhåll och tillgång 
till rätt reservdelar.

Ökat fokus på socialt ansvar 
Vi ställer sociala och miljömässiga krav vid inköp och upp
handlingar och vår uppförandekod är en del av våra avtal. 
Kraven följs upp genom ett självskattningsverktyg som leve
rantörerna fyller i, det fortsatta uppföljningsarbetet anpas
sas utifrån leverantörens svar. Till exempel görs platsbesök i 
de fall vi anser att det är hög risk för att kraven inte uppfylls.

Vår riskbedömning fokuserar på sociala aspekter, främst hos 
leverantörer utanför Europa. Vi är dock medvetna om att 
risker kopplade till arbetsmiljö och arbetsvillkor förekommer 
även hos svenska och lokala leverantörer.

Noggrann utvärdering av vindkraftverksleverantör
Till vindkraftparken Blaiken har vi köpt in sammanlagt  
39 vindkraftverk från en kinesisk leverantör, Dongfang.  
I samband med upphandlingen ställde vi omfattande krav 
på systematiskt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 
Kraven följdes upp genom ett stort antal platsbesök både 
hos leverantören och ett tiotal underleverantörer i Kina, 
och genom en nära dialog under byggandet på plats här 
i Sverige. Under 2016 har vi fortsatt uppföljningsarbetet i 
samband med att bygget av den sista etappen av Blaiken 
vindkraftpark. 

Utveckling 2016 
Under 2016 har vi gjort ett arbete med att tydligare kate
gorisera våra leverantörer, och samtidigt utvecklat syste
matiken för att ställa och följa upp miljö och sociala krav. 
Framöver kommer vi att anpassa kravnivån ytterligare till 
olika leverantörskategorier för att fokusera på de leverantö
rer och inköpskategorier där riskerna och nyttan är störst. 
Från självutvärderingarna vi låter leverantörerna fylla i, vet 
vi till exempel att mognadsgraden varierar både geografiskt 
och mellan olika branscher. 

Vi kommer fortsätta lägga stor vikt på de leverantörer vi 
kategoriserar som strategiska partners, och vid stora inves
teringsprojekt, där vi vet att tydliga krav ger positiva ringar 
på vattnet i underleverantörsledet. 

Vi har under året omarbetat vår självutvärderingsmall för att 
göra den lättare för leverantörerna att förstå och använda. 
Vårt mål är att alla våra leverantörer ska uppfylla uppförande
kodens krav, det vill säga motsvarande krav som vi ställer på 
oss själva. 

Proaktivt arbete för hälsa och säkerhet  
Vi arbetar förebyggande för att medarbetarna ska må bra och för att förebygga skador 
och sjukdom. Det är viktigt att tidigt se signaler som i en förlängning kan påverka  
medarbetarnas hälsa. Psykosocial ohälsa är en särskilt viktig fråga i dagens samhälle. 

Vår breda verksamhet innebär inköp av materiel från hela världen. Det ställer krav på ansvar i leverantörsled.

Sjukfrånvaro

Efter en tid med ökande sjukfrånvaro har den åter 
börjat minska och ligger nu något under snittet hos 
liknande bolag i branschen. Bryter man ner statistiken 
i kvinnor och män så kan det noteras att kvinnor har 
en sjukfrånvaro på 4,9 % och män på 2,3 %. Orsaken 
till skillnaden är inte helt tydlig, men speglar statisti-
ken i riket. Av totalt 3,0 % sjukfrånvaro består 1,9 % av 
korttidsfrånvaro och 1,1 % av långtidsfrånvaro.
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Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket 
Under året kom en ny föreskrift om organisatorisk och 
psykisk ohälsa. Vi har genomfört en gapanalys mot lagen 
som visar att vi i stora delar lever upp till den. Vi har utbil
dat skyddsombud och chefer i vad lagen innebär och nu 
återstår arbete med att identifiera indikatorer och sätta mål 
kopplat till stressnivåer och psykosocial ohälsa, anpassat för 
respektive arbetsgrupp. 

Friskvård för hälsa och välmående
Vi vill inspirera till ett hälsosamt arbetsliv och erbjuder där
för ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter, både olika typer 
av fysisk aktivitet, men även massage och körsång. Vi satsar 
nu på att få fler att komma över tröskeln och börja delta i 
olika aktiviteter, genom att efterfråga idéer för att kunna 
erbjuda ett ännu bättre utbud. Vi erbjuder även hälsounder
sökning vart tredje år, en friskvårdspeng på 2 200 kronor 
per år (vilket användes av 55 procent av medarbetarna 
2016) och genomgång av ergonomi för medarbetare som 
arbetar i kontorsmiljö.

 2014 2015 2016 

Sjukdagar till följd av olycka 96 28 11

Antal arbetsskador* 28 36 21

Olycksfallsfrekvens** 5,6 2,3 1,05

* Vi uppmanar våra medarbetare att anmäla alla arbetsskador, oavsett  
 konsekvens, så att vi kan förebygga allvarligare skador i framtiden.

** Antal olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar.

En medarbetare klämde foten och var sjukskriven 11 dagar. Det var 
det enda olycksfallet som ledde till sjukfrånvaro under 2016. Inga 
allvarliga olyckor har inträffat.
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En viktig del av vårt sociala ansvarstagande är att vara en lokal samhällsbyggare. Både 
vår ägare, Skellefteå kommun, och kommuninvånarna förväntar sig att vi ger tillbaka 
till samhället och är med och utvecklar det. Vi har förstås också ett stort ansvar för den 
påverkan som våra anläggningar kan ha på människor som bor och verkar i närheten.  

Samhällsansvar, engagemang och sponsring

Bred sponsring
Vi sponsrar och stödjer ett stort antal verksamheter, främst 
föreningar inom vår region och på orter där vi har verk
samhet. Vi har två fokus i vår sponsringsverksamhet. Dels  
varumärkesexponering, som främst skapas genom sam
arbetet med Skellefteå AIK. Dels sponsring till kultur och 
idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Under 2016 fick 
ett sextiotal föreningar stöd av oss, i pengar handlar det om 
sammanlagt cirka 13 miljoner kronor. 

Föreningar som uppfyller våra sponsringsriktlinjer kan söka 
sponsring hos oss, i en årlig utlysning. Vi har valt att inte 
sponsra politiska eller religiösa verksamheter, kontroversiella 
verksamheter eller aktiviteter som innebär fara för liv och 
miljö. Vi sponsrar inte heller enskilda utövare. 

Till våra strategiska och mer omfattande samarbeten hör 
Hjärnfonden, som finansierar forskning kring hjärnans 
funktion och potential. Vi har i flera år även sponsrat Väster
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Vinterkicken  
integrerar  
och engagerar
Sedan 2014 är Skellefteå Kraft huvudsponsor till projek
tet Vinterkicken genom sitt sponsorsamarbete med fot
bollsklubben Skellefteå FF. 

Vinterkicken erbjuder ungdomar mellan 11 och 15 år en 
attraktiv och meningsfull verksamhet under vinterhalv
årets fredagskvällar. Projektet har kallats Skellefteås störs
ta ungdomsgård och är ett antidrog och antialkoholpro
jekt. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå FF, Bris 
och Polisen.

Mellan 600–800 ungdomar och vuxna samlas varje fredag 
i bollhallen för att ha roligt med fotboll som huvudakti
vitet. Även andra aktiviteter med olika former av spel finns 
för besökande ungdomar Mattias Granström är projekt
ledare.

– Vad som för sex år sedan 
började med en tanke på att 
fylla en outnyttjad bollhall 
på fredagskvällar är i dag en 
ambition att bidra positivt 
till Skellefteås framtid. För 
föreningen är det ett socialt  engagemang, inte bara ett främ
jande av fysisk aktivitet. En mötesplats för ungdomar obe
roende av kön, sexuell läggning, etnicitet eller andra kul
turella skillnader, helt enkelt. Vi hoppas och tror att det är 
tryggare att ha barnen här än ute på stan berättar Mattias.

– Vinterkicken handlar om ett socialt ansvarstagande 
och det uppskattar vi. Vi tycker det är oerhört viktigt att 
idrotts klubbar, som har möjlighet och kunskap, driver soci
ala projekt. Vi vill med vår medverkan möjliggöra den här 
satsningen för ungdomarna i Skellefteå, förklarar Catarina 
Hägglund, kommunikationschef på Skellefteå Kraft.

För mer info se www.cupmate.nu/cup/vinterkicken

"Spontan 
idrott när den 
är som bäst."

bottensteatern så att fler skolor i länet har möjlighet att 
se teater. Tillsammans med Västerbottensteatern är vi 
också initiativtagare till Berättarkraft som ska stimulera 
muntligt berättande.

Socialt ansvar genom idrotten
Vi ser positivt på samarbeten med idrottsföreningar som 
startar projekt som samverkar med samhället i övrigt. 
Föreningar som har idrotten som utgångspunkt samtidigt 
som de tar ett bredare socialt ansvar. Det som gör just 
idrottsföreningar till starka aktörer i en hållbar samhälls
utveckling är att de har ett starkt engagemang, är en eta
blerad mötesplats för ungdomar och har kunniga ledare.

Dialog och kompensation till närboende 
Vår verksamhet påverkar närboende på olika sätt. Vi för 
en dialog med de intressenter som berörs av vår verk
samhet för att hitta lösningar som minimerar negativ 
påverkan. 

I vissa fall betalar vi ut kompensation till samebyar, hem
bygdsföreningar med flera som påverkas negativt av vår 
verksamhet. Ekonomisk kompensation för påverkan av 
vattenkraft är reglerad i lag, så kallade bygdemedel. Vi 
betalade 2016 sammanlagt 8,5 miljoner kronor i bygde
medel för vattenkraft. För vindkraft finns ingen mot
svarande lagstadgad kompensation, vilket gör att storlek 
och ändamål för kompensation beslutas från fall till fall. 

Investeringar för säkra dammar 
Skellefteå Kraft har ett stort åtagande för säkerheten i 
våra dammanläggningar. Lagstiftning och branschrikt
linjer ställer höga krav på oss att arbeta aktivt med 
dammsäkerheten. Skulle olyckan vara framme och  
någon damm haverera kan det leda till stora konse
kvenser för övriga samhället, därför är arbetet högt 
prioriterat i verksamheten.

Vi utför löpande underhåll och tillståndskontroll på an
läggningarna. Riskanalyser genomförs systematiskt och 
grundligt. Vid riskhantering prioriteras i första hand att  
ta bort riskerna permanent och bygga bort problemen. 
Sådana åtgärder innebär ofta investeringar. När investe
ringarna genomförs håller vi god säkerhetsmarginal för 
att hantera eventuella förändringar i förutsättningarna 
som till exempel klimatförändringar vilket skulle kunna 
leda till att flödena förändras. Vi arbetar också aktivt   
med beredskap och samverkar med övriga samhället  
för att minimera konsekvenserna av ett eventuellt  
dammhaveri. 

Socialt ansvar – Samhälle  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning
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Resultatets variation beror delvis på faktorer 
som vi inte kan påverka, till exempel tempe-
ratur och nederbörd. Under 2013 påverkades 
vårt resultat även av nedskrivningar.

Resultat (EBIT)
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Avkastning på eget kapital 
före skatt

Avkastningskravet i koncernen är 10 % på 
eget kapital före skatt. Under 2016 nådde  
vi en avkastning på 6,9 procent. Vi jobbar 
med effektiviseringar av interna processer 
för att nå vårt avkastningskrav även när  
yttre faktorer påverkar oss negativt. 
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Lönsamhet och effektivitet

Låga elpriser pressar resultatet
Årets resultat landade på 437 miljoner kronor, vilket är 54 
miljoner lägre än året innan och det är en trend som vi 
kommer att se några år framåt. Värme och fibernät går bra, 
medan elaffären har det tufft. Det stämmer överens med hur 
det ser ut för övriga aktörer på marknaden och beror till stor 
del på det fortsatt låga elpriset, vilket i sin tur beror på ett 
överskott av el i systemet. Det låga resultatet förklaras även 
av torrt och milt väder och låga vindhastigheter som ger 
lägre vindkraftproduktion. Spotpriset låg något högre än 
2015 men på grund av prissäkringar blev snittintäkten lägre.  

Fortsatta effektiviseringar
Under 2015 lyckades vi motverka en del av effekten av 
det låga elpriset genom viktiga effektiviseringsåtgärder i 
verksamheten. Under 2016 har vi fortsatt att arbeta aktivt 
med förbättringsarbetet och med att vässa våra processer, 
bland annat med sikte på att kvalitetscertifiera elnätsverk
samheten under 2017.  Vi kan också räkna hem effekten av 
tidigare genomförda effektiviseringar. En sådan är den nya 
rökgaskondenseringen i Skellefteå som under 2016 minska
de våra bränsle och transportkostnader med 17 procent.

Det effektiviseringsprogram, som pågått under de senaste 
åren, följer plan och har hittills levererat resultatförbättringar 
på över 200 miljoner kronor.

Varje år ger vi tillbaka 4 procent av det egna kapitalet till 
våra ägare (kommunmedborgarna). År 2016 blev det 220 
miljoner kronor.

Elproduktionen står för den största andelen  
av vår omsättning. Lägre snittintäkt per  
producerad kWh el samt ett vindmässigt 
svagt år har medfört att koncernens  
omsättning minskat något mot föregående år.

Omsättning per produkt och tjänst 

 El, 2 266

 Nätavgifter, 446

 Värme, 427

 Fibernät, 76
 Energiservice, 39 

 Hyror, 6

 Övrigt, 109

mnkr

Vad handlar det om?mål

Ekonomiskt resultat (lönsamhet)
Stabil ekonomi och ett positivt resultat är en förut
sättning för att kunna driva och utveckla verksam
heten, vara en pålitlig energileverantör och kunna 
investera i forskning och innovation.

Indirekt ekonomisk påverkan på lokalsamhället 
Som kommunägt bolag ska Skellefteå Kraft främja 
ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen, genom 
sysselsättning, infrastruktur och återinvestering av 
överskott i forskning och utvecklingssamarbeten.

Forskning och utveckling
På en snabbt föränderlig marknad och i en värld där 
digitalisering, urbanisering och en ökad globalisering 
är starka trender, måste vi förstå och förhålla oss till 
nya möjligheter och utmaningar. Det handlar om att 
utveckla verksamheten för morgondagens behov, 
och skapa affärsfördelar och kvalitetsvinster. 

• Styr och effektiviserar för ökad lönsamhet.
• Avvecklar affärer med sämre lönsamhet.
• Gör regelbundna drift och underhållsinsatser i 
   anläggningar och nät.
• Hållbara investeringar – utvärdering av hållbarhets 
   aspekter del i investeringsprocess.
• Hållbara upphandlingar och inköp.

• Är en stor arbetsgivare i regionen.
• Ger årlig utdelning till ägaren, för återinvestering i 
  Skellefteå kommun. 
• Investerar i och utvecklar infrastruktur för bredband,  
   fjärrvärme och laddstationer för elfordon.

• Arbetar strategiskt med forskning, utveckling och     
   innovation.
• Samarbetar med regionala, nationella och inter 
   nationella forsknings och utvecklingsmiljöer.
• Investerar en del av överskottet i forskningsprojekt.
• Samarbetar för nya industrimöjligheter i norra Sverige.

Vad gör Skellefteå Kraft?  

Vi vill öka både energiproduktionen och antal kunder och samtidigt bli lönsammast 
av de tio största energibolagen i Sverige. Om det går bra för oss gynnar det regionen 
där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, 
Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning. Vår ekonomiska stabilitet 
möjliggör också långsiktiga investeringar i fjärrvärme, bredband och annan infrastruktur 
samt i förnybar energiproduktion.

Vårt ekonomiska ansvar
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Ekonomiskt värde fördelat (2016) Mnkr

Intäkter  3 418

Rörelsekostnader: inköp av varor och 
tjänster (leverantörer) samt bygdemedel  
och andra ersättningar för påverkan  
från vår verksamhet (närboende)  1 920

Löner och förmåner (medarbetare) 411

Räntekostnader (finansiärer) 307

Fastighetsskatt (staten) 220

Icke kommersiella investeringar  
(samhället) 14

Utdelning till ägare (Skellefteå kommun) 220

Återstående värde 324

Tabellen beskriver vilket ekonomiskt värde som verksamheten 
skapat och hur det fördelar sig på de olika intressenterna;  
leverantörer, närboende, medarbetare, finansiärer, staten, 
samhället och Skellefteå kommun.
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Satsar på 
laddstationer 
i regionen
Andelen elfordon växer snabbt. För att bidra i omställning
en till fossilfria transporter bygger vi nu laddstationer för 
laddning av eldrivna fordon. Satsningen bidrar till minska
de koldioxidutsläpp samtidigt som den stärker vår affär. Vi 
kommer i en första fas att sätta upp 25 laddstationer i regi
onen. Ett tiotal placeras i Skellefteå med omnejd, inklusive 
flygplatsen, och resten följer de mest trafikerade vägarna 
både längs kusten och i inlandet. 

– Vår ambition är att aktivt arbeta för omställningen till ett 
hållbart samhälle byggt på förnybar energi. Därför tycker 
vi det är oerhört positivt med den utveckling vi ser i elbils
branschen och vill vara en aktör i den, säger Christoffer 
Svanberg, chef för affärsområde X.

I oktober invigdes den första laddstationen i Skellefteå. 
Snabbladdaren är utrustad med tre olika uttag vilket möj
liggör laddning av i princip alla typer av elbilar. Den laddar 
en elbil med tomt batteri upp till 80 procents kapacitet på 
ungefär 30–45 minuter.

Vi gör hållbara investeringar
Trots lägre resultat de sista åren är vi ett finansiellt starkt 
bolag med möjligheten att investera i det vi tror på. Våra  
investeringar ska utveckla vår affär, säkra en stabil ekono
misk tillväxt och på sikt leda till en 100 procent hållbar  
energiproduktion. Under 2016 investerade vi totalt 232  
miljoner kronor i egen förnybar energiproduktion i  
regionen, som vind och vattenkraft. Samtidigt utvärderar  
vi vårt innehav i icke förnybar energiproduktion som kärn 
och kolkraft. Under året har vi också satsat på utveckling 
och innovation genom ett nytt affärsområde.

För att säkerställa en elleverans med få och korta avbrott 
och ett snabbt bredband till våra kunder, gör vi även be
tydande investeringar i underhållet av elnätet (läs mer sid 
20) och i utbyggnad av fibernätet. Inför investeringsbeslut 
beaktar vi olika hållbarhetsaspekter, avseende miljö, etik  
och socialt ansvar, och använder checklistor som stöd.  

Några av våra största investeringar under året har varit:
• Uppförande av etapp fyra av Blaiken vindkraftspark. 
• Beslut om investering i Solberg vindkraftpark, som vi  

ska bygga tillsammans med Fortum.
• Etablering av laddinfrastruktur för elfordon. 
Våra totala investeringar uppgick till 410 miljoner kronor 
under 2016.

Skellefteå Kraft som skogsägare
Vi äger och förvaltar cirka 9 300 hektar skogsmark som vi 
sköter enligt skogsvårdslagens bestämmelser. Vårt skogs
bruk bedrivs med fokus på både lönsamhet och långsiktig 
hållbarhet. Ett övergripande mål är att långsiktigt skydda 
minst fem procent av skogen från avverkning. Under 2016 
hade vi totalt 8,6 procent av vår produktiva areal skyddad 
från avverkning, att jämföra med 8 procent 2015.  

Läs mer om skogen vi äger på skekraft.se

Energimarknaden är i snabb förändring och vi satsar 
på forskning och samarbetsprojekt för att utveckla 
verksamheten för morgondagens behov. Under året 
har vi etablerat ett nytt affärsområde, affärsområde X, 
som rymmer både affärsutveckling och FUI (Forskning, 
Utveckling och Innovation). Vi ser viktiga synergier i att 
dessa två delar jobbar nära varandra. Affärsområdet  
ska stötta den övergripande verksamhetsstrategin i vår 
strävan att leda och driva utvecklingen i branschen.  
Vi satsar cirka 10 miljoner kronor på FUI varje år, och i 
och med det nya affärsområdet kommer vi kunna göra 
en större samlad satsning på innovation och utveckling. 
Arbete med att utveckla mål, processer och rutiner för 
affärsområdet pågår. Under året har vi varit delaktiga 
och drivande i flera viktiga projekt: 

• Vi vill attrahera elintensiv industri till 
norra Sverige 
Skellefteå Kraft och Vattenfall lanserade under 2016 en  
gemensam satsning på att attrahera nya elintensiva 
industrier från hela världen att etablera sig i norra 
Sverige. Satsningen är bland annat ett svar på den 
kraftigt ökade efterfrågan av datalagring och en del i 
vår strävan att vara en motor i regionen och samtidigt 
utveckla vår affär. Möjligheterna som norra Sverige 
erbjuder för att bygga upp den här typen av industrier 
är mycket gynnsamma. Här finns tillgång till stabil och 
förnybar el till konkurrenskraftiga priser, men också 
starka lokalsamhällen. Det är en möjlighet för norra 
Sverige, fler etableringar kommer att betyda jobb och 
tillväxt i regionen. 

• Testning av det smarta hemmet  
Innovationsprojektet ”Hållbara öppna lösningar för 
det smarta hemmet”, fortsatte under året. Det drivs av 
forskningsinstitutet Swedish ICT och vi deltar tillsam
mans med bland andra Skebo och Skellefteå kommun. 
Syftet är att skapa en gemensam och öppen teknisk 
plattform för olika tjänster inom exempelvis omsorg, 
energianvändning och fastighetsstyrning. Tekniken 
används i skarpt läge i utvalda testlägenheter och det 
pågår arbete med att samla in mätdata för att utvärdera 
lösningen. En sammanfattning av projektet kommer att 
göras under våren 2017. 

• Satsning på solel  
För att möta klimatutmaningen behövs mer energi 
från förnybara energikällor. Det händer mycket inom 
solenergi och energilagring och vi vill vara med och 
bidra inom den utvecklingen. Bland annat har priset på 
solceller sjunkit kraftigt de senaste åren. Under 2016 
har vi startade vi ett tvåårigt solprogram för att bygga 
upp kompetens, etablera testanläggningar och utveckla 
affärsmodeller och kundlösningar för solel.

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning  | Ekonomiskt ansvar

Bredband skapar 
möjligheter

Slutkundernas behov av bandbredd ökar och därmed även efterfrå
gan på nät och tjänster som kan möta framtidens behov. Under året 
har vi därför investerat för närmare 8 miljoner kronor i vårt fibernät, 
vilket bland annat resulterat i 700 nya kundanslutningar. Det är den 
största ökningen på årsbasis sedan 2010, och från och med 2017 
räknar vi med att öka utbyggnadstakten ytterligare. Därigenom bi
drar vi också till regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige.  

Under nästa år räknar vi med att på allvar komma igång med 
distribution av så kallade välfärdstjänster i nätet, exempelvis 
trygghetslarm och nattlig tillsyn av äldre personer med hjälp 
av kamera, vilket kan komplettera fysiskt besök av personal 
från äldreomsorgen. Vi kommer också arbeta för att implemen
tera Post och telestyrelsens nya driftsäkerhetsföreskrifter för 
ett tillförlitligare och säkrare nät. Fibernät räknas numera som 
samhälls kritisk infrastruktur när hushåll, företag och offentlig 
förvalting blir allt mer beroende av fungerande nät och tjänster.

– Med vår stora satsning på fibernätet bidrar vi till att Skellef
teå kommun blir en attraktivare plats att bo och verka i, vilket 
inte minst gäller kommunens glesbygdsområden. Det är vi stolta 
över, säger Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät AB. 
Men vi måste öka utbyggnadstakten ännu mer om vi ska nå 
målsättningarna i regeringens nya bredbandsstrategi.

Ökade satsningar på affärs
utveckling och innovationer

"Vår ambition är att 
aktivt arbeta för 
omställningen till ett 
hållbart samhälle."

"Vi bidrar till att kommunen blir en 
attraktivare plats att bo och verka i."

Ekonomiskt ansvar  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning



34 35

Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning  | GRIindex GRIindex  |  Skellefteå Kraft hållbarhetsredovisning

GRIindex
Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning utgår från Global 
Reporting Initiatives riktlinjer, version G4, nivå Core. Nedan
finns en översikt över obligatoriska GRIindikatorer samt de 
för verksamheten relevanta aspekter och resultatindikatorer
som vi har valt att redovisa, med sidhänvisning till var infor
mationen finns. "ÅR" avser Skellefteå Krafts finansiella års
redovisning. Årsredovisningen och ytterligare information 
finns tillgänglig på skekraft.se. Mer information om GRI och 
fullständig beskrivning av riktlinjer och indikatorer finns på  
www.globalreporting.org

Skellefteå Kraft redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen, 
föregående redovisning publicerades i mars 2016. Redo
visningen är ej externt granskad. Inför föregående års 
redovisningsprocess genomfördes en intressentdialog där 
representanter för externa intressentgrupper fick bedöma 
och ge synpunkter på redovisningen. Vi avser att under  
2017 genomföra en liknande intressentdialog.  

Har du frågor kring hållbarhetsredovisningen kan du mejla 
information@skekraft.se.

GRIindex

Indikator Beskrivning Kommentar Hänvisning

Strategi och analys    
G41 Uttalande från VD   3

Organisationsprofil   

G43 Organisationens namn.   Framsida

G44 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna.   45

G45 Lokalisering av organisationens huvudkontor.   5

G46 Antal länder som organisationen är verksam i.   5

G47 Ägarstruktur och företagsform.   ÅR 6

G48 Marknader som organisationen är verksam på.   45

G49 Den redovisande organisationens storlek.   45, 34

G410 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön. Absoluta merparten,  
   över 99 %, är heltids   
   och tillsvidareanställda. 35 

G411 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal. Samtliga (100 procent) 

G412 Beskrivning av organisationens leverantörskedja.   27 

G413 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden. Nytt affärsområde X 3, 33

G414 Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen.   1011

G415 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer,  
  principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödje.r   811

G416 Medlemskap i organisationer och nationella/internationella lobbyorganisationer. Elforsk, Energi 
   myndigheten, GEODE,  
   KFS, Energiföretagen  
   Sverige, Regional Energi,  
   Svensk Vindenergi

EU1EU5 Branschspecifik information avseende produktion och storlek.   45, ÅR

Väsentliga aspekter och avgränsningar   

G417 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter som inte  
  ingår i hållbarhetsredovisningen. Inga 

G418 Beskrivning av processen för att definiera redovisningens innehåll.   2, 89

G419 Redogörelse för samtliga väsentliga aspekter som identifierats.   9, 3435

G420 Redogörelse för varje väsentlig aspektsavgränsning inom organisationen. Beskrivs i avsnitten för  
   respektive aspekt   

G421 Redogörelse för varje väsentlig aspektsavgränsning utanför organisationen. Beskrivs i avsnitten för  
   respektive aspekt   

G422 Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare  
  redovisningar och skälen för sådana förändringar. Ej relevant 

G423 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod Ej relevant 

Intressentdialog, G4-24 – G4-27    78  
     skekraft.se

Information om redovisningen  G4-28 – G4-33    3435

Bolagsstyrning   

G434 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning   9, 11, ÅR 6,  
     3536

G456 Beskrivning av värderingar, riktlinjer och principer för etiskt uppförande   9, 24, 27,  
     skekraft.se

Ekonomi: Aspekter, styrning och indikatorer   

Ekonomiskt resultat   31, ÅR 12

G4EC1 Direkt ekonomiskt värde och fördelning   31

Indirekt ekonomisk påverkan på lokalsamhället   2830

G4EC7 Utveckling och betydelse av infrastrukturinvesteringar samt stödtjänster   2021, 32

Tillgänglighet och tillförlitlighet på energileveranser  redovisar endast styrning 18, 20

Forskning och utveckling    30, 33

Indikator Beskrivning Kommentar Hänvisning

Miljö: Aspekter, styrning och indikatorer   

Materialanvändning    1011, 17

G4EN1 Materialanvändning i vikt eller volym.  Avser användning av  
   torv som bränsle. 1617

Påverkan på biologisk mångfald   10, 15

G4EN12 Beskrivning av betydande påverkan på biologisk mångfald.   1215

Utsläpp till luft    11, 1617

G4EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1).   1617, 37

G4EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2).   1617, 37

G4EN17 Övriga utsläpp av växthusgaser (scope 3).   1617, 37

G4EN18 Utsläppsintensitet växthusgaser.   1617, 37

G4EN19 Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser.   1617

G4EN21 Utsläpp av NOx och SOx och andra betydande utsläpp.   1617

Lagefterlevnad   11, 13, ÅR 8

G4EN29 Betydande böter och andra sanktioner för brott mot miljölagstiftning. Inga böter 

Arbetsförhållanden: Aspekter, styrning och indikatorer   

Hälsa och säkerhet i arbetet   22, 2526

G4LA6 Arbetsrelaterade skador och sjukdomar.   26, ÅR 32

Utbildning och kompetensutveckling    2223, 25

G4LA11 Andel medarbetare som får regelbunden utvärdering av prestation  
  och karriärutveckling.   25

Mångfald    22, 25

G4LA12 Sammansättning av styrelse, ledning och hela företaget på kön och ålder.    35,  
     ÅR 3536

Mänskliga rättigheter: Aspekter, styrning och indikatorer   

Ickediskriminering   25

G4HR3 Fall av diskriminering och åtgärder.   25

Ursprungsbefolkningars rättigheter   22

G4HR8 Totalt antal fall av kränkningar av ursprungsbefolkningars rättigheter  
  och vidtagna åtgärder.   Inga fall  15, 29

Samhällsansvar: Aspekter och styrning    

Politisk påverkan Redovisar endast styrning 67

Produktansvar: Aspekter, styrning och indikatorer   

Lagefterlevnad   2021

G4PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande  
  tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster.   20

Tillgänglighet    2021

EU28EU29 Frekvens och antal elavbrott.   2021

G4-LA12 Sammansättning av styrelse, ledning och medarbetare

 Anställda (antal) Könsfördelning (antal) Åldersfördelning (antal)      
 Totalt  Kvinnor Män < 29 3039 4049 5059 6065 > 65
         
Styrelse* 13  3 10 0 0 3 5 2 3
Koncernledning 7  3 4 0 0 3 4 0 0

Alla anställda** 609   165 444 43 141 178 179 65 3

* Inklusive adjungerade fackliga representanter.        
** Antal anställda den 31 december 2016. Medelantalet anställda under 2016 var 578.
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