Hållbarhetspresentation 2019
Med globalt ansvar verkar vi för lokal användning av hållbar energi

Värmevärden erbjuder hållbar energi
Mer än hälften av alla hushåll och lokaler i Sverige har fjärrvärme, vilket gör uppvärmningsmetoden till den vanligaste i Sverige.
– Många tänker inte på fjärrvärme. Bostaden är varm och varmvatten finns alltid i kranen. Det
är inte särskilt känt vad fjärrvärme egentligen gör för vårt samhälle, säger Anders Ericsson,
vd på Värmevärden.
I dagens energidiskussioner tar elbranschen stor plats, samtidigt som fjärrvärme ofta glöms bort.
Ett exempel är den politiska energiöverenskommelsen från 2016 där främsta fokus låg på vindkraft,
solkraft och andra energikällor bortom fjärrvärme.
– Detta ensidiga fokus tror inte vi är bra för vårt land. Sveriges totala utsläpp har minskat med en
femtedel på två decennier, och fjärrvärme är den viktigaste förklaringen till detta. När dessutom kapacitetsbrist i elnäten och effektbrist i elproduktionen börjar bli allt mer tydlig i samhället, då är det hög
tid att börja värdesätta fjärrvärmens roll i energisystemet.
Att vara hållbara är ett stort fokusområde för Värmevärden. Mer än 95 procent av fjärrvärmen kommer från biobränslen, returbränslen, spillvärme och rökgaskondensering. På det sättet tar vi tillvara
på de resurser som annars går till spillo i samhället.
– Fjärrvärme har varit helt avgörande för Sverige för att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning,
vilket är en stor del i vår omställning till förnybart. Den har också varit viktig för att förbättra innerstadsmiljöer eftersom småskalig förbränning med begränsad rening i stort sett är utfasad.
I framtiden tror Anders Ericsson att en framgångsfaktor är att vara så resurseffektiv som möjligt.
– Fjärrvärmebranschen behöver bli ännu bättre på återvunnen energi, att använda bränslen så som
returflis och restprodukter samt spillvärme från industrier. För att lyckas med det tror vi att en idag
splittrad bransch med en mängd små aktörer behöver slås ihop till färre men större aktörer, det finns
många synergieffekter med att hjälpa varandra. Om branschen mår bra mår svenska energisystemet bra.

VI ARBETAR MED HÅLLBARHET
UTIFRÅN PERSPEKTIVEN
• Förnybar och återvunnen energi
• Resurseffektiva samarbeten
• Konkurrenskraftigt erbjudande
• Samhällsnytta

Värmevärden erbjuder
hållbar energi
FÖRNYBAR & ÅTERVUNNEN ENERGI
• Mer än 95 % av vår värme kommer från förnybara och återvunna energikällor,
resurser som annars går till spillo.
RESURSEFFEKTIVA SAMARBETEN
• Vi samarbetar med lokal industri för en effektiv energianvändning.
• Vi stödjer våra kunder att spara energi.
KONKURRENSKRAFTIGT ERBJUDANDE
• En hållbar produkt kräver konkurrenskraft mot alternativen.
• Vi ser till att vårt erbjudande är konkurrenskraftigt.
SAMHÄLLSNYTTA
• Vi hjälper samhället att ta hand om restprodukter för att undvika deponi.
• Våra kunders val minskar behovet av el för uppvärmning så att elen kan
användas där den bättre behövs.
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VÄRMEVÄRDEN ERBJUDER HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING
Värmevärdens affärsidé betyder att koncernen erbjuder energilösningar som
är uthålliga ur alla aspekter, ekonomiskt attraktiva, miljömässigt försvarbara
och med samhällsnytta i fokus och därigenom bra för alla parter på kort och
lång sikt. Genom att ständigt utveckla våra medarbetare och våra arbetssätt
skapar vi tillsammans med våra kunder en hållbar affär med minsta möjliga
resursutnyttjande.

Bä

LITE VARMARE, LITE VÄNLIGARE
Värmevärdens vision är att skapa värme hos våra kunder, att ge kunder och
andra intressenter ett varmt mottagande i alla situationer och vara vänlig
mot miljön, våra medarbetare och det samhälle koncernen verkar i.
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Vår strategi är hållbar tillväxt

Bäst i Klassen: Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en inkluderande
och engagerande företagskultur som ständigt förbättrar våra arbetssätt och
processer, för våra kunder, våra medarbetare, våra ägare och övriga intressenter
i samhället. Genom rekrytering och kontinuerligt lärande vill vi skapa och utveckla
en hållbar arbetsplats som är trygg och rättvis och där alla känner sig välkomna
och värdefulla.
Byt Bränsle: Genom en bred omvärldsbevakning, nyttjande av modern teknik
och med långsiktiga investeringar skapar vi en hållbar energimix till nytta för
kunder och samhälle.
Behåll alla Kunder: Genom ökad kundorientering skapar vi en mer hållbar
energianvändning, främjar energieffektivisering och bidrar till ett resurseffektivt
samhälle.
Väx: Via förvärv sprider vi våra goda erfarenheter och hjälper stora som små
samhällen att dra nytta av en bredare verksamhet, och skapar en mer hållbar
affär till nytta för alla intressenter.

Vårt hållbarhetsarbete och
ambitiösa målsättningar är
starkt kopplade till målen
i FNs Agenda 2030

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling
som syftar till utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa
klimatkrisen och främja fred och rättvisa. De globala målen balanserar de
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Med utgångspunkt i vår värdekedja har vi identifierat de fem mål som är
mest relevanta för Värmevärden och där vi bedömer att vi kan ge det mest
meningsfulla globala bidraget, men Värmevärden bidrar även till andra mål.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Vi producerar, distribuerar och säljer energi i form
av värme, ånga och el. Vi har ett mål om att leverera
100 procent förnybar och återvunnen energi 2030.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER
OCH INFRASTRUKTUR
Vi har bland annat nyligen genomfört stora, innovativa
investeringar i både Hudiksvall och Nynäshamn som minskar
totala miljöpåverkan. Vi arbetar också med partnerskap för
minskade koldioxidutsläpp inom industrin.
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Vår förbränning av avfall bidrar till samhällsnytta genom
att få bort deponier och minimera riskerna för att gifter
sprids i natur och hav.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Våra resurseffektiva samarbeten tar tillvara på överskottsenergi och använder den där den efterfrågas och bidrar
till högre energieffektivitet och ett ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Vår stora andel förnybar och återvunnen energi utgör själva
grunden för vår affärsidé om att erbjuda hållbar energi. Vi har
även ett nära samarbete med samhällen, kunder och partners
för att stödja dem i deras hållbarhetsarbete.

Tre parter i hett samarbete
ETT EXEMPEL SOM VISAR PÅ VÄRMEVÄRDENS
ARBETE MED HÅLLBARHET UR FLERA PERSPEKTIV
Det stora pappersbruket BillerudKorsnäs Gruvön
är energimotorn i ett samarbete som förser Grums
samhälle med fjärrvärme och Stora Ensos sågverk i
Grums med hetvatten. Det innebär att 95 procent av
fjärrvärmen och 35 procent av Stora Ensos hetvatten
produceras av återvunnen energi.
Systemet med sekundär värmeåtervinning från pappersbruket togs i drift 2001. Bruket kokar flis till massa under
mycket höga temperaturer, som sedan måste kylas för
att kunna hanteras i nästa steg i processen. Då uppstår

överskottsvärme som kan användas för fjärrvärme.
Brukets panna eldas med biobränsle i form av bark
som kommer från barkningen av stockarna innan de
går vidare till flishuggarna där vedråvaran till kokerierna
produceras. Bruket använder också en mindre del
externt biobränsle.
– Lösningen i vårt fjärrvärmeverk är ovanlig på så sätt att
vi inte eldar i någon egen panna. De få procent som inte
täcks av värmeåtervinningen uppstår när brukets flispanna
är avstängd för underhåll en vecka årligen, berättar
Värmevärdens regionchef Håkan Andersson.
Fjärrvärmeverkets infrastruktur, det vill säga ledningar,
värmeväxlare och pumpar, möjliggör att Stora Ensos
sågverk, cirka två kilometer från anläggningen, också
kan utnyttja återvunnen energi från pappersbruket.
– Samarbetet är ett effektivt och miljövänligt sätt att
utnyttja spillvärmen, som annars skulle gått ut i Vänern.
Vi levererar även ånga till systemet då spillvärmen inte
räcker till, berättar Alf Sondell, chef för strategisk planering vid BillerudKorsnäs.
Fjärrvärmeanläggningen bemannas endast av en drifttekniker. Det finns 408 anslutna mätpunkter, som kan
bestå av villor, flerbostadshus och lokaler. Den återvunna
energin har motsvarat 7 000 m3 olja per år de senaste
åren.

– Det är många oljepannor i samhället och på sågverket
som har försvunnit tack vare den här lösningen. Ja, inte
bara oljepannor utan även andra bränslepannor med
bristfällig reningsteknik har ersatts, säger Håkan Andersson.
MILJARDER I NY KARTONGFABRIK
BillerudKorsnäs har byggt en av världens största kartongmaskiner i Grums, som togs i bruk under första kvartalet
2019. En investering på över sex miljarder och som ställer
om produktionen från papper till kartong och beräknas
ersätta många plastförpackningar och andra artiklar
inom livsmedelsindustri och konsumtion i framtiden.
Kartongmaskinen är 350 meter lång och väger 17 000
ton. Den har kapacitet att producera motsvarande
100 miljoner enliters mjölkpaket per dygn.
– Den nya maskinen är mycket effektivare, men samtidigt
ökar produktionen betydligt och vår bedömning är att
omställningen därför inte ska påverka energibalanserna
och våra leveranser till Värmevärdens fjärrvärmenät,
säger Alf Sondell och fortsätter:
– Vi månar om avtal som gynnar alla parter och det är
en prisvärd energi för Grums fjärrvärme jämfört med
andra alternativ. Det är också ett miljövänligt alternativ
då fabrikens energiproduktion är nästan helt fossilfri,
endast 1 till 1,5 procent är fossilt bränsle, samt att spillvärmen kommer till nytta. Det är helt enkelt en jättebra
lösning.

Fakta om Värmevärden
Ägda 100 % av Värmevärden
Samägda med kommuner
Kraftvärme

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier
och lokaler. Verksamheten finns i 10 kommuner i Mellansverige och totalt har vi cirka
100 anställda – alla engagerade för en trygg och säker leverans till våra kunder.
Värmevärden som bolag skapades 2010, men våra verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt. I flera av våra nät finns ett
nära samarbete med industrin på orten, på det sättet kan vi använda restvärme
från industrin till att värma bostäder och lokaler, en miljövänlig och effektiv metod
att tillvarata jordens resurser.
Under 2019 förhandlade Värmevärden ett avtal med Dala Energi AB och Rättviks
kommun avseende 51 % förvärv av fjärrvärmen i Leksand och Rättvik. Övertagande
och integration kommer ske under 2020. Siffror presenterade exkluderar verksamheten i Leksand och Rättvik.
Sedan mars 2017 ägs Värmevärden av en evig infrastrukturfond, IIF (som förvaltas
av J.P. Morgan Asset Management), som förvaltar svenskt, nordiskt och internationellt
pensionskapital. Fonden representerar 40 miljoner familjer och förvaltar cirka
120 miljarder svenska kronor. Fonden och dess investeringar har inget slutdatum,
utan söker snarare investeringsmöjligheter som kräver långsiktigt kapital. Fondens
verksamheter har totalt 9 000 medarbetare och mer än 20 miljoner kunder.

Hudiksvall, Delsbo,
Sörforsa
Iggesund

Leksand, Rättvik (övertagande 2020)
Hofors
Avesta
Torsby, Stöllet
Hällefors, Grythyttan
Grums
Säffle

Kopparberg

Kristinehamn
Nynäshamn,
Stora Vika, Ösmo

10

kommuner

17
nät

3 775
kunder

4 843
anslutningspunkter

Året som gått
2019 VIKTIGA HÄNDELSER
2019 har varit ett innehållsrikt år med viktiga aktiviteter inom områdena Medarbetare, Anläggning, Produkt
och Väx som är viktiga hörnpelare i vår strategi. Ett axplock av årets händelser finns beskrivna nedan.

H1

Värmevärden ställer sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmning.
I mars överlämnade uppvärmningssektorn sin färdplan för fossilfri uppvärmning
till regeringen. Tillsammans med 85 st andra företag, organisationer och
kommuner valde Värmevärden att ställa sig bakom planen
Lansering av nya Mina sidor: I början av 2019 lanserade vi nya Mina sidor
med modernare design och bättre funktionalitet. Den nya kundportalen ger
användaren en snabb överblick över vad som hänt, förenar sedan tidigare väl
utvecklad funktionalitet med ett modernare utseende. Samtidigt lanserades en
mängd förbättrade funktionaliteter, bland annat möjligheten att logga in med
Mobilt BankID.
Elektronisk fakturering: Som ett led i vårt arbete att minska pappersutskick och
därmed spara på miljön började vi under 2019 erbjuda elektronisk EDI-fakturering.
Projekt kring digitalisering: Samhället drivs idag av ett fåtal megatrender där
digitaliseringen anses vara den som kommer ha störst påverkan på samhället.
Digital teknik genomsyrar idag hela vår vardag och påverkar såväl individ som
samhälle. För att uppnå digitaliseringens positiva effekter startades i början av
2019 ett forum med fokus på att effektivisera genom digitalisering där varje
medarbetare uppmanades att komma med idéer och förslag till förbättringar.
Ny metod för att minska utsläpp: Värmevärden deltog i ett forskningsprojekt
för att minska utsläppen av kväve- och svaveloxider.

H2

Värmevärden erbjuder hållbar värme på Kattvikskajen i Hudiksvall.
I augusti togs första spadtaget på Kattvikskajen i Hudiksvall där ett nytt
bostadsområde ska byggas i hamnen. Arbetet som startas är byggandet
av infrastruktur under mark och innefattar bland annat vatten, avlopp och
självfallet även fjärrvärme. Här kommer Värmevärden kunna erbjuda hållbar
värme till alla som väljer att bo och verka i den nya stadsdelen.
Nytt avfallslager i Avesta: Den 4 november hölls en informell invigning
av det nya avfallslagret på Källhagsverket i Avesta. Detta ger oss bland
annat bättre möjlighet att blanda olika avfall med mindre risk att skräpa
ner i omgivningen. Vi tar också hand om dagvatten på ett mer kontrollerat
och miljövänligt sätt än tidigare.
Avtal förhandlat med Dala Energi AB och Rättviks kommun: Under 2019
förhandlade Värmevärden ett avtal med Dala Energi AB och Rättviks kommun
avseende 51 % förvärv av fjärrvärmen i Leksand och Rättvik. Övertagande
och integration kommer ske under 2020.

Hållbarhetsstyrning
ORGANISATION OCH ANSVAR
Vd är ytterst ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete. I samband med det årliga affärsplanearbetet
sätts mål för att utveckla såväl produkt som anläggningar och medarbetare. Affärsplanen beslutas av
styrelsen. Genom upprättade handlingsplaner hanterar
koncernens ledningsgrupp samt olika funktioner i
verksamheten det operativa arbetet. Av vd fastställda
policys inom bland annat områdena Miljö, Arbetsmiljö
och Personal finns som stöd och vägledning. Minst
2 gånger per år sker "Ledningens genomgång" då
vd tillsammans med ledningsgruppen, enligt fastställd
agenda, följer upp arbetet kring miljö och säkerhet.
Vid dessa möten görs även en utvärdering av efterlevnad inom området samt aktualitet i befintliga
policys och andra dokument som stöder hållbarhets
arbetet. Vid "Ledningens genomgång" görs även
en analys för att hitta de mest väsentliga riskerna i
verksamheten och därmed vilka fokusområden som
ska gälla för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Beskrivning av risker i koncernens verksamhet framgår nedan.

NYCKELTAL
5 / 3 Andel män/kvinnor i styrelsen.
4 Antal möten i styrelsens revisionskommitté.
90 / 10 % Andel anställda män/kvinnor.

Under 2019 har koncernen för andra gången ingått i GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark). En non-profit organisation för att bedöma
hållbarhet ur perspektiven miljömässighet, socialt ansvarstagande och
bolagsstyrning för infrastrukturtillgångar runt om i världen. Koncernen
tilldelades för andra året i rad 4 av 5 möjliga stjärnor i undersökningen.

Vi har ett mål om att leverera 100 procent
förnybar och återvunnen energi 2030

Under 2018 – 2019 har Sustainalytics utfört en oberoende utredning utifrån
finansmarknadens regelverk kring hållbara projekt. Vi har visat hur vi lever
upp till det internationellt förankrade regelverket och därmed klassificerat
oss som en hållbar investering. I arbetet har vi bland annat lyft fram projekten
i Nynäshamn och Hudiksvall som båda två har resulterat i stora miljövinster.
Läs gärna mer i vår
Green Financing Framework eller
Sustainalytics Second Party Opinion.

Hållbarhetsstyrning
MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Samtliga koncernbolag verkar för att framställa energi
med minimala miljöeffekter och med långsiktigt hållbara energislag. Av koncernens miljöpolicy framgår
de översiktliga målen för att bidra till en bättre miljö.
Samtliga koncernbolag bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6§
och verksamheten är tillståndspliktig på samtliga orter.
Koncernbolagen är certifierade enligt standarden
ISO 14001 och har ett miljöledningssystem. Årligen
genomförs interna och externa revisioner med avseende på miljö. Bolagen i koncernen inger årligen
miljörapporter till tillsynsmyndigheten. Den miljöpåverkan som verksamheten medför sker framför
allt genom utsläpp till luft i form av koldioxid,
kväveoxid och svavel.

96 %

38 %

av vår energi kom
från förnybara och
återvunna källor.

Vi har fasat ut 38 % av
våra farliga kemikalier
sedan 2017.

Förnybar och återvunnen energi

Fossil olja

För en ökad hållbarhet och med Sveriges övergripande miljömål "Generationsmålet" som bakgrund, tog koncernen under 2017 beslutet att målmedvetet arbeta för att minska antalet kemikalier
i verksamheten. Målet är att minska antalet kemikalier på restriktionslistorna med minst 50 % över

Vi levererade ca.

1 100 GWh
energi.

Värme och ånga

Restvärme

El

en 5-årsperiod. Sedan 2017 har antalet kemikalier
minskat med 47 stycken år 2017, 26 stycken år 2018
och 1 stycken år 2019 vilket än så länge överträffat
målsättningen och inneburit en minskning med
38 % (detta trots att antalet kemikalier som finns
med på restriktionslistorna har ökat under tiden).

Vi har ett mål om att minska våra kemikalier som finns med
på restriktionslistor med minst 50 % över en 5-årsperiod.

NYCKELTAL
47 873 ton Utsläpp av växthusgaser.
1 166 GWh Anskaffad energi för produktion.
70 206 m3 Vatten förbrukat i verksamheten.

Vi på Värmevärden strävar efter att använda så
hög andel förnyelsebara bränslen som möjligt
vid framställning av värme men också efter att
använda dessa råvaror på ett så resurssnålt sätt
som möjligt. Detta innebär bland annat att ta vara
på returprodukter och restprodukter från såväl
skogsindustrin som processindustrin. Koncernen
har ett flertal industrisamarbeten där restprodukter
som bark, sågspån och restvärme tas till vara för

produktion av fjärrvärme och vid anläggningen i
Avesta används hushållsavfall från närområdet för
värmeproduktion.
Vi använder ett optimeringsverktyg med hjälp av
vilket tillgängligheten i basproduktionen kan ökas
och därmed minska användandet av fossila bränslen
och även nyttja använda bränslen på bästa sätt.

Hållbarhetsstyrning
SOCIAL HÅLLBARHET
Fjärrvärme är ett hållbart sätt att värma bostäder och
andra fastigheter i stadsnära miljöer. Koncernen vill
genom sin verksamhet bidra till en positiv utveckling
i de samhällen där verksamheten bedrivs. Leveranssäkerhet och tillgänglighet, alla dagar, året runt, är därför en viktig del i ansvaret gentemot kunderna för en
god boendemiljö och företaget sponsrar också lokala
föreningar med fokus på barn och ungdomar.
Koncernens medarbetare är en viktig resurs för att nå
övriga hållbarhetsmål. För detta krävs medarbetare med
rätt kompetens och en arbetsmiljö där alla medarbetare
behandlas lika och kan känna sig trygga och säkra
på sin arbetsplats. Årligen genomförs en medarbetarundersökning för att fånga upp frågor och synpunkter
från alla medarbetare.

NYCKELTAL
1 Olyckor med sjukfrånvaro (anställda).
3 Olyckor med sjukfrånvaro (entreprenörer).
0 Incidenter som påverkat samhällets funktioner.
2,1 % Sjukfrånvaro.
108 Safety walks (arbeta för säkert beteende
och säkra arbetsmetoder).
O Incidenter hänförliga till korruption, mutor
eller penningtvätt.

Koncernens personalpolicy beskriver samspelet
mellan arbetsgivare och medarbetare. I Jämställdhets- och mångfaldspolicyn finns riktlinjer för
jämställdhet och mångfald. Kränkande särbehandling accepteras inte, alla medarbetare har rätt att
behandlas jämlikt och med respekt och hänsyn till
var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett
kön eller andra olikheter.
Värmevärdens målsättning är att jämställdhetsarbetet är en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Detta gäller för alla typer av arbetsplatser,
nivåer och även för lednings- och beslutsorgan.
För att klara målsättningen i den bransch vi verkar
räcker det inte bara med att vara noggranna vid

Koncernen har ett arbetsmiljöledningssystem som
följer standarden ISO 45001. Årligen genomförs
internrevisioner med avseende på arbetsmiljö.
Under 2019 har fortsatt stort fokus legat på "Säker
arbetsplats" med målet att ha noll skadetillfällen i
verksamheten. Såväl skador som avvikelser och
tillbud rapporteras och följs upp månadsvis för att
ständigt förbättra säkerheten vid alla anläggningar.
I statistiken ingår även entreprenörer och leverantörer som vistas på koncernbolagens anläggningar.
Uppföljning görs även av sjukfrånvaro och arbetad
övertid för att i tid kunna vidta åtgärder som främjar
en hållbar arbetssituation för alla medarbetare.

rekryteringar, vi behöver också aktivt verka för att
fler kvinnor söker sig till för oss relevanta utbildningar och blir intresserade av de arbeten vi kan
erbjuda. Därför har vi etablerat kontakt med ett
antal utbildningar som utifrån inriktning och lokalisering är viktiga för oss. Med dessa kontakter vill
vi hjälpa till att skapa intresse genom kontakter, för
att få vägledning från studenterna men också skapa
ett intresse för energibranschen hos kvinnliga
studenter och locka potentiella nytillskott till våra
arbetslag. Idag har vi en etablerad kontakt med
Karlstad Universitet, Mälardalens högskola,
Linnéuniversitetet och Umeå Universitet.

Läs mer om policyn i sin helhet i
Värmevärdens Miljö- och arbetsmiljöpolicy.
Under 2016 antog koncernen en policy för att
motverka mutor, korruption och penningtvätt och
tolererar därmed inte användningen av koncernens
affärsverksamhet för ändamål som gynnar penningtvätt. Policyn innehåller också regler avseende såväl
politisk som kommersiell korruption med tydligt förbud mot mutor och bestickning. Policyn ger även
riktlinjer för beteende i relation med kunder, leverantörer och andra affärskontakter. Inga incidenter
hänförliga till korruption, mutor eller penningtvätt
har skett under räkenskapsåret.

Hållbarhetsstyrning
EKONOMISK HÅLLBARHET
God lönsamhet och finansiell stabilitet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Koncernens
kunder och deras kundnöjdhet är en avgörande faktor
för företagets framgång. Hög leveranssäkerhet och
god kundservice är därför viktiga mål för koncernens
kundarbete. Personliga kundmöten, lättillgänglig information via hemsidan och "Mina sidor" liksom snabb
återkoppling på kundärenden är några viktiga punkter
i kundarbetet. Genom att stötta våra kunder i att effektivisera sin energianvändning via timbaserad prismodell
och proaktiv övervakning av avvikelser, skapar vi god
konkurrenskraft för vår produkt samt ekonomisk
hållbarhet för våra kunder. Genom återkommande
kundundersökningarg ges kunderna möjlighet att
betygsätta och lämna synpunkter på oss som företag
och leverantör.

NYCKELTAL
44 miljoner Investeringar under 2019.
265 miljoner Rörelseresultat före avskrivningar.
5.5 GWh Nya kunder.

En ekonomiskt hållbar verksamhet innebär också
långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet som
tryggar framtida investeringar. Fjärrvärme är en
kapitalintensiv verksamhet som karaktäriseras
av stora investeringar med lång livslängd. Detta
innebär att investeringar måste vara långsiktigt

hållbara. I samband med det årliga budgetarbetet
läggs stor vikt vid att prioritera och välja rätt investeringar. Förutom vad gäller reinvesteringar, och
investeringar som görs i syfte att uppfylla miljömässiga- och andra lagkrav, görs en prioritering
utifrån lönsamhet och långsiktig hållbarhet.

Åkte till Svalbard för att se klimatförändringarna med egna ögon
Under 14 dagar i juni 2019 deltog Gustaf Molin från Värmevärden i en expedition
på Svalbard. ”Det största förändringsarbetet börjar med människan. Vi kan ändra
våra vanor och hejda klimatförändringarna.”
86 personer i åldrar mellan 15 och 70 år från 27 länder deltog i expeditionen. Alla
deltagare jobbar på något sätt med infrastruktur och miljöfrågor.
– Svalbard är en av de platser på jorden där effekten av klimatförändringarna just nu
är som störst. Syftet med resan var att vi skulle få uppleva vad det innebär, men också
utbyta erfarenheter och få kunskap om hur vi både privat och som företag kan hjälpa
till att påverka och förändra utvecklingen, berättar han.
Forskare och experter höll lektioner, det var grupparbeten, expeditioner och andra
aktiviteter. Under åtta dagar fick de följa med National Geographics forskningsfartyg.
– Innan jag åkte tänkte jag att vad kan jag göra för skillnad? En liten man från ett litet
företag i det lilla landet Sverige. Så tänker jag inte längre. Det var skrämmande att se
vad utvecklingen har ställt till med på Svalbard, men jag har insett att alla mina och
dina små åtgärder i vardagen faktiskt betyder något i den stora helheten. Både det vi
gör privat och i arbetet. Alla som var med på resan hade något de kunde förändra
där hemma. Det finns hopp, berättar Gustaf.

GUSTAFS TIPS PÅ SMÅ SAKER DU SJÄLV KAN GÖRA
• Välj grön el
• Tvätta i lägre temperaturer
• Samåk mer

Fjärrvärme är ett bra och hållbart val som minskar utsläppen av växthusgaser till
atmosfären.

• Sopsortera och återvinn

Värmevärden skulle kunna luta sig tillbaka och säga att de är nöjda tack vare den
fantastiska insats som fjärrvärmen redan gör idag. Men Värmevärden vill hela tiden
försöka hitta bättre, smartare och mer hållbara sätt att göra saker på.

• Sälj eller ge bort saker du inte behöver istället för att kasta dem

– Vi ersätter fossila bränslen med förnybara och återvunna bränslen, och vi skapar
värme genom att till exempel ta vara på de ökande avfallsmängderna. En annan
miljösmart lösning är den enorma ackumulatortanken som ryms i två bergrum
utanför Hudiksvall. Privat kan du och jag bland annat bidra genom att försöka
minska vår energianvändning och konsumtion, säger Gustaf.

• Köp frukt och grönt efter säsong

• Köp begagnat

• Undvik att kasta mat

• Ät mer växtbaserat

Se filmen om Gustafs resa till Svalbard.

KONTAKT
Värmevärden AB
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