
2

HÅLLBARHETSREDOVISNING
SALA-HEBY ENERGI AB                                   

2020            



2 3

OM SALA-HEBY ENERGI AB

SHE -DEN LOKALA KRAFTEN

Koncernen Sala-Heby Energi (SHE) är en 
stark lokal aktör på energimarknaden och 
har, som ett helägt kommunalt aktiebolag, 
en viktig roll som samhällsbyggare i regio-
nen. SHE har mer än 100 år av kunnande 
inom energi. 

Koncernen verkar i huvudsak i Sala och Heby 
kommuner och erbjuder klimatsmarta och 
trygga alternativ inom energi och 
eldistribution.

SHE verkar för att våra kunder inte förbru-
kar mer energi än de behöver. 
Vidare ska bolaget bevaka och driva 
utvecklingen mot en energismart region 
genom att skapa förutsättningar i Sala och 
Heby. Det ska ske på afärsmässiga villkor. 
Inom de affärsområden där affärsvolymer-
na bedöms för små, för att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga 
villkor till kommunernas invånare, ska 
bolaget sträva efter att agera på en 
större marknad alternativt hitta andra 
vägar genom exempelvis samarbeten med 
olika aktörer. 

Verksamheterna ska generera ett över-
skott. Det som inte används i den utveckling 
bolaget driver inom energiområdet eller an-
vänds för att skapa mervärden för kommu-
nernas invånare i anslutning till 
bolagets verksamheter, går tillbaka till 
kommuninvånarna genom utdelning till 
ägarkommunerna. 

Sala och Heby kommuner är inte bara delar 
av vårt företagsnamn. De flesta av oss som 
arbetar här både lever och bor i närheten. 
Det tycker vi känns tryggt, hoppas att du 
håller med.

Välkommen till vår hållbarhetsredovisning! 

Några minnesvärda händelser för SHE
2020
En renovering och ombyggnad av kraftvärmeverket med förnyat 
miljötillstånd ger möjlighet till drift med returträ.

2019
SHE utsedd till bästa Energikoncern av sina kunder.

2018 
SHE öppnar en HVO-mack i Heby.

2017 
SHE öppnar Sala Kommuns första HVO-mack och sätter upp två 
elbilsladdare i Heby kommun.

2016 
SHE sätter upp två elbilsladdare i Sala. Ny vd på plats.

2015 
SHE är först i Norden med att installera webbaserad LED-       
gatubelysning. 5000 belysningspunkter i Sala Kommun. 

2014 
SHE införskaffar tre elbilar.

2013
SHE genomför Energirundan i ägarkommunerna.

2012 
HESAB genomför utbildningar i Vett o Watt.

2011 
SHE anordnar biogasseminarium för att öka intresset för biogas.

2010 
Fjärrvärmen blir till 100 % förnybar.

2009 
SHE tar bort alla fasta avgifter på fjärrvärmen. Tillsammans med 
Solelföreningen installeras Salas första solelanläggning.
 
2008 
SHE undersöker intresset för solel i kundtidningen.

2007 
SHE köper elnätet i Saladamm av Vattenfall AB.

2006 
SHE blir utsedd som Årets fjärrvärmeföretag.

2005 
Alla fasta avgifter på elhandel tas bort och all el är 100 % förnybar.

2004 
Vi satsar på etanolbilar och OKQ8 satsar på etanoltank.

2003 
SHE blir certifierade i kvalitet och arbetsmiljö.

2002 
Framtidskraften ett projekt för 5-e klassare startas tillsammans 
med Vafab och ägarkommunerna.

2001 
Andra etappen på gatuvärmen i Sala blir klar.

2000 
Kraftvärmeverket tas i drift. 

1973 
Sala-Heby Energi AB bildades och som ägare stod Sala och Heby 
kommuner.

2020 summerades till ett annorlunda år.

I februari 2020 var jag på konferens i ett vårvarmt Uppsala. 
Huvudfokus var bioenergi. I mars medförde pandemin att vi 
fick anpassa vårt arbetssätt. Våra verksamheter är kritiska 
i samhället. Distribuerad energi i form av el och värme är 
grundstenar vilka måste fungera för att övriga verksamheter 
i samhället ska kunna göra sitt. Jag är glad att konstatera att 
vi klarade av att leverera utan störning, men blev samtidigt 
varse om att marginalerna är små. Vår bemanning är dimen-
sionerad för ”vanliga” förhållanden och slimmade för att ha 
låga kostnader, nu fick vi agera med högsta säkerhetstänk 
från utbrottsstart för att inte riskera vår leveransförmåga. Vi 
har haft personal drabbade av covid-19, men undvikit att fle-
ra insjuknat samtidigt. Arbetsplatsen har flyttat hem. Möten 
har blivit digitala och har minskat vårt resande, vilket varit 
positivt Men vi saknar de fysiskt mötena mellan medarbe-
tare, med kunder och affärskontakter. Tyvärr fick vi pga. av 
pandemin ställa in både SHE seminariet och årets kunddag.  

2020 sammanfattades som det varmaste året uppmätt hitin-
tills. Det är påfrestande på vår natur och med väderföränd-
ringen har granbarkborren gått hårt mot granbestånden. För 
oss medför det ett kortsiktigt uppsving i tillgången på bräns-
le, men på lång sikt är det en oroväckande utveckling. Vår 
värmetaxa är direkt proportionell mot energiöverföring till 
våra kunder. Det gör att 2020 resultatmässigt blir ett käm-
pigt år eftersom vi inte får täckning för våra fasta kostnader. 
Elnäts taxa baseras på effekt med inslag av en fast del och 
påverkas därför inte lika mycket av det varma vädret. Det är 
bra, för behovet av investeringar inom elnätsverksamheten 
är fortsatt högt. Under 2020 investerade vi rekordmycket i 
att framtidsäkra elnätet. De verksamheter vi bedriver på-
verkas i hög grad av politiska beslut. Under 2020 försvann 
bidragen till solcellspaneler vilket gjorde att marknaden över 
en natt förändrades påtagligt. I denna nya miljö fick HESAB 
det svårt. 

Bioenergins hållbarhet har under året varit ifrågasatt inom 
EU. Biomassan ovan jord är naturens väg att lagra solens 
energi i ett energilager. Biprodukter, vid omvandling av skog 
till exempelvis hus och möbler, kan med fördel användas för 
att ge tillgång till ett stabilt bränsle. Det ger ett bra komple-
ment till effekt från solceller och vind, vilket är intermittenta 
energikällor. Tillväxten av biomassan i Sverige är enligt Sve-
bio 25% högre än uttaget. I ett cirkulärt tänk gör det att det 
finns ett hållbart kretslopp. Naturligtvis krävs dock ett håll-
bart bruk av biomassan med hänsyn till biologisk mångfald 
för att det ska klassas som hållbart. 

Silververket har under året konverterat för att kunna elda 
brunt returträ. Brunt kallas det för att det kan innehålla 
vissa föroreningar och för att ta hand om dessa har vi in-
stallerat reningsanläggning och har ett nytt tillstånd för vår 
verksamhet. Ombyggnaden gör att möjligheterna vid val 
av bränsle ökar. Under året har vi även passat på att re-
novera upp turbin och generator, vilket gör oss väl rustade 
för kommande år. Vi har även möjliggjort användandet av 
elpanna för att tillverka fjärrvärme i Sala och under året har 
elpannan varit i drift vid ett flertal tillfällen för att förse våra 
industrikunder med värmeleveranser.

SHE arbetar långsiktigt och har under många år enbart er-
bjudit fossilfri el och värme till sina kunder. Bolaget var ti-
digt ute och skapade möjligheter för biogastankning i Sala. 
I dag erbjuder vi även HVO-diesel och fordonsladdstolpar 
i båda kommunerna. Laddinfrastrukturen fortsätter vi att 
bygga ut för att vara en möjliggörare. Under 2020 inleddes 
ett samarbete med Sala Bostäder för att erbjuda lägenhets-
innehavare ett alternativ till att ladda elbilen. Fler initiativ 
kommer att följa. 

AVSLUTNINGSVIS vill jag tacka personal, kunder, styrelse, 
ägare, samarbetspartner, finansiärer och leverantörer för 
ett fantastiskt bra samarbete. På många områden gör vi 
mycket bra ifrån oss och ska vara stolta. Tillsammans är vi 
alla med och bidrar till en hållbar framtid.

Håkan Carefall vd i SHE-koncernen  

Vd har ordet 
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SHE-koncernen
SHE-koncernen, med moderbolaget Sala-Heby Energi AB, är helägt av Sala och Heby kommuner. 

SHE befinner sig i en politisk miljö i och med att koncernen ägs av två kommuner och styrelsen 

är politiskt tillsatt.

ÄGARKONSTRUKTION SHE-KONCERNEN
Sala kommun 87,5 %                         Heby kommun 12,5 %

Så styrs SHE-koncernen

Ändamålet är, såvida ej särskilda förhållanden föranleder till annat, att med iakttagande av tillämpliga delar av 
de kommunalrättsliga principerna främja energiförsörjning och energitjänster i en hållbar anda inom verksam-
hetsområdet.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
Kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut  fattas i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommu-
nallagen.

I övrigt inom ramen för SHE-koncernens föremål och ändamål, styr ägarna genom ägardirektiv och ett konsor-
tialavtal. Hela ägarstrukturen innebär att vara mycket nära samhällsutvecklingen samt bidraga till denna, bl.a. 
genom ägarnas strategiska planer.  

Styrelsen är politiskt tillsatt. Det finns ingen ersättning eller bonus till styrelsen eller vd kopplat till resultat.   
Styrelsen utvärderar verksamhetens resultat inom hållbar utveckling vid varje styrelsemöte. Utvärdering av sty-
relsens prestationer görs genom bl.a. ägarmöte. Det finns en arbetsordning för styrelsen och dess arbete. Vidare 
finns en vd-instruktion, som tydligt beskriver förutsättningar och befogenheter.

SHE:s affärsidé
är att vara en långsiktig, modern, hållbar energikoncern inom i huvudsak 

Sala och Heby kommuner.

Vision Energieffektivisering

I dotterbolaget HESAB arbetar man för visionen 
att ”Ingen medborgare ska behöva använda mer 
energi eller effekt än vederbörande har nytta av”.

Vision Elnät

Att SHE ska erbjuda en elnättjänst till alla hushåll 
inom Sala och Heby kommuner. Vidare flera tjäns-
ter över elnätet, dvs. att skapa ett smartare elnät.

Vision Elhandel

Att all el som försäljs skall produceras på ett 
hållbart sätt och så mycket som möjligt genom 
en lokal produktion, gärna  i  breda samarbeten.

Vision Värme

Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall er-
bjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är 
baserat på fossila bränslen.
 
Att hitta bränslen lokalt som är hållbara och som 
inte i samtid uppfattas som bränsle. Vidare att 
tillse att de restprodukter som uppstår vid för-
bränning uppfattas och hanteras som resurser. 

 Organisationsschema för SHE-koncernen

 
Koncernchef 

Gemensam 
service 

AO 
Energieffektivisering 

AO  
Försäljning/Affärs- 

utveckling/Marknad 

AO 
Elnät 

AO 
Värme 
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SHEs Hållbarhetspolicy

Kvalitetspolicy

Allt vi gör ska genomsyras av kvalité och alla verksamhe-
ter ska arbeta mot uppsatta kvalitetsmål som årligen revi-
deras och följs upp. Systematiskt arbete och uppföljning ska 
lägga grunden för att målen nås. Arbetet ska ske på ett sätt 
att intressenter uppfattar SHE som branschens ledande och 
mest kompetenta koncern. Vi ska utveckla nya produkter och 
tjänster som utvärderats i ett hållbart perspektiv.

Miljöpolicy
 
SHE-koncernen med kärnverksamheten inom energiområdet 
har ett mycket stort ansvar för att miljöfrågorna hanteras på 
ett långsiktigt och effektivt sätt. Vår grund utgår ifrån:

- Energisort. SHE-koncernen ska verka för att all energi vi 
använder omvandlas från lokala förnyelsebara energikällor i 
ett hållbart kretslopp.

- Energikvalité är kopplat till exergibegreppet*. SHE-kon-
cernen ska verka för att rätt energikvalité används till rätt 
applikation. Vidare att valet omprövas i takt med teknikut-
veckling.

- Energikvantitet ska användas utifrån hushållning av energi 
och effekt. 

SHE-koncernen ska aktivt verka för att tillämpa grunden 
både i den interna verksamheten och i kundarbetet. I detta 
ligger också att skapa nya produkter och tjänster.

Vi ska ha ett väl fungerande och ständigt utvecklande miljö-
ledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda i koncer-
nen och för att säkerställa resultatet av vårt arbete vilket tar 
hänsyn till att vi ska klara åtaganden och överträffa kraven i de 
lagar och förordningar som reglerar koncernens verksamhet. 

*) Exergi är ett mått på energikvalité. Exergi till skillnad ifrån energi 
är något som förbrukas enligt termodynamikens andra huvudsats.

SHEs affärsidé är att vara en långsiktig modern energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner.

Vi bedriver och utvecklar hela verksamheten med kvalitet, ett stort engagemang och på ett hållbart sätt. En insiktsfull balans 
råder mellan miljö, arbetsmiljö, socialt, och ekonomiskt ansvar.

Med mycket starka lokala förtecken bedrivs verksamheten i enlighet med bolagets värderingar och verkar för en aktiv dialog 
med koncernens alla intressenter, såsom ägare, kunder, leverantörer, entreprenörer, finansiärer, myndigheter och bransch-
organisationer.

Hållbarhet genomlyser våra värderingar. Visionen är att våra affärspartners följer SHE-koncernens policys rörande hållbarhet. 

Hållbarhetsarbetet ska reglera koncernens verksamhet och säkerställa att interna och externa åtaganden och bindande krav 
och lagar efterföljs.

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra oss inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Så styr vi miljöarbetet
SHE har varit ISO 14001-certifierade i miljöledningssystemet sedan april 2000. Det gjordes som ett led i ett arbete för att 
skapa ordning och reda men också för att utveckla och förbättra miljöarbetet. Under 2017 har vi uppgraderat Miljölednings-
systemet till 14001:2015 och kvalitetssystemet till ISO 9001:2015 och under 2018 även arbetsmiljösystemet till OHSAS 
18001:2007.

Övergripande i miljöansvaret är att tillse och ha ett väl fungerande och ständigt utvecklande miljöledningssystem i koncernen. 
Vidare skall SHE-koncernen klara och överträffa kraven i de lagar och förordningar som reglerar koncernens verksamhet.
Miljöarbetet på SHE handlar om alltifrån att ställa krav på leverantörer till att energioptimera verksamheten. Det handlar 
också om att minska miljöutsläppen från transporter, minska vattenförbrukningen samt styra mot en lägre pappersförbruk-
ning. I den dagliga verksamheten handlar det om att agera miljömedvetet i både stort och smått.
Miljömålen följs upp kontinuerligt för att säkerställa att vi är på rätt väg. 

MAK -ETT SYSTEM FÖR HÅLLBARHET
För att mäta och kunna leva upp till både externa och interna villkor i krav och mål på hållbar verksamhet med allt det 
strukturerande förbättringsarbete detta innebär, har SHE-koncernen ett verksamhetssystem som kallas MAK (Miljö, Arbets-
miljö, Kvalité). 
Utvärderingen av nyttan med systemet görs genom intervjuer av internrevisorerna i koncernen samt vid ledningens genom-
gång. Det visar tydligt att det finns ett högt värde.  

MAK-system är baserat på tre certifierade system. 
Verksamhetssystemet är föremål för externrevision och ett omfattande internrevisionsarbete.
Utbildning, fortbildning och information till personal och leverantörer  om miljöledningssystemet är en viktig del i vårt håll-
barhetsarbete. Behovet av dylik utbildning tillgodoses dels genom gruppvisa utbildningar och dels på en individuell nivå. 
Den sistnämnda fastställs genom en diskussion vid  de årliga utvecklingssamtalen, där behovet ställs mot krav på kunskap 
inom det område som uppställs i en kompetenskravprofil för varje anställningsfunktion inom SHE-koncernen. En mycket 
viktig del oavsett funktion är SHE-andan och SHE-traditionen som hela tiden är levande. 

MAK-systemet bygger på den tydliga ambitionen att hela verksamheten ständigt skall  förbättras. Nyckelaktiviteten i  detta 
är att identifiera problem eller möjligheter, sätta upp mål, skapa handlingsplaner - aktiviteter och göra uppföljningar. 
Resultaten redovisas sedan vid ledningens genomgång. Ledningens genomgång sker två gånger per år där bl.a. utvärdering 
av systemets effektivitet och lämplighet bedöms. Till underlag för detta används resultat ifrån revisioner, synpunkter från 
kunder, personal, intressenter och samverkansgrupp etc.

Samhällspåverkan

SHE har som mål att erbjuda energilösningar efter 
kundens och samhällets behov på ett ansvarsfullt sätt 
i enlighet med de uppgjorda visionerna. 

Det är viktigt för SHE att alltid sträva efter att leverera 
lokalt producerade, miljövänliga och energieffektiva 
produkter och tjänster till sina kunder. SHE har rutiner 
för hur man ska agera för planering och utökande av 
verksamheterna samt deras samhällspåverkan.  

SHE ser alla upphandlingar som ett redskap för att 
verka för mänskliga rättigheter (inklusive FNs barn-
konvention), ökat miljöansvarstagande samt att verka 
för att föreningsrätt och kollektivavtal hålls enligt lag. 
En upphandlingspolicy finns. Verksamhetssystemet 
MAK gäller, baserat på tre öppna certifierade system, 
miljö, arbetsmiljö och kvalité. 

SHE bedriver lobbyverksamhet genom branschorgani-
sationerna Energiföretagen, Biogas Öst, SVEBIO och 
arbetsgivarorganisationen Sobona. 
Någon överträdelse av konkurrenslagstiftning och mo-
nopolbeteende har inte förekommit. Ej heller lagöver-
trädelse vad gäller produkter och tjänster.

Korruption
Med SHEs syn på goda etiska affärsprinciper inom det 
sociala ansvaret kopplat till hållbarhetspolicyn, har 
inga korruptionsincidenter inträffat under året.

Pressmeddelande 
I samband med nyheter/förändringar skickas press-
meddelanden alternativt pressinformationsinbjudan till 
lokal press och annan bevakande media.

Arbetsmiljöpolicy

För att SHE-koncernen ska vara en ledande lokal energikon-
cern krävs att SHE-koncernen är en god arbetsgivare och 
samarbetspart. 

Personalarbetet ska präglas av ständiga förbättringar, lång-
siktighet och helhetssyn.

- Ett meningsfullt arbetsliv där individen känner sig behövd    
  och får detta bekräftat.
- En helhetssyn mellan arbete, fritid och egentid.
- En meningsfull och frisk tillvaro efter arbetslivet.
- Att arbetet innebär att vi har kul.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas med stor respekt för individ 
och grupp i samverkan med personal och skyddsombud. 
Rutiner ska reglera koncernens verksamhet och säker-
ställa att interna och externa åtaganden och bindande krav 
och lagar efterföljs. Grunden i arbetsmiljöarbetet ska vara 
arbetsglädje, utveckling och säkerhet, vilket förutsätter en 
långsiktighet runt fysisk och psykosocial hälsa, kopplat mot 
ett aktivt friskvårdsarbete. Koncernen ska erbjuda säkra och 
hälsosamma arbetsförhållanden genom att eliminera skador 
och minska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöpolicyn ska ge ett 
ramverk för att sätta arbetsmiljömål.

Socialt ansvar
Det sociala ansvaret innebär också att SHE-koncernen ska 
förhålla sig till goda etiska affärsprincipen och en hög ar-
betsmoral. 

Kundarbetet och personalarbetet ska övergripande hante-
ras i enlighet med kvalitetsledningssystem och systematiskt 
arbetsmiljöarbete som ska vara väl fungerande och i ständig 
förbättring.

Ekonomiskt ansvar
SHE-koncernen ska bedriva en verksamhet som är ekono-
miskt långsiktig och sund. I detta ligger att skapa pålitlighet 
hos affärspartner, ägare och finansiärer. 
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Våra affärsområden

Fjärrvärme

I mitten på 1970-talet kom fjärrvärmen till Sala och i slutet av 
1976 fanns det 28 st fjärrvärmeabonnenter, ansluten effekt 
var 17 MW. Bränslet var olja. Inför starten av fastbränslepan-
nan År 2000 togs det nya kraftvärmeverket Silververket i drift 
och bränslet till största delen förnybart. Sedan 2014 kan vi 
stoltsera med att ha 100 % förnybart bränsle i samtliga pan-
nor som SHE har i ägarkommunerna Sala och Heby. 

Affärsområdet producerar el och värme vilket omfattar allt 
ifrån anskaffning, mottagning av bränsle till energileverans 
till kund. 

Rökgaskondensering som i dagsläget finns på Silververket 
och i ett par andra pannor bidrar med  ytterligare effektivise-
ring genom att producera energi utan ytterligare tillsats 
av bränsle. 

Oljereningsutrustningen finns för att minska förbrukningen av 
smörjoljor.  En hetvattenackumulator finns installerad på Sil-
ververket sedan många år och utjämnar produktionen under 
dygnet vilket skapar energieffektivisering.

HESAB

Verksamheten är inriktad på energieffektivisering, inom ra-
men för den antagna visionen.
HESAB vänder sig till privatpersoner, företag, föreningar och 
mot kommuner. De erbjuder energieffektiva tjänster såsom 
energikartläggningar, analyser, värmeservice samt försälj-
ning av produkter såsom smart styrning av värmecentraler, 
laddlösningar och solelanläggningar.

Inom ramen för EU:s energieffektiviseringsdirektiv pågår 
krafttag inom området energieffektivisering. I vår framtida 
energibild är det ett viktigt område att jobba med både na-
tionellt och internationellt och dessutom oerhört viktigt ur 
klimat- och resurssynpunkt. Den ej använda energin är den 
bästa energin miljö- och resursmässigt.

Den stora utmaningen för bolaget är att tillsammans med 
kunder, övriga medborgare och organisationer komma till in-
sikt att energianvändningen kan effektiviseras. Att energian-
vändningen minskas utan kvalitetsförsämringar, ofta utan in-
vesteringar. En tydlig inriktning mot hållbarhet ger dessutom 
både en bättre ekonomi och en bättre miljö.

Elhandel  

1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och SHE startade 
bolaget SHE Elhandel AB. I början på 2000-talet lades bola-
get ner och elhandeln ingår allt sedan dess som ett affärsom-
råde i moderbolaget. 

Konkurrensen på elmarknaden är stor, det finns i dag över 
100 elhandlare i Sverige. Arbetet med att införa en elmark-
nadshubb och den elhandlarcentrisk marknadsmodell som 
beräknades införas Q3 2021 har av Svenska kraftnäts sty-
relse den 22 september 2020 beslutats pausas. Skälet är att 
nödvändig lagstiftning inte är på plats. Vidare, i höstens bud-
getproposition var lagstiftning för hubben och införande av 
elhandlarcentrisk modell uppdelade.

En kund som inte aktivt byter elleverantör köper automatiskt 
el från den elhandlare som nätbolaget har som anvisningsle-
verantör, vilket i SHE Elnät ABs fall är SHE AB. 

Affärsområdet Elhandel säljer sedan många år endast förny-
bar el som kommer från vatten (EPD-certiferad), biobränsle, 
vind och sol. Antalet elanläggningar är ca 15100 vid slutet av 
året och ca 80% av kunderna kommer från ägarkommunerna 
Sala och Heby resterande kommer från övriga Sverige. 

Affärsområdet har många produkter, med rörlig och eller fast 
prissättning. Gemensamt för produkterna är de inte har nå-
gon fast avgift. Kunden betalar bara för den energi som kun-
den använder. Ca 60 % av alla kundanläggningar har idag 
rörliga priser. 

En kundgrupp som ökar för varje år är prosumenter det vill 
säga en individ eller hushåll som både producerar egen el och 
konsumerar (köper) el från nätet.

Sala-Heby Energi Elnät AB 

Sala-Heby Energi Elnät AB (SHEe) bildades den 9 maj 1973 
genom sammanslagning och samordning av elverksrörelser-
na i Sala och Heby kommuner. Sala-Heby Energi Elnät AB är 
ett helägt dotterbolag till Sala-Heby Energi AB. Verksamhe-
ten omfattar elnätdistributionen till merparten av kunderna 
inom Sala och Heby kommun. Lokalnätet är kopplat till re-
gionnätet i sex punkter nämligen: Sala, Heby, Morgongåva, 
Västerbykil, Saladamm och Björnarbo. Distributionen sker på 
24 respektive 12 kV.
Leverans till slutkund sker i huvudsak på 0,4 kV. Företaget 
har 13 806 elnätkunder.

Transiteringen år 2020 uppgick till ca 198 GWh, vilket är nå-
got lägre än föregående år, då den uppgick till ca 204 GWh.
Verksamheten har till uppgift att säkerställa en tillförlitlig el-
leverans till slutkund inom områdeskoncesssionen i Sala och 
Hebykommuner. De åtgärder som krävs består i att driva och 
underhålla näten med tillhörande utrustningar. En kraftfull 
beredskapsverksamhet säkerställer att kunderna alltid får 
den hjälp som krävs för att säkerställa hög tillgänglighet till 
el. I de fall anläggningarna inte är tillräckligt driftsäkra 
förekommer att reinvesteringar genomförs för att förnya ’och 
förbättra tillgängligheten.

Med den avreglering som skedde 1996 har verksamheten 
också en funktion som hanterar leverantörsbyten där det 
görs ett omfattande arbete med att rapportera förbrukningar 
till elleverantörer och Svenska Kraftnät.
  
Under året har det kommit in 259 installationsanmälningar 
och 53 nyanslutningar har utförts vilket visar att både Sala 
och Heby kommuner expanderar. 
61 nya solcellsanläggningar på sammanlagt 995 kW har an-
slutits till elnätet. Vädersäkringsprojektet har under året på-
gått i viss omfattning.

Leveranssäkerhet
Leveranssäkerheten var mycket hög under året vilket innebar 
en tillgänglighet på 99,99%

Avbrott i eldistributionen har förekommit i  genomsnitt med  
53,7 min/kund att jämföra med 64,7 min/kund år 2019. 
De 53,7 min/kund är fördelat på 118 avbrott varav 72 av-
brott med kundpåverkan under 2020. Av dessa 53,7 minuter 
avser 44,1 minuter rena störningar resterande avser både 
överliggande nät och planerade avbrott. Målet är under 45 
min/kund. För 2019 var 53,5 minuter rena störningar. Arbetet 
med att framtidssäkra elnätet har börjat ge resultat! Se även 
diagram sid 23 över hur luftledningen i km minskat och mark-
ledningar ökat under de sista tre åren.
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Övergripande mål för 
SHE koncernen

Värme                             
Att öka energiutbyte mellan insatt och uttagen energi 
(försåld energi).

Att använda lokala förnybara bränslen.

Att minska och återanvända restproduktdelen både i rök-
gas och avfall.

Att minska användningen av vatten.

Att ha ett högt utbyte mellan el och värme i kraftvärme-
produktionen.

Att upprätthåll en god kunddialog med hög kundnöjdhet 
och skapande av nya produkter och tjänster. 

Att minska oplanerade störningar och avbrott.

ELHANDEL

Att upprätthålla en god kunddialog med hög kundnöjdhet 
och skapande av nya produkter och tjänster.

Öka försäljningen av förnyelsebar energi inom främst den 
lokala marknaden. 
 

ELNÄT
Att minska relativa förluster i nätet mellan insatt och över-
förd energi.

Att upprätthåll en god kunddialog med hög kundnöjdhet 
och skapande av nya produkter och tjänster. 

Att minska och sträva mot nollfel av oplanerade störningar 
på elnätet.

Att minska och sträva mot nollfel  på el- och fjärrvärme- 
mätning.

 

ENERIGEFFEKTIVISERING
 
Att tillsammans med kunden verka för att energin används 
på ett effektivt sätt. Detta skall uppnås med beteendeför-
ändringar och fysiska åtgärder.

Att upprätthåll en god kunddialog med hög kundnöjdhet 
och skapande av nya produkter och tjänster. 

 

TRANSPORTER
Att erbjuda olika alternativ för omställningen till fossilfria 
transporter inom främst den lokala marknaden.

Öka försäljningen av förnyelsebara drivmedel.

STYRKOR

Samarbeten
Lojal personal
Erfaren personal
Lokalkännedom
Korta beslutsvägar
Produkter med högt miljövärde
God dialog med ägare
Utvecklingsorienterade
Frisknärvar
Rätt positionerad i miljövärld
Hög kundnöjdhet

SVAGHETER

Åldersfördelning/medelålder
Back-up funktioner/få anställda
Låg kontroll över tillstånd i anläggning
Behov av reinvestering
Säljkunskap
Ingen proaktiv försäljning
Plan för framtid
Prognos och stödsystem bristfälliga
En koncerntariffstruktur som inte styr dit vi vill
Ingen samordnad försäljning
Varierande styrkor i bolag
Lönsamhet
Likviditet
Gränssnitt gentemot kund
Lågt utnyttjande utav lokaler

MÖJLIGHETER

Politiken i ägarkommunerna
Markanvisning
Media traditionell
Gröna vågen
Styrmedel mot en grön omställning
Samhällsnytta
Digitaliseringsvåg
Sociala mediaplattformer
Lagar och direktiv
Räntan
Starkare fluktuation på elpriser
Aggregatorer, effektreserv
Externa samarbeten

HOT

Lagar och direktiv som förändras
Skatter/styrmedel förändras
Offentlighetsprincipen
Omvärldshot/sabotage
Pandemi
Klimatförändringar
Effektbrist

Utdrag ur övergripande SWOT

Nedan ser vi delar ur riskanalysen som tagits fram med hjälp av Swot-arbetet. Det vi ser är arbetsmoment/
situationer/processer som har ett riskvärde på > 7.

Arbetsmoment/ 
Situation/Process

Risk Sann-
olikhet

Konsekvens Risk-
värde

Åtgärd Ansvarig

IT organisation 
utveckling

Tappar kunder 3 3 9 Ny organisation på plats med 
Kommunens IT närmare oss.

HC

Plan för framtid Fel projekt drivs 4 2 8 10 års planer ME/PEJ

Prognos och 
stödsystem 
bristfälliga

Bristande 
styrning ovh 
uppföljning

4 2 8 Använda 

Click Sense

Alla AO, HC

Felaktig 
bemanning och 
beslutsfattning

4 2 8 För in stödsystem för 
uppföljning samt system för 
att underlätta planering.

TJ/MO/DG

Klimatförändringar Ändrade 
förutsättningar 
för verksamhet

4 4 16 Framtidsäkring Elnät PEJ

Produktutveckling Värme TJ

Effektbrist el Tappar kunder 
och kan inte 
utveckla 
samhället

3 3 9 Fjärrvärme och ökad 
effektproduktion 
Effektbesparingsaktiviteter 
Effekttaxa

TJ/PEJ

Bristande 
informationsflöden

Inte fullt 
drag i hela 
organisationen. 
Tappar anställda.

3 3 9 Se över kommunikationsplan 
och organisation i samband 
med möten för att bära ut 
information. Ny org på plats. 
Uppstartstid.

Alla
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Försäljning/
konsumtion

DistributionProduktion

Våra, ur  näringslivets och samhällets synpunkt, viktiga pro-
dukter ger upphov till en påverkan på omgivningen ur håll-
barhetssynpunkt, i produktion, distribution och försäljning/
konsumtion. Därför är det viktigt att det finns en mycket 
tydlig röd tråd ifrån ägarna, till den enskilde medarbetaren. 

En väsentlig del av påverkansgraden ligger ansvarsmäs-
sigt utanför vår organisation, hos främst leverantörer och 
kunder. Även om ansvaret ligger utanför är vi aktiva i dessa 
frågor. För leverantörer vid upphandlingar och uppföljningar. 
För kunden genom att ha taxor som uppmuntrar till hållbart 
agerande och effektivitet. Vi arbetar även med mycket infor-
mation och nära kontakter med kunder och leverantörer.

I vår egen verksamhet är de väsentliga frågorna, för att 
kunna verka i en hållbar riktning, flera. Till en början att 
ägarna har uttryckt en önskan och långsiktigt står bakom 
vårt arbete för en lokal hållbar utveckling. Mot denna bak-
grund är det sedan viktigt att kapital kan anskaffas, detta då 
hela vår verksamhet är mycket investeringstung. 

Vidare är hög kompetens hos medarbetare verkligen viktig, 
vilket betyder att utbildning och kompetensutveckling är 
nyckelfrågor. Samarbeten är också något som är viktigt och 
beskrivs på annan plats i redovisningen. 

SHE har många leverantörer och köper varor och tjänster 
för ca 150 miljoner kronor per år och i och med detta så är 
påverkan på omgivningen väsentlig och ständigt en fråga för 
att kunna göra det ännu bättre.

SHE har endast bilar som går på HVO-diese och el. 
Genom att nu även tillhandahålla HVO-diesel och elbils-
laddare för allmänheten i båda våra ägarkommuner kan vi 
medverka till att fler transporter i samhället blir klimatsmar-
tare. Vi har också varit initiativtagare till att en biogasmack 
blev placerad i Sala. 

Vi tar ansvar för våra  produkter och tjänster, bl.a. genom  
att kontrollmätningar av magnetfält utförs runt SHEs an-
läggningar vid önskemål från kund. Om gränsvärden från 
myndigheter fastställts för risk för människors hälsa kom-
mer SHE att vid behov vidta åtgärder i form av ombyggna-
tion av berörda anläggningar.

Våra kunder förväntar sig att leveranser av el och värme alltid fungerar dygnet runt, året om. SHEs leveranser 
är mycket kritiska för många av samhällets funktioner. 

Väsentlighetsanalys

Klimatpåverkan

Som en samhällsaktör 
är vårt uppdrag att 
minska utsläppen av 
växthusgaser och på-
verkan på klimatet

Produkter och 
tjänster

För oss är det viktigt att 
produkterna och tjäns-
terna vi levererar ska 
vara klimatsmarta och 
förnybara.

Arbetsförhållanden 
inom företaget

Arbetet inom vår 
verksamhet innebär 
en del risker. En säker 
arbetsplats som främjar 
jämställdhet är viktig 
för att  behålla kompe-
tenta och motiverade 
medarebetare.                 

Material och 
resursanvändning

De insatsvaror vi an-
vänder påverkar både 
vår egen arbetsmiljö, 
kretsloppet och klimatet 
därför är det viktigt att 
minska förbrukningen 
och använda förnybara/
återvinningsbara 
material o resurser.

Tillgänglighet

Hela samhället är   
beroende av våra 
tjänster, därför är 
trygga leveranser och 
hög tillgänglighet viktig.

Kompetensförsörjning 
och utveckling
 
Att få in rätt kompetens 
och ge möjlighet för 
medarbetare att vidare-
utvecklas inom företaget 
är en förutsättning för 
att företaget ska fungera 
effektivt.

Energieffektivisering

”Ingen medborgare ska 
behöva använda mer 
energi eller effekt än 
vederbörande har nytta 
av.” För oss är det så 
viktigt att vi har ett eget 
bolag som arbetar med 
tjänster inom  energief-
fektivisering.

God ekonomi

Genom att erbjuda kon-
kurrenskraftiga hållbara 
energilösningar kan vi 
utveckla vår verksamhet 
och  också ge tillbaka 
ett gott resultat till våra 
ägare.

Hållbara inköp

Genom att ställa eko-
nomiska, sociala och 
miljömässiga krav på 
våra leverantörer kan vi 
påverka att hållbarhets-
frågor tas på allvar.

Transporter 
 
Genom att tillhandahålla 
HVO-diesel och elladdare 
kan vi medverka till att 
fler tranporter blir 
mer klimatsmarta.

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

Silververket, SHEs kraftvärmeverk,  är en välkänd silhuett i 
Sala. Bredvid Silververket finns en av sex solelan-
läggningar som ägs av Solelföreningen i Sala & Heby Ekono-
misk förening (där SHE är medlem och initiativtagare).  
All solenergi som produceras av föreningen köps av SHE.

Silververket eldas idag med förnybara bränslen som består 
av träflis, bark, spån och grot och sedan oktober 2019 även 
returträ klass 1. I övriga värmeanläggningar är också bräns-
lena förnybara.  

Det är endast förnybara och i allt väsentligt lokala bränslen 
som ger el och fjärrvärme åt Sala- och Hebyborna, och där-
med har de klimatpåverkande koldioxidutsläppen upphört. 

SHE vill ligga i framkant vad det gäller miljövård. Från att 
1977 eldat med enbart fossila bränslen och insett det ohållba-
ra med det, har SHE strävat mot målet att elda med 100% för-

nybara bränslen. Det nådde vi 2014 på samtliga panncentraler.
I och med att leveranserna av det fossilfria bränslet är in-
hemskt är det också lättare att kontrollera leverantörsleden. 

SHE har fått en företagsbot på grund av uppstart av lagring av 
returträ innan tillståndet hade vunnit laga kraft

 
För att minska våra utsläpp har vi bland annat valt att an-
vända förnybar 100 % RME Aura i stället för fossildiesel som 
spetsbränsle. Vi har under året använt 180 827 liter vilket 
motsvarar ett minskat växthusgasutsläpp med motsvarande  
ca 286071 kg CO2 .

SHEs två HVO-mackar har tillsammans sålt ca 254 620 liter 
HVO. En ökning från 2019 (200 000 l) Genom att ersätta fossil 
diesel med 99 % förnybar HVO har vi minskat växthusgasut-
släppen med motsvarande ca 686 540 kg CO2. 

  

• Kompetensförsörjning och 
mångfald

• Säker och trygg arbetsmiljö
• Mänskliga rättigheter och 

antikorruption

• God kundservice och ärende-
hantering

• Kapital för investeringar och 
underhåll

• Låg klimatpåverkan

• Leveranssäkerhet
• Effektiv material o resurs-

användning
• Produkt och tjänsteutveck-

ling

 
 KUNDBEHOV

  

 NYCKEL-
 RESURSER

 

 LEVERANTÖRER

Bra erbjudande med incitament 
för effektivisering. Energieffek-
tiva produkter och tjänster.

Service o material till an-
läggningarna.
Fordon, transporter entre-
prenader och återvinning.

Hållbar produktion av el och 
värme.

Kapital för produktutveckling.
Kompetens och engagemang.

Kapital för drift, underhåll och 
investeringar.
Kompetens och engagemang.

Kapital för drift, underhåll, 
investeringar och utveckling.
Kompetens och engage-
mang.

IT-system
Kommunikation

Bränslen, råkraft, och kemikalier
Service o material till an-
läggningarna
Transporter
IT-system

Våra väsentliga hållbarhetsaspekter
Som ett resultat av vår omvärldsanalys och med hänsyn taget till ägarnas krav och vad våra intressenter i 
övrigt tycker, tar vi fram de viktigaste och mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för vår verksamhet. 

Vår analys visar inom vilka områden SHEs verksamhet har en väsentlig påverkan på omvärlden uppdelat på: 
försäljning, produktion, distribution och konsumtion. Nedan illustreras på en övergripande nivå väsentliga 
hållbarhets- och påverkansområden. Alla områden har någon form av väsentlig påverkan men på olika sätt.

Här framgår även vilka nyckelresurserna är samt de viktigaste leverantörsområdena och vår påverkan inom 
respektive område.

      Väsentliga hållbarhetsaspekter för hela värdekedjan

Trygghet
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Relationen med våra intressenter

Att skapa relationer och med våra kunder och intressenter 
är väldigt viktigt. Den lokala kraften är inte bara något vi 
säger utan något vi alltid vill leva upp till. 

Pandemin
Pandemin har gjort att relationen till våra intressenter har 
förändrats under det här året. De flesta av mötena vi  har 
haft har skett digitalt. Upptäckten som gjorts är att digitala 
möten, fungerar många gånger lika bra som att mötas per-
sonligen och kommer säkert att användas i viss utsträck-
ning även efter pandemin.
De större kundmötena vi brukar ha har dock fått ställas in. 
Vi har också haft kundtjänst stängt för besök långa perio-
der, vilket känts tråkigt men nödvändigt, som situationen 
varit.

Nöjdkund mätning
Vartannat år mäter vi vad våra kunder tycker om oss och 
om våra produkter. Nästa mätning blir 2021. Vi ser att det 
blir svårare och svårare att höja nöjdhetsindexet som 2019  
var 82,82 (skala 0-100). Det var en förbättring med +0,1 
enheter jämfört med föregående mätning 2018. 
Det är ca 70 energibolag som genomför Supportföretagets 
kundindex.

 
Medarbetarenkät
Sedan ett par år tillbaks görs en medarbetarenkät med ett 
medarbetarindex skala 1-100. Svarsnivån var väldigt hög 
och årets index blev 79,3 (2019-78).

Leverantörer o Entreprenörer
En miljö- och kvalitetsbedömning görs på alla leverantörer 
som SHE har avtal med för att säkerhetsställa att de arbe-
tar på ett hållbart sätt.  
En utvärdering för leverantörer/entreprenörer sker årligen 
genom att 5 st leverantörer/entreprenörer väljs ut och ut-
värderas enligt kundens engagemang, förbättringsarbete 
och kundvård samt kvalitet, miljö, logistik och ekonomi.

Ägare
Ett nära samarbete sker mellan ägare och SHE inte minst 
ur ett energi- och klimatperspektiv. 

Område Riskbeskrivning Område
Marknad Svårighet att svara upp mot marknadens 

förväntning vad gäller nya produkter och 
tjänster.

Skapa dialog och relation med våra kunder, REKO fjärrvärmeträffar, 
informationsträffar kundklubbar el. Omvärldsbevakning och 
branschsamverkan, till exempel i Energiföretagen Sverige. 
Varumärkesstärkande insatser såsom sponsring, studiebesök. 

Konkurrens från andra värme- och 
elleverantörer

Vi arbetar med att stärka varumärket, hållbarhets- kommunikation, 
samhällsnyttan och att vara konstandseffektiva. Vi ska uppfattas som det 
lokala bolaget som sätter kunden i fokus. 

Verksamhet Anläggningsrisk

Anläggningarnas skick kan försämras av 
olika anledningar.

Bolagets anläggningar är försäkrade på ett fullgott sätt, vilket också gäller 
försäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar skadas- Redundanta 
system.

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

Vi har tillsatt en förstärkt IT-funktion och genomfört en analys av 
elnätsverksamheten för att stärka IT-säkerheten. 

Ekonomi Elprisrisk

Marknadspris på el förändras.

Risk att resultatet förändras på grund av förändringar i marknadspris på den el 
som säljs till kund. Risken hanteras genom kontinuerlig prissäkring eller att rörliga 
prisavtal sluts.

Bränsleprisrisk

Marknadspris på bränsle förändras

Vi söker ständigt nya sortiment och marknader där vi hittar biobränslen. 
Ett led i det är att vi i samband med renovering av kraftvärmepannan 
bygger om den för att kunna ta emot returträ. Vi arbetar aktivt med att 
effektivisera hela vårt energisystem från bränsle till nytta hos kund. 

Volymrisk

Variation i årstemperatur. Energiåtgången 
och därmed vår försäljning är starkt knuten 
till utomhustemperatur. 

Effektpris på elnät, prisstrategi på elhandel.

Skatterisk

EU eller svenska skatte- och 
incitamentsregler förändras.

Risk för att vissa bränslen ej med ekonomisk lönsamhet kan användas. 
Risk för försäljning pga ändrade marknadsförutsättningar. Viktigt att ha 
aktiv omvärldsbevakning och ingå i branschföreningar. 

Ränterisk

Förändringar i ränteläge. Höjda räntor har 
stor påverkan på resultatet

Ränterisken hanteras genom ett samarbete med finansiella experter 
samt att större projekt balanseras med långa räntebindningstider. Detta 
gäller i stort sett oavsett vilken finansieringslösning som används, dvs. 
lån, leasing eller hyra. Dock i rådnade ränteläge är en del finansiering 
mot rörlig ränta med bevakning så att de låses om så erfordras. En tydlig 
policy styr upplåningen.

Kreditrisk

Kreditrisken uppstår i transaktioner med 
kunder.

Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med 
upprättad kreditpolicy.

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

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

Inom en tioårsperiod kommer många 
medarbetare ha möjlighet att gå i pension.

Vi arbetar för att stärka företagets profil mot framtidsfrågorna, 
hållbarhet och stimulerande arbetssätt, vilket efterfrågas inte minst 
bland yngre, kommande medarbetare. Vi arbetar för jämställd och 
mångfald, samarbetar med högskolor och yrkesutbildning, samt tar emot 
praktikanter.

Socialt

(inkl. 
mänskliga 
rättigheter)

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

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

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

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

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

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

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

Vi använder oss av en lagbevakningstjänst för att följa nya lagar. Intern- 
och externa revisioner. För kunderna har vi ett utpekat kundombud. 

Omvärld Starkt regelstyrd marknad. Vi deltar aktivt i branschens olika utbildningar och konferenser samt är  
med i olika nätverk för att följa utvecklingen och därmed minska riskerna. 
Genomföra påverkansarbete tillsammans med branschen.

Riskbedömning

INTRESSENTER AKTIVITETER FREKVENS 
Kunder Nöjd kundmätning  

Webbplats, sociala merier  
Kundservice  
Kundbesök  
Kundtidning  
Kundklubbar 
Byggmöten/informationsmöten 
Fjärrvärmeträff privat/företag   
SHE-dag  
Sociala medier  
Kundsidor 
Avbrottsinformation  
Kundombud 

Vartannat år  
Löpande  
Löpande  
Löpande 
1ggr/år 
ggr/år    
Löpande 
1 ggr/år 
1 ggr/år  
Löpande  
Löpande  
Löpande  
Vid behov  

Medarbetare och fack Blogg 
Ledningens genomgång 
Koncernledningsgrupp  
Verksamhetsmöten 
Medarbetarundersökning  
Intern/extern utbildningar 
Vd-information  
Surdegsdag  
KanELbullensdag 
Fackliga representanter i 
styrelserna 
Kontakt med fackliga 
företrädare  
Arbetsmiljöträffar 
Samverkansgrupp  
Skyddsronder  
Utvecklingssamtal  
Lönesamtal 

Löpande  
2 ggr/år 
Ca 10 ggr/år 
Löpande 
1 ggr/år  
Löpande  
2 ggr/år 
1 ggr/år 
1 ggr/år 
 
Minst 4 ggr/år  
Löpande 
 
4 ggr/år 
2 ggr/år 
2 ggr/år 
1 ggr/år 
1 ggr/år 

Ägare 
 
 
 
 
 
Allmänheten 
 

Ägardirektiv                                                                                                                        
Ägarmöten                                                    
Styrelsemöten                                                
Årsstämma                                                
Styrelsedagar 
 
SHE-seminarium                                                  
SHEs Miljöpris 
Elens dag 
SHE-ambassadörer 

  
Löpande 
Minst 5 ggr/år 
1 ggr/år 
2 dgr/pr 
 
1 ggr/år 
1 ggr/år 
1 ggr/år 
1 ggr/år 

   
Leverantörer och 
entreprenörer 

Upphandlingar                                      
Avstämningar av avtal                                  
Bygg och projektmöten                                     

Löpande                                       
Löpande                                               
Löpande                                                                       

Myndigheter såsom 
Länsstyrelsen,  
Arbetsmiljöverket  mfl. 
 
Media 
 

Miljö och klimatråd             
 Stöd i arbetsmiljöfrågor 
 
 
Pressmeddelande/pressträffar 

Löpande              
Löpande    
 
 
Vid behov 

Branschorganisationer Bindande krav                  
Juristhjälp                                             
Omvärldsbevakning 

Löpande                              
Löpande 
Löpande 

Skolor Studiebesök   
Examensjobb 
Samarbeten med högskolor 

Löpande 
 Löpande  
Löpande 

Finansiärer Soliditet och villkor Löpande 
Riksdag och Regering Lagar och förordningar Löpande 
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0,4%

3,7%

95,9%

Sol

Bio

Vatten

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med Värmemarknads-
kommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan 
av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärr-
värme.  
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: Re-
surseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

Resurseffektivitet, hur effektivt energin används
Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i 
förhållande till den energi som levereras till kunden. Primä-
renergi är den energi som finns som naturresurs innan den 
har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, 
kol och olja är primärenergi, De primärenergifaktorer som 
används är hämtade ur Miljöfaktaboken.
SHEs primärenergifaktor är 0,15.

Klimatpåverkan, hur mycket koldioxid som släpps ut 
under hela produktionskedjan
Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i 
förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill 
säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges 
enligt Naturvårdsverkets data. Den klimatpåverkan som 
fjärrvärme ger upphov till är dels vid energiomvandlingen 

i kraft- eller fjärrvärmeverket, dels när bränslet produceras 
och transporteras. Vi redovisar både utsläppen vid energiom-
vandlingen, från produktion och transport av bränslen. SHEs 
förbränning för hela produktionskedjan är 4 g CO2 ekv/kWh
och 8g CO2 ekv/kWh för transporter och produktion av bräns-
len.

Fossila bränslen, hur stor andel fossila bränslen som 
används i varje fjärrvärmenät.
Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och na-
turgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till 
produktionen av fjärrvärme. Den el som har framställts fossilt 
och som används i fjärrvärmeproduktionen räknas också in i 
detta.

Miljövärdena är faktiska vad gäller fossila bränslen men 
beräknas med hjälp av schabloner för klimatpåverkan och 
resurseffektivitet. Därför kan det variera hur effektiv ett visst 
bränsle är och vilken klimatpåverkan det har. Det kan till ex-
empel bero på hur bränslet har producerats, hur långt det har 
transporterats, vilken förbränningsteknik som har använts och 
vilken fuktighet bränslet har haft.
SHEs procentandel fossila bränslen är 0 %.

Hela rapporten finns att läsa på https://www.energiforetagen.
se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion
källa: Kvalitetsnyckeln Energiföretagen 

Förnybart               77,51%
Förädlade biobränslen    14,06%
Sekundära biobränslen    54,57%
Bioolja och tallbecksolja     2,36%
Förnybar el till elpannor, värme- 
pumpar, och hjälpel till distribution     6,51%
 
Återvunnen energi:    22,49%
Rökgaskondensering       6,51%
RT-flis       14,80%
Avfallsgas inkl avfallsgas 
från stålindustin      1,18%

Fossilt:        0,0%

FJÄRRVÄRMENS LOKALA MILJÖVÄRDEN 2020

PRODUKTIONSMIX EL
All el SHE säljer är förnybar. Det är bioel som vi producerar 
i vårt kraftvärmeverk Silververket, Epd-el från vattenkraft 
samt solel från både företag och privatpersoner. 

FÖRNYBART:      100,0%
Vattenel         95,9%
Solel            0,4%
Bioel            3,7%

Den el vi sålde 2020 medförde under produktionsfasen 
utsläpp av 0 g koldioxid och 0 g kärnbränsleavfall per kWh. 
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungs-
garantier.

Vårt miljöengagemang

 

22%

78%

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

Förnybart

Övrigt

Fossilt

VÄRME 
128 893

Från pannor
134 220

Rökgas-
kondensering
10 942

Turbin 6 575

TOTALT:
151 737

EL
6 575

EL OCH VÄRMEENERGI OMVANDLING
Bränsle MWh

  Returträ klass 1: 25 356 

Träflis:   92 100

Träpellets 23 754

Bio.olja 3 991

EL 5 461

Rötgas/deponigas 1 551
 

Fossil olja 0

Produktion Försäljning

→
→
→
→
→
→
→

152 213

→

→

→

Systemverkningsgrad 88,99 %, definierad som bränsleenergi, relaterad till nyttig energi försåld och uppmätt ute hos 
kund.

ENERGI OCH RÅMATERIAL
SHE-koncernens mest betydande användning av både råmaterial och energiråvara är användningen 
av bränsle för omvandling till el och värme vilken redovisas i nedanstående tabell:

BRÄNSLESLAG 2020
MWh

2019
MWh

2018
MWh

2017
MWh

Returträ klass 1 25356 5265
Träflis 92100 131831 149569 145147
Träpellets

1)
23754 56113 40205 31411

Bioolja2) 3991 6428 5640 4356
El 5461 74 37 66
Deponi- och rötgas 1551 1661 1901 1696
Fossil olja 0 0 0 0
SUMMA 152213 201373 197352 182676
Förnybar bränsleandel 100% 100 % 100 % 100 %
Lokal bränsleandel 97,14 % 97,62 %*

1) Förbränning i egna anläggningar. Försäljning av träpellets sker även till privatkunder.
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TRANSPORTER

VATTEN
SHE använder vatten till pannprocesser, spädmatning av fjärrvärmenäten, kylning, rengöring och till det sanitära. Allt vatten 
tas från de kommunala vattennäten. Vi arbetar hela tiden med att reducera vattenförbrukningen. 
Under 2020 förbrukades 10 551 m³ vatten, jämfört med 2019 då det förbrukades 13558 m³  (Siffrorna gäller fjärrvärmenä-
tet i Sala tätort). 

Transporter för SHE (ton) 2020 2019 2018 2017
Oförädlad biobränsle till fjärrvärme och el 38 440 44 482 49 579 50 810
Förädlat biobränsle (pellets) 5 180 11 362 8 021 6 544
Vegetabilisk/animalisk olja 342,6 707 1 215 339

Eldningsolja, m3 0 0 0 0
Transporter från SHE (ton)
Aska till återanvändning 1 204 944 1215 1480
Aska till deponi 0 0 0 0
Drivmedel till egna transporter 
Bensin, l 128 171 114 178
Diesel, l 412 165 260 877
E85, l 0 0 111 555

Biogas, Nm
3

5 097 4826 6800 11071
HVO, l 19 039 16175 12737 8679

El, kWh 1 973 1319 2397 1276,5
Andel förnybara fordonsbränsle/ total an-
vändning av fordonsbränsle i % 1)

97,47 % 98,45 98,16 95,07

Emission av växhusgaser 4,42 g CO2 ekv/KWh (enligt kvalitetsnyckeln 2020) 
Transport och produktion av bränslen 8,44g CO2 ekv/KWh (enligt kvalitetsnyckeln 2020) 
1) Allt är omräknat till MWh med hjälp av värmevärden från Energimyndighetens webbplats. Tidigare år 
omräknade efter samma princip. 

UTSLÄPP TILL LUFT
 
Utsläpp till luft från SHE:s produktionsanläggningar består i huvudsak av koldioxid (ej klimatpåverkande),  
kväveoxid, kolmonoxid och stoft. Det finns inga kända utsläpp av  ozonnedbrytande ämnen.

ton 2020 2019 2018 2017
Fossil CO2 0 0 0 0
Kväveoxid 1)2) 20,7 22,8 20,2 26,0
Kolmonoxid 1) 43,6 43,6 41,2 27,1
Stoft 1) 1,036 1,32 0,5 0,3

1) gäller endast Silververket, Sala, 
2) reduktionen görs med ett icke katalytiskt system  baserat på ammoniumsulfat, dock har systemet inte varit i drift  under stora delar av året.

Det har släppts ut 492 kg svavel (SOx) med rökgaserna från Silververket. 

Avfall & återvinning

Material som blir restavfall såsom; metallskrot, papp, trä och dylikt hanteras som återvinning till 100% och tas om hand av 
VAFAB Miljö.
Det huvudsakliga avfallet från verksamheten är aska från förbränning av biobränsle. Aska skall i den mån det går, återföras 
till mark eller på annat sätt återanvändas. Sedan 15 december 2009 levereras askan till VAFABMiljö som använder den till 
terrassering och sluttäckning.

Under 2019 gick ca 1204 ton aska till återanvändning på detta vis. SHE har tidigare gjort prover där man återfört ca 60 ton 
aska till skogsmark i utkanten av Sala tätort. Denna askåterföring följs nu upp under en längre period. Återvinning görs 
också av rökgasenergi genom att rökgasen  från kraftvärmeverket och värmeverken i Horrsta och Östervåla kyls och kon-
denseras. I denna process omhändertas både latent och sensibel värme.

2020 2019 2018 2017
Återvinning askmängd, ton 1204 944 1209 1479

Återvinning rökgasenergi, MWh 10942 12033 15759 17765

Markanvändning 
Markområdena som SHE äger innehåller inte biologisk mångfald. Innan markarbete påbörjas vid elkabeldragning kontaktas 
alltid markägare och/eller Länsstyrelsen. 

Lagefterlevnad
Inom ramen för MAK-systemet läggs stort fokus på området lagefterlevnad. Myndighetsvillkor finns uppställda för värme-verksamheten inkl. elproduktion. 
I slutet av året har nytt tillståndsbeslut tagits i anspråk för anläggningen i Sala, beslutet omfattar samförbränning av returträflis i kraftvärmepannan samt möj-
lighet att öka värmeproduktion via överföringsledningen till yttre panncentraler1. Intrimning och optimering av pannan och reningsanläggning efter ombygg-
nad startades upp i november 2020. Under intrimning har vissa villkorsvärden överskridits. Det är rapporterat till berörd kontrollmyndighet.
1)  En fullständig redovisning för 2020 kan hämtas ur verksamhetens miljörapport hos Länsstyrelsen.

EMISSIONER 2020 jan-nov 2020 dec VILLKOR jan-nov / dec
Kväveoxid 129 202 300 mg/m3 ntg/ 275 mg/m3 ntg

Kolmonoxid 50 121 500  mg/m3 ntg
Stoft 8 3,8 30 mg/m3 ntg13CO2 / 22 mg m3 ntg13CO2

pH kondens 7,8 6,5-8,0
Suspenderande ämnen i kondensat 2,4 10 mg/liter

Ammoniak /(NH3) 5,4 I rökgas 8 ppm månadsmedelvärde,10 ppm riktvärde

Nya miljötillståndet börjar gälla 
2020-12-01
TOC total organiskt kol 0,037 15 mg/m3 ntg

N20 Lustgas 0,055 25 mg/m3 ntg

HF Flourväte 0,0093 1,0 mg/m3 ntg

SO2 - Svaveldioxid 3,5 2,1 100 mg/m3 ntg / 215 mg/m3 ntg

HCI-Väteklorid 0,81 10,0 mg/m3 ntg
Metaller Cd-TI 0,000073 0,0050 mg/m3 ntg
Metaller AS...V 0,20 0,30 mg/m3 ntg
Hg-Kvicksilver 0,00037 0,0050 mg/m3 ntg
PCDD/PCDF Dioxiner & Furaner 0,12 0,030 mg/m3 ntg
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Årsmedeltemperaturen för Sverige var 
under 2020 den högsta som uppmätts 
sedan rikstäckande observationer 
inleddes omkring år 1860. Samtidigt 
har halterna koldioxid och metangas i 
atmosfären ökat. Två gaser vilka båda 
anses vara växthusgaser för vår planet 
och driver på uppvärmningen. Halten 
CO2 befinner sig nu på rekordnivåer 
och trots nedgång i ekonomisk aktivitet 
under pandemin fortsatte halten att 
öka under 2020. Enligt National Ocea-
nic and Atmospheric Administration 
måste vi gå tillbaka 3,6 miljoner år för 
att hitta liknande halter i atmosfären. 
Bara sedan år 2000 har halten ökat 
med 43,5 ppm eller motsvarande 12 
%. 

Forskning visar att världen snabbt rör 
sig mot förändringar i klimatsyste-
met. Vi behöver tillsammans agera för 
att möta detta. Glädjande är att flera 
initiativ tas för att bryta trenden. Men 

den kommer tyvärr att ta många år att 
vända. Vi måste därför förbereda oss 
för en gradvis förändrad omvärld sam-
tidigt som vi gör det vi kan för att bidra 
till ett hållbart samhälle.

Teknik för att kapsla in koldioxid och 
skicka ned det i magasin under havets 
botten kan vara en lösning, men jag 
spår att det enbart blir en tidsbegrän-
sad men kanske under tid nödvändig 
lösning. Den långsiktiga lösningen 
torde vara att låta bli att utvinna jor-
dens lager av kol i form av olja, brun-
och svartkol och istället använda energi 
utan fossilt koldioxidutsläpp. Låter 
enkelt, men det är en enormt stor om-
ställning som kommer att ta tid. Men 
jag tolkar av det som sker i omvärlden 
och tror att det är den riktningen vi är 
på väg mot även om det inte kommer 
att gå spikrakt.
I Sverige har vi nästan 100% fossilfri el 
till skillnad från resten av världen som 

ligger på ett snitt på ca 40% (2018) 
Men fossila inslag används inte bara vid 
elproduktionen utan även i industriella 
processer. Där har Sverige en lång väg 
att vandra. El är en förädlad energi-
form och kan användas för att skapa 
alternativa processer inom industrin tex 
genom att använda vätgas. Att ersätta 
fossil energi med vätgas är dock inte 
ett 1:1 förhållande utan kräver till-
skott av mer energi eftersom elenergi 
först används för att spjälka vatten till 
vätgas. För att göra en konvertering 
till fossilfri energi i sin helhet kommer 
det att krävas minst en fördubbling 
av dagens elproduktion sett till ener-
gibalanser sammanställda av Energi-
myndigheten. Den resan tror jag att vi 
kommer att ta. 

Vi kommer att se att elpriset varierar 
och skillnaden blir allt större mellan 
lägsta och högsta nivåer. En del be-
ror på vädret och en del beror på att 

FRAMTID
produktionsstrukturen för produktion 
av el förändras. Kärnkraften fasas ut. 
Elproduktion från kraftvärmen har det 
tufft. Kärnkraften pga en viljeinriktning 
och kraftvärmen som en konsekvens av 
bristande lönsamhet och ersättning för 
stabil effekt. Kraftvärmens betydelse i 
systemet kommer förmodligen att bli 
allt mer uppenbar och jag förväntar 
mig att ett ”räddningspaket” sätts in 
genom incitament och regleringar för 
att bevara dess förmåga att balansera 
effektbehov. In kommer sol och vind. 
Precis som när älvarna byggdes ut och 
man jagade forsar och fallhöjd jagas 
nu de bästa vindlägena för framtidens 
energiproduktion. Den nya produktio-
nen är inte lika förutsägbar, vilket gör 
att den kommer att ge variationer tills 
vi lärt oss magasinera kraften. Större 
etableringar och konverteringar till 
fossilfri industri kommer att medföra 
stegvis ökad efterfrågan i elsystemet. 
Beroende på utbyggnadstakt finns det 
risk för större prisrörelser över medel-
lång tid.

Solceller blir allt vanligare på taken och 
förmodligen vägen till den billigaste 
energikällan för många. Lagring av en-
ergin och att styra förbrukningen kom-
mer att bli nya inslag i vårt energisys-
tem. De behövs för att balansera upp 
den väderberoende elproduktionen.
 
När fler elkablar byggs till resten av 
Europa kommer sakteliga priset att 
harmoniseras vilket torde innebära hö-
gre priser i norden, samtidigt som vi 
möjliggör för fler att minska fossilbero-
endet.
 
Att konvertera från fossilt till i stora 
delar förnyelsebar el kommer att vara 
en stor omställning. Mer än dubbelt 
upp av elenergi kommer att krävas i 
Sverige enligt de prognoser som radats 
upp. För övriga EU är utmaningen än 
större samtidigt som tillgången till sol-
energin är större och jämnare över året 
för många länder.
Energi från solen finns så det räcker 
till alla, men om alla vill använda sina 
elektriska apparater kopplade mot el-
nätet samtidigt blir det problem. Både 
produktionsmässigt, men även effekt-
uttagsmässigt. Det eftersom dagens 
elnät är ”gammalt” utifrån morgonda-
gens behov. 

Vi märker det speciellt under kalla vin-
terdagar när effekten från värmepum-
par innebär att elpatroner slår till. Ut-

taget vid dessa dagar är idag högt och 
medger inte att fler aktörer etablerar 
sig för att dela på den kraft som finns. 
Eleffekt har blivit en bristvara i vissa 
regioner i Sverige idag vilket medför 
att etableringar inte kommer till. En så-
dan region är Mälardalen. Effektbristen 
kommer de närmaste åren att förvärras 
allteftersom behovet i regionen ökar.
Nyckelfrågor för framtiden är att an-
vända rätt energislag till rätt process 
för att spara eleffekt till de processer 
som kräver det,  energieffektivisering 
och en fortsatt utbyggnad av lokala 
förnybara energikällor. 

Idag använder industriländerna väldigt 
mycket energi per capita och bland 
dessa länder ligger Sverige bland de 
högsta. Energieffektiviseringsarbetet 
måste ske med lokala förtecken och 
med devisen: Många bäckar små… 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något. En minskning av energianvänd-
ningen runt 20-30 % i genomsnitt är 
realistiskt och nödvändigt, utan att 
påverka livskvalitén negativt. Därmed 
påverkas inte bara miljö och klimat 
positivt utan även ekonomin.
 
Mot den beskrivna framtiden syftar 
SHEs sammantagna visioner.
 
Förnybara energikällor
 
Den energi som trots allt måste använ-
das måste ha en tydlig förnybar profil, 
och även i detta sammanhang är det 
lokala perspektivet viktigt. Potentialen 
av solenergi är ofantlig. Instrålningen 
under 2 timmar räcker till hela jordens
årliga energiförbrukning. Vindenergi 
och biogas passar också bra i vår sam-
hällsstruktur. Om vi dessutom respek-
terar att rätt energikvalitet och mängd 
används till rätt ändamål, har vi ett 
energisamhälle som är uthålligt och 
som vi med stolthet kan lämna till våra 
barn och barnbarn.
 
Fjärrvärme i framtiden
 
Fjärrvärme är idag den största enskilda 
uppvärmningsformen i Sverige. Den 
har en fantastisk potential inte minst 
beroende på sin flexibilitet. Fjärrvärme 
är huvudskälet till att vi i Sverige 
lyckats med att minska klimatpåver-
kande utsläpp väldigt mycket. I Sala 
och Heby är minskningen avsevärd. 
Fjärrvärmens flexibilitet kommer även 
i framtiden vara en framgångsfaktor, 
men den kommer också att användas 

storskaligt i andra applikationer, t.ex. 
som kyla och i vitvaror. I båda fallen 
minskas användningen av el. En fördel 
med fjärrvärmen är att den i ett kraft-
värmeverk även kan producera el som 
kan användas till värmepumpar och 
andra förnybara uppvärmnings-system 
utanför fjärrvärmeområdet.
 
Fordon
 
Redan i dag har vi minskat miljöbelast-
ningen från våra fordon dels genom att 
drivmedelsenergin per producerad en-
ergi minskar och dels genom att vi har 
alternativa förnybara bränslen i form 
av etanol, el, biogas och HVO. Dessa 
kommer vi att arbeta vidare med, dvs. 
mindre förbrukning och nya bränslen. 
Vår egen fordonspark drivs av förny-
bara bränslen. Det finns dock en viss 
växthuseffekt från HVO som används i 
våra förbränningsmotorer. Dock vä-
sentligt lägre än från fossil diesel. På 
lång sikt är tron att el och vätgas blir 
lösningen för de flesta transporterna.
 
Den mesta laddningen av elbilar kom-
mer att ske vid hemmet. Hälften av 
Sveriges befolkning bor i flerbostads-
hus. De har i dag inte tillgång till ladd-
möjligheter vid bostaden på samma 
sätt som villaägare. Här kommer vi 
agera för att vara en möjlig-görare och 
fortsätta erbjuda möjligheten att i sam-
arbeten erbjuda laddningsmöjligheter. 
Många fordon är på väg att bli helt eller 
delvis drivna av el. Det tycker vi är bra 
och vill stödja.
 
Lokalt producerad biogas är också en 
möjlig bränslekälla i framtiden vilken vi 
hoppas kunna utveckla allt mer.
 
Nya bränslen
 
Alla bränslen (se tabell s 18) som SHE 
använder i värme och elanläggningar 
är till 100 % förnybara och till 99,9 % 
lokalt producerade.
 
Energieffektivisering
 
För kund är det viktigt eftersom det 
sparar resurser både i form av energi 
och pengar. Internt inom SHE är det 
minst lika viktigt av samma skäl, men 
här tillkommer värdet av att gå före 
och vara ett föredöme. Det pågår hela 
tiden ett internt energieffektiviserings-
arbete där vi strukturerat arbetar med 
vår effektivitet i våra egna energipro-
duktions- och distributionssystem.
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MARKNADSKOMMUNIKATION OCH 
KUNDAKTIVITETER
Relationen mellan kunder och SHE är grunden till vår marknadsföring. Att skapa goda relationer med kunden 
är det viktigaste och som vi tror lönsammaste långsiktiga agerandet. Nöjda kunder är målsättningen både på 
kort och lång sikt. Grunden till relationsmarknadsföring är att skapa långvariga kunder som på lång sikt ska ge 
lönsamhet. Marknadsföringslagen följs, precis som Upphovsrättslagen och GDPR. 
Genom ett bibehållande av kunder så kan SHE öka sina intäkter över tid, minska utgifterna och därmed för-
verkliga visionerna. För att hitta nya kunder görs en satsning på en mer digitaliserad marknadsföring och för-
säljning, främst i närområdet.

Coronaviruset - pandemin som lamslog världen
Första söndagen i september varje år, genomför SHE en kunddag. I år skulle det bli 20-års jubileum något som 
vi såg fram emot. Men så kom pandemin och möjligheten att fysiskt träffa våra kunder försvann. Det innebär 
att alla kundmöten med våra kundklubbar och våra årliga fjärrvärmeträffar blev inställda så också vårt årliga 
SHE-seminarium. 

Priset utdelades i samband med en god ekologisk utelunch 
från Måns Ols Värdshus.

Examensjobb o praktikanter
Under året har SHE haft praktikanter.  Ett antal studenter från 
gymnasier och högskolor har också valt att göra projekt -och 
examensjobb på företaget.

SHEs Miljöpris 
På världsmiljödagen, kungjordes vinnaren för SHEs Miljöpris 
2020. Årets vinnare var Kenneth Olsson. 
Motiveringen löd:
Priset tilldelas Kenneth för hans mångåriga intresse 
av att tänka och agera klokt ur ett klimat- och 
energiperspektiv. Detta genom bland annat installa-
tion av solvärme och solel, gärna utsprungna ur egna, 
kluriga kompositioner.
Vidare har Kenneth även klimatanpassat sina trans-
porter och kör numera elbil.

Solel 

Under 2020 installerade HESAB solelanläggningar till en total 
installerad effekt på 723 kW. 

På SHE Elnäts nät finns det i Sala ca 2890 kW i effekt nstal-
lerad vilket 1317910 kWh matas ut på nätet. Det är 37 nya 
anläggningar drifttagna i Sala 2020 Totalt finns det 161 an-
läggningar
I Heby är ca 2860 kW i effekt installerad i SHEs elnät, 
1547911 kWh matas ut på nätet. Det är 24 nya anläggningar 
drifttagna 2020 totalt finns det 82 anläggningar.

SHE är medlem i Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 
som har 6 stycken solelanläggningar i olika storlekar. Den 
största  är på 312 kW och placerad i Arnebo, Heby kommun. 
SHE köper in all solenergi som föreningen producerar i ett 
avtal.

SHEs engagemang i Solel har bidratit till att många i Sala och 
Heby kommuner själva blivit prosumenter.

Samarbeten

Samarbeten är både viktiga och nödvändiga. Flera goda ex-
empel finns t.ex. med Tyskbo Kraft HB som äger tre mindre 
vattenkraftverk i Horndal. SHE köper in den elenergi som 
produceras i vattenkraftverken. 

Många privatkunder och bostadsrättsföreningar har inför-
skaffat solelanläggningar under året och SHE erbjuder sig att 
köpa in överskottsenergin från dessa anläggningar.  

I ett samarbete med Salabostäder har vi gjort det möjligt för 
Salabostäders hyresgäster att ladda elbilen genom en elladd-
ningsstation vid ett av Salabostäders bilgarage. 

Allt bränsle vi använder till värme är förnybart till 100 %. 
Flis från Mellanskog AB, Returträ från Ragn-Sells, Pellets från 
Scandbio AB, Bioolja (RME) från Energifabriken i Sverige AB 
samt Wibax AB, Bioolja (Vegetabilisk olja).

Ett samarbete finns med Hällby Gård AB om drift och under-
håll på värmeanläggningarna i norra Heby kommun. 
SHEs restavfall hanteras i samarbete med VAFAB Miljö. 
Papperskartong och wellpapp  hanteras till återvinning i Sala 
kommun. Andelen återvunna produkter och förpackningsma-
terial är 100%.

Ett samarbete finns med Chemgroup som innebär ökat fokus 
på och utbildning i användandet av, för människor miljöfar-
liga produkter.

Ett samarbete med flera företag har inletts kring mottagande 
av returträ.
 
Ett samarbete runt solenergi görs tillsammans med våra 
kunder, där många valt att stötta utvecklingen av solenergi 
med 1 öre/kWh.

Ett annat samarbete gäller bränsle till bl.a. drivmedel. Det är 
ett samarbete med Energifabriken som tillhandahåller HVO 
och RME som båda är förnybara bränslen (HVO till 99 % och 
RME till 100 %) och ersätter fossil diesel. SHE äger två tank-
ställen för HVO, ett i vardera kommunen, som tillhandahåller 
HVO till allmänheten.

Ett samarbetavtal har tecknats med Vattenfall Service Nordic AB 
för fordonshyra. Detta ger oss ekonomiska fördelars såsom, 
bättre avtal vid fordonsinköp, försäkringar, reparationer osv.

Ett samarbete, Bygde-El, pågår mellan Sala-Heby Energi, 
Lundgrens El Vikbolandet, och ett antal solelproducenter, 
mestadels lantbrukare från Vikbolandet.
SHE köper överskottet av den solel som produceras och 
säljer sedan bygde-elavtal till Solelsproducenterna men 
också till boende i Vikbolandet. 

Länsstyrelsen

SHEs vd finns representerad 
i Länsstyrelsen för Västman-
lands  Miljö och klimatråd.  
Rådets vision är att Västman-
land ska vara en miljö- och 
klimatförebild år 2030. Detta 
sker genom olika projekt där 
SHE finns representerade 
i bland annat Energieffek-
tivisering. SHE finns också 
representerade i Uppsala Län 
där vi ingått ett antal Håll-
barhetslöften för att minska 
klimatpåverkan. Vi arbetar 
bland annat med att främja 
tankmöjligheter för fossilfria 
drivmedel. 
 

Olika distributionssätt för fakturan

Sista kvartalet 2020 skickades 64 % av fakturorna digitalt. 
En ökning med 10 % sedan 2019. Digitalt kan man få 
fakturan via e-faktura, e-postfaktura, KIVRA, Peppol eller 
Svefaktura som är en motsvarighet till e-faktura för företag. 

Kundsidor

Alla SHEs kunder har tillgång till sina egna kundsidor. Dessa 
når man via kund och fakturanummer eller via bankid. 
Här kan kunderna se förbrukning och effekter under måna-
den men även historiska värden. Här ser man också sina 
fakturor, man kan ta ut rapporter för uppföljning med mera.

Har kunden fyllt i sitt mobilnummer så kommer aktuella 
driftstörningar via sms till kunden. 

KUNDTJÄNSTER OCH SAMARBETEN
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Arbetsförhållande 

Personalarbetet på SHE innebär att ge våra medarbetare 
möjlighet att utvecklas både som individer och i sina yrkes-
roller, så att vi tillsammans med stort engagemang, glädje 
och stolthet skapar en bättre vardag för oss själva och våra 
kunder. Vi tar tillvara alla medarbetares kompetens och     
arbetar för allas lika värde. 

Det ska vara kul att jobba hos oss och vi gör alla det som 
behövs för att våra medarbetare/kollegor ska trivas på job-
bet, ha en säker arbetsplats och ges förutsättningar till att 
göra ett bra jobb. Ett arbete som vi utför med stolthet och 
med kundens bästa i fokus.

Följande fastställda policys och förhållningssätt finns som 
direkt berör personalen:

- Hållbarhet 
 - Kredit 
- Krishantering
- Skydd och säkerhet
- Hantering av magnetfält
- Elsäkerhet Elnät
- Risk för elhandel
- Brandskydd 
- Sponsring och handlingsstrategi
- Kläder
- IT
- Integritetspolicy
- Hantering av magnetfält
- Finanspolicy
- Bränslepolicy
- Profilpolicy
 
SHEs arbete på området Arbetsförhållanden—styrning 
regleras i huvudsak i MAK-systemet under processerna 
Personal samt Personal- och friskvård för anställda inom 
SHE-koncernen.

Övergripande ansvar för personalfrågorna ligger hos affärs- 
och områdesansvariga i samarbete med koncernchefen, 
medan det i det dagliga arbetet åvilar respektive medarbe-
tares arbetsledare.  Att arbeta inom SHE-koncernen innebär 
bl.a. att man omfattas av förmåner som Benify, SHE-pensi-
on, kompetensutveckling, flexibel arbetstid och försäkringar. 

Antal medarbetare 

SHE-koncernen med sina tre bolag har personal anställda i 
alla bolag. För koncernen är antalet anställda vid årsskiftet 
2020/2021 62(61), varav 15(17) kvinnor. 
Kvinnor utgör 24,2 % av totalt antal anställda inom koncer-
nen. 

Åldersstruktur

Medelåldern för kvinnorna i koncernen är 47,9 år (49,7) år 
och för männen 47,6 (46,7) år.  För alla anställda i koncernen 
är medelålder 47,7 (47,4) år. 

Under den närmaste 10-årsperioden kan 21 medarbetare gå i 
pension om man räknar 65 år som pensionsålder.

Personalomsättning:
Elnät: 1 nyanställd
SHE: 2 nyanställda och 3 avslutade sin anställning på SHE.

Frisknärvaro

Frisknärvaron i koncernen var under året 95,4% jämfört med 
97,02 % 2019. Målet för frisknärvaron är 96%. En anled-
ning till den något lägre frisknärvaron kan vara pandemin. Vid 
minsta känning av förkylning etc ska man vara hemma. 

Vid längre sjukfrånvaro, följs ett upplägg för rehabilitering 
(enligt fastställd rutin), som vi genomför tillsammans med 
SHE:s företagshälsovård, numera AVONOVA.
Under 2020 var ingen långtidssjukskriven.  

Årligen görs riskanalyser över gamla och nya arbetsuppgifter/
metoder, med eventuellt ett handlingsprogram som följd om 
riskvärdet blir tillräckligt högt.
SHE-koncernen har, genom sitt målprogram för personalen, 
målsättning för bl.a. frisknärvaro samt övertid.

Övertiden uppgick till 53,7 (49,6) timmar/anställd. 

Verksamhet Övertid h/år Mål h/år
Värme 1413 1000
Elnät 650,5 900
HESAB 1,5 <25
Gemensam service 
och försäljning

68 <50
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Arbetstagarorganisation 

Samtliga anställda har naturligtvis möjlighet att vara fackligt 
anslutna. SHE-koncernen är medlem i arbetstagarorganisa-
tionen Sobona.
Rutiner för återkommande träffar mellan anställda 
och ledning finns i verksamhetssystemet (MAK). Vi-
dare träffas ledning och de lokala fackliga ombuden re-
gelbundet för information. VD-information på kon-
cernnivå ges till samtliga anställda minst 2 gånger/år. 
I samband med förändringar inom organisationen, förs dis-
kussioner med berörda eller deras fackliga företrädare, var-
vid MBL-förhandlingar äger rum. För övrigt gäller LAS.
 
I verksamhetssystemet (MAK) finns rutiner för  ar-
betsmiljöträffar, där MAK-samordnare, verksamhets-
ansvarig samt skyddsombud i verksamheten deltar. 
Vidare finns samverkansgruppen där ledning, verksamhets-
ansvariga, MAK-samordnare samt skyddsombud för respek-
tive verksamhet är representerade.

Jämställdhet och mångfald

Inom koncernen finns en fastställd jämställdhets- och mång-
faldsplan, där det påtalas att i koncernens verksamheter och 
personalpolitik har alla medarbetare lika människovärde. 
Det får inte förekomma någon form av diskriminering el-
ler kränkande särbehandling gällande etnisk tillhörighet, 
religion eller politisk uppfattning på arbetsplatsen. Målsätt-
ningen är att få en personalsammansättning som väl speglar 
samhällets sammansättning. Ålder och kön finns det statistik 
över vilket också redovisas.
Inget fall av diskriminering har anmälts under 2020. Varje år 
görs en lönekartläggning. Lönesättningen präglas till största 
delen av en individuell del. Variationerna är helt inom vad 
som kan förväntas inom ramen för individuell lönesättning, 
ingen lönediskriminering bedöms finnas. 

Ledarskapet

Ledarskapet är mycket viktigt och arbetet runt detta läggs 
det stor vikt vid. 

Det finns både  kvinnor och män i arbetsledande funktioner. 
Koncernledningsgruppen består av 2 kvinnor och 4 män.

Hälsa och säkerhet

Syftet med SHE:s friskvårdsarbete är att bidraga till att uppnå 
de kvantifierbara mål som SHE-koncernen satt upp rörande 
frisknärvaro både för lång och kort tid samt för övertid. Vidare 
skall friskvårdsarbetet även bidraga till måluppfyllelse avse-
ende arbetsrelaterade sjukdomar.  
Ett bra friskvårdsarbete bidrar även till att göra SHE-koncer-
nen till en mer attraktiv arbetsgivare, vilket är väsentligt för 
att behålla och rekrytera personal. 
Under 2020 har inga olycksfall i arbetet rapporterats.

Hälsofrämjande åtgärder
 
Det skall framhållas att SHE anser att friskvårdsarbetet är en 
framtidsinvestering och inte en kostnad. Friskvård kan verk-
ligen vara allt från att växa i sina arbetsuppgifter till speci-
alarrangemang, såsom  Kanelbullens dag,  Fettisdagen och 
Våffeldagen. Lucia kommer, julbordet dukas.
Födelsedagsfrukostar har vi regelbundet för månadens födel-
sedagsbarn, trevligt och uppskattat.
 
På SHE uppmuntrar vi till hälsofrämjande aktiviteter och an-
ordnar trevligheter för personalen. Under året genomfördes 
bland annat en gemensam bowlingkväll för personal. Alla an-
ställda blev också inbjudna att medverka i friskvårdskrysset 
under november månad.
Sedan 2017 har vi varit anslutna till Benify som administrerar 
personalersättningar för friskvård och åskådliggör företagets 
personalförmåner.

Utbildning och kompetensutveckling

Under året har det registrerats i genomsnitt ca 4 utbildnings-
dagar/ anställd av både allmän och verksamhets-
specifik art.  

PERSONAL

En medarbetare som uppmärksammats 
under året är Lars-Göran Malmqvist som 
jobbat 50 år på SHE Elnät AB. Det firades 
med blommor och tårta!
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För SHE är hållbarhet och därmed klimatfrågan mycket prio-
riterad. SHE har sedan lång tid högt uppsatta mål om andel 
förnybara bränslen i produktionen av el och värme. I dagslä-
get är användningen av fossila bränslen helt borta i  värme- 
och elproduktionen. Arbete pågår dock för att minska fossil 
bränsleanvändning hos industrikunder och att använda fos-
silfritt fordonsbränsle inom ägarkommunerna.

Klimatförändringar har stor potentiell påverkan på SHE:s 
verksamheter. Ett varmare och mer extremt klimat medför 
finansiella risker främst genom en minskad framtida försälj-
ning av SHEs produkter värme och el, vidare av extremt 
kallt väder som ger upphov till användning av dyra bräns-
len under vissa tider. Elnätverksamheten berörs av ett mer 
extremt klimat genom ökad risk för stormar som påverkar 
leveranssäkerheten i elnätssystemet.  

Klimatförändringar medför också möjligheter. Behovet av 
komfortkyla kan komma att öka i framtiden, något som 
skulle kunna tillgodoses med värmedriven kyla, t.ex. med 
absorptionsteknik. Detta är en miljömässig fördel; på så vis 
skulle behovet av el till eldrivna kylmaskiner minska samti-
digt som SHE:s anläggningar skulle få ett bättre utnyttjande 
under sommarhalvåret.

Klimatfrågor är också något som väcker 
stort engagemang hos allmänheten, 
vilket kan ses i det ökande intresset för 
energieffektiviseringstjänster. Här har 
SHE-koncernen en viktig roll att fylla, 
genom att hjälpa kunderna att använda 
energin effektivt. HESAB kommer yt-
terligare att vidareutveckla sina tjänster 
inom energieffektivisering framöver.

Under en tid har det pågått ett arbete 
med att effektivisera, spara, hitta sam-
arbeten, nya metoder, produkter och 
tjänster. Det roliga är att det givit resultat 
även på den ekonomiska sidan, trots var-
mare väder och lägre elpriser.  Det arbete 
som pågår kommer att fortsätta under 
överskådlig tid då det finns utmaningar 
och förändringar som måste pareras.                  
SHE är mycket väl medvetna om att en 
god och sund ekonomi är ett nödvändigt 
villkor i hållbarhetsarbetet.

Kundtaxan

SHEs tanke med taxestrukturen är att 
de skall spegla våra kostnader, skapa 
incitament till effektivisering både hos 
oss i produktion och distribution och 
förstås hos kund. Vidare skall taxan vara 
enkel att förstå och den ska bidra till den 
klimatomställning vi står inför. 

Elnättaxan

Elnättaxan är av två karaktärer. Den ena 
riktad mot lägenheter och är utformad 
som en energitaxa utan fast avgift, och 
för övriga är det en effekttaxa. Tanken 
med effekttaxa är att utnyttja resurserna  
i distributions- och produktionssystemet 
bättre. 
Kan våra kunder förskjuta viss del av sin 
förbrukning när det finns ledig kapacitet 
dvs. kvällar, nätter och helger, behöver vi 

inte bygga ut elnätet eller kan åtminstone göra det i min-
dre omfattning. Därför belönar vi kunderna med kostnads-
fri elnättaxa under dessa tider, vilket innebär att  kunden 
själv kan påverka sin kostnad. SHE köper själva in elnät-
tjänsten på det viset från överliggande elnät.  
Det här är något som är bra för alla: privat-, företags– och 
samhällsekonomiskt.  Effekterna av effekttaxan på elnät 
har varit föremål för studier och det visar sig inte oväntat 
att det uppnås både en effekt- och energiminskning med 
denna taxetyp som incitament. 

Övriga energitaxor

Övriga energitaxor saknar fasta delar och skapar därmed 
stora incitament till besparing. Dessutom medger idag vår 
mäthantering att särskilja förbrukning per timme, vilket 
också gör att den elhandelstaxa vi främst förordar är den 
rörliga energitaxa baserad på timspotpris. Dessutom går 
det att riskbegränsa priset med ett pristak. 
Denna typ av taxa kan förövrigt ge en effekt till, nämligen 
besparing. Genom  att kunden kan förlägga energiuttagen 
till en billigare tidpunkt, då elspotpriset varierar över dyg-
net och dessa priser är kända på förhand.

Ekonomiska konsekvenser kopplade till klimatförändringar

Det finns förstås många bra och viktiga saker som inträffat under året, men alltid är det några hän-
delser som utmärker sig mer och därmed blir bättre ihågkomna:

- Januari - mars var väldigt varma medeltemperaturen var +2,80C mot normala -3,70C.

- Under några timmar i februarimånad kunde vi för första gången se negativa elpriser i Sverige. 

- i början av marsmånad kommer de första propåerna från ledningen att vi med tanke på vår samhällsnytta måste vara 
aktsamma för det nya viruset Covid-19. Under året har vi sedan följt folkhälsomyndigheternas restriktioner vilket har varit 
verksamma och vi har klarat oss väldigt bra med endast ett fåtal medarbetare som insjuknat i sjukdomen, dock ingen all-
varligt.
 
- I år skulle vi firat 20-års jubileum för SHE-dagen men på grund av pandemin var vi tvungna att ställa in dagen, så också 
planerade seminarium och kundträffar.

- En sommarstugeägare anmälde vår effekttaxa (elnät) för Energimarknadsinspektionen (EI). Efter genomlysning av EI 
återkom de med meddelade att vår taxa uppfyllde ställda regleringskrav genom att ge rätt drivsignaler, hålla sig inom reg-
lermedel och inte var diskriminerande.

- En teckningstävling genomfördes bland 5:e klassare vilket medförde att 
fyra kabelskåp på Dalhemsområdet har blivit dekorerade med teckningar 
och efter detta prov kommer ytterligare sex kabelskåp att blir dekorerade, 
tre st i Heby kommun och tre till i Sala kommun.

- Under sommarmånaderna fanns vi vid ett antal tillfällen på torget i Sala 
för att möta kunder.

- Intresset för solel har inte avtagit,  däremot märktes en rejäl nedgång 
när regeringen, med kort varsel valde att stänga ner ansökningsmöjlighe-
ten för solcellsbidrag. För de som inte hade sökt väntade istället det gröna 
skatteavdraget som skulle träda i kraft först 1 januari 2021.      Beslutet 
överraskade och det var som att lägga en blöt filt över hela solcellsmarkna-
den.

- All personal och styrelse får möjlighet att låna hem och prova företagets 
Kia eNiro. Möjlighet till att ta del av erbjudandet förutsätter att man upp-
fyller skatteverkets krav på max 10 privata resor och max 100 mil per år.

- En anmälan på HESAB inkom till Konkurrensverket gällande missbruk av 
dominerande ställning och underprissättning. Konkurrensverket valde efter 
en  inledande granskning, där parterna fick möjlighet att yttra sig att ej 
driva processen vidare. Trots den energi som detta krävde är vi ändå glada att det belystes och att vi fortsatt kan bedriva 
det viktiga arbete vi gör, det vill säga bidra till ökad förnybarhet och energieffektivitet i våra ägarkommuner.  

- Vi fick äran att hylla Lars-Göran Malmqvist som arbetat 50 år på SHE - det inger respekt!

- Under året har också 61 nya solcellsanläggningar installerats på SHE elnäts område. Dessa är fördelade på 37 stycken i 
Sala kommun och 24 stycken i Heby kommun. Sammanlagt motsvarar det 995 kW som har anslutits till elnätet.

- Att framtidssäkra elnätet har varit i fokus för SHE Elnät de senaste åren. En del i det är att gräva ner luftkabel. Det arbete 
som gjorts har varit till godo kan man konstatera 2020 nåddes målet på < 45 h i rena störningar mot eget nät, se sidan 11.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2020
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Antal kundanläggningar
Antal anläggningar 2020 2019 2018 2017
Elnät 14 068 13 982 13 845 13 606

Elhandel 15 470 15 760 15 881 15 503

SHE-värme 1 554 1 528 1 508 1 507

Kunder Intäkter från försäljning av energi 230 677

Intäkter från övrigt 18 328

Summa 249 005

Leverantörer, råvara Kostnad för inköp av bränsle, elenergi och elnät -128940

Leverantörer övrigt Kostnad för inköp av andra varor och tjänster samt avskrivningar -60 094

Personal Löner och sociala kostnader -43 006

Långivare Ränte- och leasingkostnader -14 129

Staten Skatter, exkl. punktskatter -672

Nettoresultat  2 164

Nedan presenteras det ekonomiska värde som SHE-koncernen skapat genom att anskaffa råvaror 
(bränsle och el), förädlat och levererat det till kund). 

SHEs värdekedja SHE i siffror

KSEK 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Resultaträkning       
Nettoomsättning exkl. punktskatter 247 683 281 696 278 592 253 586 249 439 226 143 
Övriga rörelseintäkter 1 322 831 1 023 1 560 901 856 
Summa intäkter 249 005 282 527 279 615 255 146 250 340 226 999 
Rörelsens kostnader -211 163 -246 785 -234 411 -208 676 -202 312 -176 264 
Avskrivningar enligt plan -28 660 -25 202 -24 986 -25 069 -24 160 -24 708 
Jämförelsestörande poster       
Rörelseresultat 9 182 10 540 20 218 21 401 23 868 26 027 
Finansnetto -6 346 -6 088 -6 048 -7 146 -8 428 -9 493 
Resultat efter finansiella poster 2 836 4 452 14 170 14 255 15 440 16 534 
Skatt -672 -929 -2 816 -3 059 -2 674 -3 841 
Årets resultat 2 164 3 523 11 354 11 196 12 766 12 693 
Balansräkning       
Immateriella anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar 508 900 473 500 365 135 370 289 366 404 376 256 
Finansiella anläggningstillgångar 6 655 6 599 6 009 6 127 6 715 705 
Uppskjutna skattefordringar       
Omsättningstillgångar 58 960 73 557 78 508 74 905 73 690 57 872 
Likvida medel 3 158 7 809 24 140 13 485 10 190 17 683 
Summa tillgångar 577 673 561 465 473 792 464 806 456 999 452 516 
Eget kapital 103 195 101 145 97 755 83 588 72 503 59 857 
Uppskjutna skatteskulder 47 686 47 022 47 007 47 992 45 167 41 952 
Finansiella skulder och räntebärande 
avsättningar 344 898 305 877 219 332 249 446 264 698 276 602 
Rörelseskulder 81 894 107 421 96 608 83 780 74 631 74 105 
Summa eget kapital och skulder 577 673 561 465 473 792 464 806 456 999 452 516 
Nyckeltal       
Rörelsemarginal, % 3,7 3,7 7,2 8,4 9,5 11,5 
Nettomarginal, % 0,9 1,2 4,1 4,4 5,1 5,6 
Avkastning totalt kapital, % 1,7 2,2 4,3 4,6 5,3 5,8 
Avkastning eget kapital, % 2,7 4,4 14,5 17,1 21,3 21,2 
Soliditet, % 17,9 18,0 20,6 18 15,9 13,2 
Kassaflöde och investeringar       
Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 987 49 019 51 361 60 525 22 310 42 531 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 67 230 133 885 20 623 30 124 14 442 23 119 
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GRI-index Beskrivning Sid Kommentar

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1 Uttalanden från vd 3

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3 Organisationens namn 2, 6 Sala-Heby Energi AB 556601-2901
G4-4 Varumärken produkter och tjänster 10, 11
G4-5 Lokalisering av huvudkontor Se kommentar Sala
G4-6 Länder där organisationen är verksam Se kommentar Sverige
G4-7 Ägarstruktur och företagsform 6
G4-8 Marknader där organisationen är verksam Se kommentar Sverige företrädesvis Sala och Heby

G4-9 Organisationens storlek 7, 26
G4-10 Personalstyrka 26 Alla är tillsvidareanställda
G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Se kommentar 100% omfattas av kollektivavtal
G4-12 Organisationens leveratörskedja 15, 16, 30
G4-13 Väsentliga organisationsförändringar under redovisnings-

perioden
Se kommentar Inga större förändringar har skett

G4-14 Försiktighetsprincipen Se kommentar Försiktighetsprincipen tillämpas alltid av organisationen 
och verksamheterna

G4-15 Externt framtagna initiativ och principer 3, 8, 9, 10, 11
G4-16 Medlemskap i bransch/lobbyorganisationer 16, 17, 25

VÄSENTLIGA FRÅGOR OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17 Enheter som omfattas av redovisningen Se kommentar Alla koncernens enheter omfattas
G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll 34, 35, 
G4-19 Identifierade väsentliga aspekter 15, 16, 17
G4-20 Väsentliga aspekters avgränsning inom organisationen 14, 15, 16
G4-21 Väsentliga aspekters avgränsningar utanför organisationen 14, 15, 16
G4-22 Förklaring till effekten av förändrad information från 

tidigare rapporter
Se kommentar Ingen förändrad information

G4-23 Förändringar i omfattning och avgränsning från tidigare 
redovisningar

Se kommentar Inga betydande förändringar

INTRESSENTER OCH INTRESSENTDIALOG
G4-24 Intressenter 14, 16
G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter 14, 15, 16, 17 Detta ligger i MAK-systemet
G4-26 Intressentdialog 14, 15, 16, 17, 

24, 25
G4-27 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp 15, 16, 17

REDOVISNINGSPROFIL
G4-28 Redovisningsperiod Se kommentar Avser 2020
G4-29 Datum för senaste redovisningen Se kommentar Juni 2020
G4-30 Redovisningscykel Se kommentar Kalenderår
G4-31 Kontaktperson för redovisningen 36
G4-32 GRI-index 34, 35
G4-33 Externt bestyrkande saknas se sid 35

STYRNING
G4-34 Bolagsstyrelse 6, 31, 32

AFFÄRSETIK OCH INTEGRITET
G4-56 Värderingar och etiska principer 7, 8, 9

EKONOMI

G4-DMA Styrning 6
Ekonomiskt resultat

G4-EC1 Skapat och fördelat ekonomiskt värde 31

GRI-index 
För att säkerställa en relevant och trovärdig rapportering har SHE valt att inspire-
ras av GRI:s riktlinjer  för hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiative) 
I förteckningen nedan listas vilka GRI-aspekter och -indikatorer vi valt att redo-
visa och var i rapporten informationen om respektive indikator finns. Vi arbetar 
med och redovisar de hållbarhetsaspekter där vi har en betydande påverkan. där 
vi har ett tydligt ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling, samt 

åt frågor som står särkilt högt på våra intressenters agenda. Redovisningen av 
fakta och nyckeltal avser verksamhetsåret 2018 där inget annat anges. Vi har 
valt att inspireras av GRI G4 på Core-nivå. Någon oberoende granskning av 
redovisningen mot GRI:s kriterier har inte gjorts. Däremot genomgår SHE andra 
externa granskningar som exempelvis våra certifierade ledningenssystem. 

GRI-index Beskrivning Sid Kommentar

MILJÖ
G4-DMA Styrning 9

Material - ansvarsfullhet 
G4-EN1 Materialanvändning 18, 19, 20, 21

Energi
G4-EN3 Energianvändning inom organisationen 19, 20, 21, 30
G4-EN6 Minskning av energianvändning 3, 10, 12, 20, 21

Utsläpp - klimatpåverkan
G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser, scope 1 20, 21
G4-EN17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser, scope 3 20, 21
G4-EN18 Utsläpp av växthusgaser, utsläppsintensitet 15, 21

Produkter och tjänster - SHEs erbjudande
G4-EN27 Åtgärder för minskad miljöpåverkan från produkter och 

tjänster
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 22, 23, 28, 29

Lagefterlevnad - lokal miljöpåverkan
G4-EN29 Betydande böter och andra sanktioner för brott mot miljö-

lagstiftningen
 Se kommentar Inga böter eller sanktioner har utdömts

SOCIALA FRÅGOR
G4-DMA Styrning och medarbetaraspekter 6, 7, 14, 15, 16, 

17, 25, 26, 27
Hälsa och säkerhet

G4-LA1 Personalomsättning 26
G4-LA5 Personal representerad i kommittéer för arbetsmiljö, hälsa 

och säkerhet 
27

G4-LA6 Arbetsskador, frånvaro och dödsolyckor 26
se kommentar Inga dödsolyckor har inträffat

Utbildning och kompetensutveckling
G4-LA9 Utbildning 27
G4-LA11 Årlig individuell uppföljning 27

Anti-korruption - Affärsetik och värderingar
G4-DMA Styrning anti-korruption 8-9
G4-HR3 Mänskliga rättigheter, diskrimination 27

Märkning av produkter - SHEs erbjudande
G4-DMA Styrning märkning av produkter 10, 11, 14, 15, 

16, 17
G4-PR5 Resultat av kundnöjdhetsmätningar 16 NKI-mätning görs vartannat år. 

Omfattning 

SHE-koncernen redovisar sedan 2005 årligen en hållbarhetsredovisning i 
vilken arbetet med miljöfrågor, ekonomi och personalfrågor redogörs och 
sammanfattas. De viktigaste målgrupperna för hållbarhetsredovisningen är 
koncernens alla kunder, Sala och Heby kommuner dvs. ägarna, personal, 
leverantörer samt övriga intressegrupper i främst Sala och Heby kommu-
ner.
 
Hållbarhetsredovisningen publiceras på SHE:s hemsida (www.sheab.se) 
samt trycks upp i mindre upplaga efter behov och efterfrågan. Föregå-
ende hållbarhetsredovisning publicerades i juni 2020. De data som anges 
i redovisningen gäller för kalenderåret 2020 och i förekommande fall åren 
närmast före. I en del fall anges även de mål som är uppsatta för de närmast 
kommande åren.
Hållbarhetsredovisningen är anpassad till att inspireras av GRI:s riktlinjer 
för hållbarhetsrapportering. GRI står för Global Reporting Initiative och 
är en oberoende internationell organisation som utarbetar riktlinjer för 
hållbarhetsrapportering. Vid årets upplaga av SHE:s hållbarhetsredovisning 
har version G4, nivå A, av GRI:s riktlinjer varit förebild. För mer informa-
tion om GRI och G4, se www.globalreporting.org. 

Definition av rapportinnehåll
 
För att ge en mer heltäckande bild av hållbarhetsarbetet redovisas även 
mer information och andra nyckeltal som härstammar från SHE:s verk-
samhetssystem MAK (Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet). MAK-systemet vilar 
på tre certifieringar, ISO 14001:2015 (Miljö), ISO 9001:2015 (Kvalitet) och 
OHSAS45001:2018(Arbetsmiljö) .
Rapporteringen av indikatorer i hållbarhetsredovisningen är särskilt inriktad 
på de aspekter som har störst påverkan i ett miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv. Här har hänsyn tagits till GRI:s vägledningar, MAK, lagkrav, 
branschens utveckling inom området och synpunkter som inkommer från 
externa intressenter. Det pågår hela tiden en process för att förbättra och utöka 
hållbarhetsredovisningen. Årets redovisning är enligt nivå core.  
 
Redovisningen omfattar de verksamheter i SHE-koncernen som har en 
betydande påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Miljöpåverkan från kontors-
verksamhet och liknande är inte inkluderad i indikatorerna. Alla anläggningar 
för värme- och elproduktion och elnäts-verksamhet samt all personal omfattas 
dock av redovisningen, om inte annat står angivet. Externa aktörers påverkan, 
t.ex. leverantörer av varor och  tjänster, är endast delvis inkluderade i rapporte-
ringen. En del data kring detta fångas  upp genom verksamhetssystemet MAK 
och presenteras därför i hållbarhetsredovisningen. Det är en målsättning på sikt 
att inkludera detta i rapporteringen.
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Här nedan hittar du aktuella företagsuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

SHE Huvudkontor   
Adress 
Fabriksgatan 14
733 39 Sala  

0224-576 00 (växel)

SHE Kundcenter Sala
Besöksadress: 
Fabriksgatan 14, Sala 

Kundtjänst tel : 0224-576 10
kundtjanst@sheab.se

Kontaktuppgifter
Maria Karwonen
Kommunikatör
maria.karwonen@sheab.se

Håkan Carefall
Koncernchef
hakan.carefall@sheab.se

Organisationsnummer: 
Sala-Heby Energi AB 556601-2901 
Sala-Heby Energi Elnät AB 556181-3675 
HESAB 556403-3156 
 

Hemsida:   www.sheab.se
      www.hesab.nu
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DEN LOKALA KRAFTEN


