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Hässleholm Miljö är ett affärsmässigt bo-

lag som är helägt av Hässleholms kommun. 

Bolaget samlar in och behandlar avfall från 

hushåll, företag och andra verksamheter, 

samt producerar och levererar fjärrvärme 

i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en 

omsättning på cirka 250 miljoner kronor 

per år och har cirka 70 anställda.  

Tillsammans med våra kunder, invånarna i Hässleholms 

kommun och våra samarbetspartners gör vi dagligen 

en viktig insats för miljön. Genom att erbjuda miljöan-

passade produkter och tjänster, som minskar invånarnas 

och kundernas miljö- och klimatpåverkan, är Hässleholm 

Miljö med och bidrar till en hållbar livsstil och långsiktig 

samhällsutveckling.

Renhållning
Hässleholm Miljö har det kommunala uppdraget att 

samla in och behandla avfall från hushåll och på återvin-

ningscentraler. I Hässleholms kommun finns sex stycken 

bemannade återvinningscentraler som tar emot källsor-

terat avfall. Den största finns i Vankiva vid Hässleholms 

Kretsloppscenter (HKC). De andra fem finns i Bjärnum, 

Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.

 HKC är bolagets centrala anläggning för mottagning 

och behandling av olika avfallstyper och restprodukter 

från det regionala närområdet och övriga Sverige. An-

läggningen ska vara ett förstahandsval för kunder när det 

gäller en miljöriktig hantering av industriavfall.   
 Hässleholm Miljö har som mål att aktivt driva utveck-

lingen inom insamling och behandling av avfall. Bolaget 

hanterar avfall på ett effektivt, miljömässigt och kostnads-

effektivt sätt, som resulterar i en optimering av material 

och energi och bidrar till en hållbar cirkulär ekonomi. Av-

fall behandlas utifrån fastställda lagar och förordningar. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska mängden 

avfall, vilket gynnar både miljön och ekonomin. 

Fjärrvärme
Hässleholm Miljö producerar och levererar fjärrvärme i 

Hässleholm och Tyringe. Verksamheten grundas på lång-

siktiga ekonomiska bedömningar och planeras utifrån de 

positiva miljöeffekter den kan bidra med. Så långt som 

möjligt baseras produktionen på förnyelsebara energislag 

och källsorterat avfall. Bolaget strävar hela tiden efter till-

förlitliga värmeleveranser, en hög servicenivå och konkur-

renskraftiga priser.

OM HÄSSLEHOLM MILJÖ
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ETT HÄNDELSERIKT ÅR MED FOKUS 
PÅ FRAMTIDEN
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När vi tittar tillbaka på 2014 kan vi konsta-

tera att Hässleholm Miljö har varit med om 

ett händelserikt år. Vi har energiskt jobbat 

vidare med att utveckla bolagets kompe-

tens och organisation. Stora investeringar 

har genomförts i våra anläggningar. Allt 

med fokus på att ligga i framkant i miljö- 

och energiomställningen så att våra kunder 

ska känna sig trygga med att de får kon-

kurrenskraftiga och miljöanpassade pro-

dukter och tjänster. 

Samtidigt står vi inför en enorm samhällsutmaning: 

Mänsklighetens anspråk på jordens resurser är nu drygt 

50 procent större än naturens förmåga att förnya dem. 

Den 19 augusti inträffade ”Overshoot Day”. På knappt 

8 månader förbrukade vi jordens årsproduktion av ekolo-

giska resurser för 2014. Under resten av året levde vi över 

jordens tillgångar. Det skulle behövas 1,5 jordklot för att 

producera resurserna som går åt till att underhålla vårt 

nuvarande ekologiska fotavtryck.

 Sverige ligger på plats 10 när det gäller det ekologiska 

fotavtrycket i världen. Det skulle behövas 3,7 jordklot om 

alla skulle leva som vi gör i Sverige. Trots att vi i Sverige 

och Hässleholm ligger långt fram i miljö- och energiom-

ställning så är vår konsumtion och våra utsläpp räknat per 

person för stora.

Vi har tillsammans mycket arbete framför oss. Det hand-

lar om att tänka annorlunda och ändra vårt beteende och 

livsstil. Vi kan inte vara nöjda förrän vi lever i ett hundra-

procentigt hållbart samhälle – ekologiskt, socialt och eko-

nomiskt. En hållbar cirkulär ekonomi går ut på att vi inte 

ska ta nya råvaror i anspråk, minimera mängden avfall 

och se till att det som blir över åter kommer in i systemet 

via återanvändning och återvinning. Det är detta Hässle-

holm Miljö arbetar för. 

Investeringar för miljö och kunder
Under året har vi genomfört kraftiga satsningar på att sä-

kerställa miljövänlig fjärrvärmeproduktion i Hässleholms 

kommun genom förstärkning av distributionsnätet och 

effekthöjning av Hässleholms värmeverk. Därmed har vi 

i stort sett fasat ut oljan i fjärrvärmeproduktionen. Det är 

ett konkret mål vi har arbetat för länge. Minskat fotav-

tryck och bättre miljö är målsättningen i allt vi gör.

 Investeringarna säkerställer en stabil produktion och 

därmed kan vi erbjuda ett konkurrenskraftigt pris. För 

tredje året i rad kommer priset på fjärrvärme att vara 

oförändrat. Under 2015 kommer vi utveckla ett helhets-

erbjudande inom fjärrvärme som säkerställer en bättre 

kundrelation och ett tydligare miljötänk.     

1961 1985 2012

74% 114% 156%

Hållbar 
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Hässleholm Miljö har utvecklats till ett komplett affärs-

mässigt bolag med ett tydligt uppdrag att kombinera af-

färsnytta och samhällsnytta. Idag möter vi våra kunder på 

ett mer professionellt sätt. Under de senaste åren har vi 

genomfört en kompetenshöjning genom vidareutbildning 

för befintliga medarbetare och genom nyrekryteringar. 

 Vårt erbjudande täcker alla delar för att uppnå en 

hållbar cirkulär ekonomi för individ, företag och samhäl-

le. Målet är att ligga i framkant med aktiv kvalitetssäk-

ring och förbättringar av miljöanpassade produkter och 

tjänster. Du ska känna dig trygg med att Hässleholm Miljö 

håller vad vi lovar och tar ansvar både som leverantör och 

samhällsaktör.

 

”Du ska känna dig trygg 
med att Hässleholm Miljö 
håller vad vi lovar och tar 
ansvar både som leveran-
tör och samhällsaktör.”

Stabil finansiell utveckling 
En stabil finansiell utveckling är nödvändig för att bolaget 

ska kunna uppnå de mål och ambitioner som vi har satt 

upp. Vi har inte uppnått samma resultat under 2014 som 

tidigare år, men vi uppfyller trots detta de finansiella mål 

som finns uppsatta. En engångseffekt till följd av juste-

ring av vårt flislager har påverkat resultatet med sex mil-

joner kronor, men i övrigt är utfallet i linje med vad vi kan 

förvänta utifrån en varm vinter. Det ekonomiska utfallet 

framgår av sidan 19 och framåt och en kortare samman-

fattning i nyckeltalsform finns på sidan 20.

Strategi 2020 - för framtiden 
För ett år sen tog vi sikte på år 2020 med målet att ut-

veckla våra produkter och tjänster för en hållbar framtid 

och ekonomisk stabilitet. Styrelsen godkände strategin i 

december och gav ledningen i uppdrag att anpassa verk-

samhetsplanen för 2015 under början av året.

”Vi kommer fortsätta
att driva utvecklingen …
som bidrar till en hållbar 
livsstil och långsiktig 
samhällsutveckling.”
Ett viktigt inslag är att vi ska realisera en hållbar cirkulär 

ekonomi och minska mängden avfall, som en del av re-

sursoptimeringsplanen. Hässleholm Miljö ska även ta en 

aktiv roll i kunskapsspridningen om miljöarbete, samhäl-

lets energiomställning och en hållbar livsstil i alla åldrar. 

I strategin ligger dessutom att vi ska bli än tydligare i vår 

kommunikation och information till kunder och invånare, 

inte minst via digitala kanaler.

 Att vi ska ta ett stort samhällsansvar råder det ingen 

tvekan om. Vi kommer fortsätta att driva utvecklingen 

inom miljö och energi genom att erbjuda den senaste 

kunskapen och de modernaste tjänsterna som bidrar till 

en hållbar livsstil och långsiktig samhällsutveckling. Målet 

är att vårt fotavtryck ska bli så litet som möjligt.        

Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!

Gunilla Holmberg

Verkställande direktör



Hässleholm Miljös verksamhet bygger på ett aktivt miljöarbete och ständiga förbättringar 

för att kunna möta nya mål och strängare miljökrav. Bolaget arbetar målmedvetet för att 

minimera sin egen miljöpåverkan. Genom att arbeta fokuserat mot fyra målområden bi-

drar bolaget till Hässleholm kommuns höga miljömål för ett hållbart samhälle.

FOKUS OCH MÅL FÖR 
HÄSSLEHOLM MILJÖ

Hässleholm Miljö ska utvecklas 
i samklang med de ekologiska 
förutsättningarna.

Hässleholm Miljö ska ge en service av 
hög kvalitet och erbjuda en god och 
trygg livsmiljö till alla.
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Hässleholm Miljö ska ha en 
hållbar ekonomi med 

effektiv resursanvändning.

Hässleholm Miljö ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med tillåtande och 

kreativa arbetsplatser.
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3. Hög service och trygg livsmiljö
Hässleholm Miljö ska ha hög tillgänglighet, bra service 

och kundanpassade lösningar:

l	 Hässleholm Miljö ska driva utvecklingen och 

 implementeringen av moderna produkter och 

 tjänster inom insamling och behandling, samt 

 fjärrvärme till företags- och privatkunder.

l	 Hässleholm Miljö ska stärka sina kundrelationer 

 genom att använda olika former av verktyg för 

 både intern och extern kommunikation, inte 

 minst i relation till den digitala utvecklingen.

1. Ekologiska förutsättningar 
Hässleholm Miljö ska erbjuda miljöeffektiva produkter 

och tjänster, arbeta för ett hållbart samhälle samt vara 

den naturliga miljöpartnern i kommunen avseende 1) 

insamling och behandling av avfall, samt 2) produktion 

och leverans av fjärrvärme:

l	 Insamling av avfall ska ske med låg miljöpåverkan 

 genom att källsorterat avfall hämtas vid fastigheten.

l	 Behandlingen av avfall ska bedrivas miljöeffektivt. 

l	 Leverans och produktion av fjärrvärme ska ske med  

 låg miljöpåverkan. 

l	 Grunden i bränslemixen ska bestå av förnyelsebart

 och regionalt producerat bränsle.

2. Hållbar ekonomi med effektiv  
resursanvändning
Målet för bolagets avkastning på eget kapital ska vara 

minst fem procent sett över en femårsperiod.

l	 Bolaget eftersträvar att uppnå en soliditet på minst  

 25 procent inom en tioårsperiod.

l	 Bolagets framtida investeringsprojekt bör vara själv- 

 finansierade och eftersträva en återbetalningstid  

 på högst tio år.

l	 De interna informationssystemen ska underhållas  

 och effektiviseras på ett ekonomiskt   

 hållbart sätt med målet att minimera manuell 

 hantering av administrativa uppgifter. 

4. Attraktiv arbetsgivare och 
kreativa arbetsplatser
Hässleholm Miljö ska vara ett starkt varumärke och 

attraktiv som arbetsgivare.

l	 Ledord för ledarskap är tydlighet och ansvar.

l	 Hässleholm Miljö ska vara en stimulerande och

 intressant arbetsplats med stora möjligheter till 

 delaktighet och utveckling.

l	 Årliga medarbetarundersökningar ska genomföras 

 för att följa upp arbetsmiljön.

l	 Samarbete med andra aktörer, som 

 Arbetsförmedlingen, forskningsinstitutioner och 

 skola, är viktigt för bolaget.



Under 2014 har Hässleholm Miljö genom-

fört flera investeringsprojekt och utveck-

lat bolagets produkter och tjänster utifrån 

uppställda mål, som presenterades i före-

gående avsnitt. Nedan följer ett axplock av 

viktiga händelser och insatser som genom-

förts under året.

Bättre miljö och stabilt pris
Hässleholm Miljö har två fjärrvärmenät i kommunen för 

distribution av fjärrvärme, ett i Hässleholm och ett i Tyringe. 

Fjärrvärmeverket i Hässleholm använder nästan uteslutan-

de förnyelsebar energi genom förbränning av källsorterat 

avfall och flis. I Tyringe kommer värmen främst från flis. 

    Under 2014 har viktiga investeringar genomförts i 

Hässleholm i form av moderniserat regler- och styrsystem:  

Förbränningspannan för källsorterat avfall har fått en ef-

fekthöjning med 2 MW till totalt 20 MW till en kostnad på 

cirka fyra miljoner kronor, motsvarande en produktions-

ökning med cirka 10 procent. Pannan producerar dessut-

om max 1,7 MW el vilket gör värmeverket självförsörjan-

de på el. Biobränslepannan har förstärkts med cirka 30 

procent, från 30 MW till 40 MW, till en kostnad på cirka 
en halv miljon kronor.

 

”Genom investeringarna har vi ökat kapaciteten i pan-

norna med minskade utsläpp och bättre miljö som följd. 

Vi har i stort sett fasat ut användning av olja i fjärrvärme-

produktionen”, säger Leif Holmberg, chef för affärsområ-

det Produktion. Olja används enbart vid uppstart av vär-

mepannor och som reservbränsle under stränga vintrar.

Utsläppen från fjärrvärmeanläggningarna i Hässleholm 

och Tyringe ligger under eller mycket under de tillåtna 

gränsvärdena. ”Tack vare våra investeringar i modern 

miljöteknik består röken från våra fjärrvärmeverk nästan 

enbart av vattenånga och koldioxid”, påtalar Peter 

Andersson, chef för fjärrvärmeproduktion.

 Genom investeringarna säkrar bolaget dessutom en 

stabil och driftsäker fjärrvärmeproduktion som i slutän-

dan ger kunderna en prisvärd produkt. Enligt Leif Holmberg 

kommer priset på fjärrvärme vara oförändrat: ”Det blir 

tredje året i rad som vi erbjuder våra kunder samma pris. 

Det visar att vi ligger rätt med våra investeringar så att vi 

kan erbjuda ett miljövänligt alternativ till ett konkurrens-

kraftigt pris”.

MÅLINRIKTADE AKTIVITETER OCH 
UTVECKLING UNDER 2014
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”Vi har i stort sett 
fasat ut användning 
av olja i fjärrvärme-

produktionen.”

”Tack vare våra 
investeringar i 

modern miljöteknik 
består röken från 

våra fjärrvärmeverk 
nästan enbart av
vattenånga och 

koldioxid.”



Helhetserbjudande inom fjärrvärme
Hässleholm Miljö arbetar konsekvent med att utveckla 

och förstärka fjärrvärmenätet i Hässleholm och Tyringe. 

Under 2014 har bolaget byggt ut och förtätat nätet i Ty-

ringe och Hässleholm, där det finns befintlig fjärrvärme. 

Dessutom byter bolaget ut äldre fjärrvärmeledningar till 

nya moderna ledningar. Under 2015 kommer Hässleholm 

Miljö att utreda förutsättningar för att bygga ihop fjärr-

värmenäten i Hässleholm och Tyringe till ett gemensamt 

nät. På så sätt kan bolaget säkra en ännu bättre drift och 

leverans.

 Hässleholm Miljö kommer under 2015 att erbjuda alla 

nya kunder en helhetslösning för fjärrvärme. Det innebär 

att kunderna får en leverantör för hela produktkedjan 

innehållande försäljning, installation, leverans samt ser-

vice av fjärrvärme. ”Det är en viktig utveckling i bolagets 

ambition att bli ett kundnära företag. Den nya lösningen 

kommer att ge bättre förutsättningar för att marknadsfö-

ra fjärrvärme som ett miljövänligt alternativ i konkurrens 

med andra uppvärmningslösningar på marknaden”, sä-

ger Pontus Andersson, teknisk chef.

Fördubblad kapacitet med ny oljeavskiljare
Under 2014 inleddes arbetet att bygga en ny oljeavskilja-

re på HKC som beräknas vara klar under april 2015. Daniel 

Näslund, ansvarig för marknad och utveckling, berättar 

att investeringen på cirka 8 miljoner kronor innebär att 

bolaget nästintill fördubblar sin kapacitet att ta emot ol-

jehaltigt industriavfall, från 8 000 ton per år till 15 000 

ton per år.

Det finns få anläggningar i Sverige som kan ta emot och 

ta hand om oljehaltigt industriavfall. Därför kommer den 

nya oljeavskiljaren på HKC underlätta för företag med ol-

jespill från exempelvis biltvättar, verkstäder eller tankren-

göring i såväl Skåne, Blekinge, Småland som i flera andra 

delar i Sverige. ”Med den nya oljeavskiljaren kommer vi 

att möta kundernas behov av både större flexibilitet och 

krav på att oljehaltigt industriavfall tas om hand på bästa 

tänkbara sätt utifrån miljösynpunkt”, framhäver Daniel 

Näslund.

 

Helt naturligt avloppsreningssystem
Hässleholm Miljö vill vara en föregångare med den se-

naste tekniken inom miljöbranschen. Bolaget investerade 

därför under året i ett nytt prisbelönt biologiskt avlopps-

reningssystem för verksamheten på HKC i Vankiva.

 Sara Svärd, miljösamordnare, berättar att bolaget val-

de en lösning som utifrån ett biologiskt perspektiv är det 

bästa idag, istället för att använda konventionella system 

där kemikalier används. ”Vi vill genom vår investering visa 

att det finns andra alternativ än de konventionella som 

både fungerar bra som metod och som är bra för miljön”. 
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”Det är en 
viktig utveckling i 
bolagets ambition 
att bli ett kundnära 
företag.”

”Med den nya 
oljeavskiljaren 
kommer vi att möta 
kundernas behov...”



Sara Svärd berättar att verksamheten i Vankiva är en mil-

jökänslig verksamhet och därför vill Hässleholm Miljö så 

långt som möjligt och med naturliga processer minime-

ra anläggningens miljöpåverkan. Det nya systemet, ACT 

Natural, är konstruerat för att efterlikna naturens eget 

sätt att rena vatten. Istället för att använda kemikalier 

används utvalda växters förmåga att plocka upp metaller 

och kväve i vattnet. ”Det är nog svårt att förstå hur pass 

enkel processen är, men att den ändå fungerar så bra. 

Den enda biprodukten är att vi måste skörda växterna en 

gång per år”, säger Sara Svärd. Skörden går till kompos-

tering och jordtillverkning.

”Vi vill genom vår
investering visa att det 
finns andra alternativ än 
de konventionella som 
både fungerar bra som 
metod och är bra för 
miljön.”

Gammalt material blir ny produkt 
Hässleholm Miljö visar på många sätt hur vi både kan 

återvinna och återanvända material för att skapa nya 

produkter. I samarbete med RGS90 och danska företaget 

Byggros A/S, producerar och levererar bolaget en närings-

rik jordblandning – substratjord – som används till ”Gröna 

Tak” eller Sedumtak. Produkten kan beskrivas som en 

modern version av de välkända torvtaken som har en 

lång tradition i Sverige. Substratjorden består av återvun-

net och återanvänt material från kompostjord, sand, kros-

sat tegel och lecakulor. Jorden används för att producera 

Sedumtak som används på tak med 0-10 grader lutning. 

Fördelarna med ett Sedumtak är att det tar tillvara på ne-

derbörd, minskar mängden vatten i dagvattenledningar 

samt sänker inomhustemperaturen under sommaren. 

Detta är ett bra exempel på hur cirkulär ekonomi fung-

erar, där gammalt material blir råvara till en ny produkt.

Ökad service genom digitala tjänster
Hässleholm Miljö lanserade under året sin nya hemsida, 

anpassad för både mobiltelefoner och surfplattor. Den 

nya hemsidan gör det enklare att hitta information om 

exempelvis insamlingskalendern, öppettider på åter-

vinningscentraler och kundtjänst, samt tips och råd till 

källsortering och en miljöanpassad livsstil. Den nya hem-

sidan ska på så sätt bidra till att öka Hässleholm Miljös 

tillgänglighet och servicenivå.
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”Det är nog svårt att förstå hur 
pass enkel processen är, men att 
den ändå fungerar så bra.”



”Det är nu lättare för 
våra kunder och andra 
besökare att snabbt få 
information.”
Bolaget ska alltid möta sina kunders behov på ett profes-

sionellt sätt. ”Därför har utvecklingen av hemsidan skett 

med användaren i fokus. Det är nu lättare för våra kunder 

och andra besökare att snabbt få information om exem-

pelvis driftstörningar eller ändrade öppettider”, enligt 

Emma Krantz, kommunikatör. Som ett komplement till 

hemsidan har Hässleholm Miljö dessutom lanserat en ny 

sms-tjänst. Via den får kunderna ett sms direkt om det är 

störningar i leveransen av fjärrvärme.

Informationsträffar och öppet hus
Återvinningscentralerna i Hästveda, Sösdala och Tyringe 

höll öppet ett antal lördagar under våren och hösten 

2014, där representanter från Hässleholm Miljö fick 

möjlighet att informera om aktuellt miljöarbete och där 

allmänheten kunde ställa frågor. I samband med den för-

sta kampanjlördagen anordnades även bytesdagar på 

varje återvinningscentral. Besökarna kunde då lämna in 

saker och byta med andra. Syftet var att öka medveten-

heten om nyttan med återanvändning och minska mäng-

den avfall.

 Bolaget arrangerade även öppet hus under året på vär-

meverket i Hässleholm för att informera allmänheten om 

verksamheten och få möjlighet till att träffa sina kunder. 

Arrangemanget var mycket uppskattat och kommer att 

äga rum även framöver.  

 Hässleholm Miljö bjöd in sina företagskunder till HKC 

i september med syftet att demonstrera kross-, sorte-

rings- och siktutrustning. Bolaget bjöd in sina samarbets-

partner RGS90 och det danska företaget Aksel Benzin 

A/S, som demonstrerade maskiner och visade bland an-

nat krossning och siktning av trädgårdsavfall, stenmate-

rial samt jordhantering. Företagsträffen var uppskattad 

bland besökarna och gav bolaget tillfälle att berätta mer 

om verksamheten och få en närmre dialog med sina 

kunder.

H
Ä

SS
LE

H
O

LM
 M

IL
JÖ

 A
B

 Å
R

SR
ED

O
V

IS
N

IN
G

 2
0

1
4

  
  

  
  

 1
1



Nu blir det lätt att göra rätt
En av Hässleholm Miljös stora satsningar under 2014 var

försöksprojektet kring ett nytt insamlingssystem med så 

kallade fyrfackskärl. Satsningen utgår från det övergri-

pande målet i Hässleholms kommuns resursoptimerings-

plan som är att öka andelen källsorterat och insamlat 

avfall. 

 Försöksprojektet innebär att cirka 150 hushåll i två 

testområden har vardera två kärl som töms varannan res-

pektive var fjärde vecka. För att kunna ta beslut om vilken 

indelning som är bäst har fyrfackskärlen i testområdena 

olika indelningar. Projektet avslutas och utvärderas i maj 

2015 och leder då till ett beslut om vilken indelning fyr-

fackskärlen ska ha. De två testområdena kommer då få 

behålla sina kärl med den nya indelningen och under hös-

ten 2016 kommer alla hushåll ha nya fyrfackskärl.

 Veronika Ekstrand, enhetschef för insamling och kund-

tjänst, berättar att de redan har sett fantastiska resultat 

när det gäller avfall som källsorteras och samlas in: ”Vi 

märker att kunderna är nöjda och det verkar som att kun-

derna är inspirerade för att tillsammans öka materialåter-

vinningen. Nu är det mycket lättare att göra rätt”. Det 

finns flera fördelar med det nya systemet:

l	 I testområdena har källsorteringen av 

 plastförpackningar ökat med 60 procent och 

 pappersförpackningar med 80 procent.

l	 Administrationen för Hässleholm Miljö har 

 förenklats och effektiviserats. 

l	 Arbetsmiljön för chaufförerna har förbättrats

 genom ett enklare och bättre strukturerat

 insamlingssystem.

Dolores Öhman, miljöutredare, berättar hur Hässleholm 

Miljö har varit pionjärer när det gäller fastighetsnära in-

samling och att satsningen på nya fyrfackskärl är nästa 

steg för att möta kundernas behov och ta ett större sam-

hällsansvar.

 ”Den nya investeringen höjer servicen till kunderna 

ytterligare, ger större miljövinster och förbättrar arbets-

miljön för chaufförer samtidigt som det blir lättare för 

kunderna att göra rätt”, säger Dolores Öhman.  
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”Nu är det 
mycket lättare 
att göra rätt.”

”Den nya 
investeringen 
höjer servicen 
till kunderna 
ytterligare...”
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Tillsammans minimerar vi avfall
I samarbete med omsorgen i Hässleholm deltog Hässle-

holm Miljö i ett projekt med syfte att minimera avfall, öka 

kvalitén i vården samt förbättra arbetsmiljön. Den cen-

trala frågan var: ”Varför uppstår blöjavfall?”. Blöjor kan 

inte återvinnas utan endast förbrännas och utgör därför 

en stor del av avfallet inom omsorgen. Hässleholm Miljö 

identifierade tillsammans med medarbetare i omsorgen 

olika faktorer som påverkar mängden blöjavfall. Lösning-

en låg i ökad kunskap hos medarbetarna, förbättrade 

rutiner och kommunikation inom omsorgen samt mellan 

omsorgen och övriga vården. På Kaptensgården minska-

de kostnaderna för inköp av blöjor med hela 25 procent. 

 En viktig erfarenhet är att projekt som detta bidrar till 

att uppnå miljömålen för ett långsiktigt och hållbart sam-

hälle. Det är motiverande för medarbetare att arbeta mot 

mätbara mål, att engagera verksamheten i miljötänkande 

och att konkret minska kostnader samtidigt som de bo-

ende får en förbättrad inkontinensvård.

 Detta projekt är en del av kommunens nya resursop-

timeringsplan, där stor vikt läggs på att minimera avfalls-

mängderna i enighet med den kommande nationella av-

fallsplanen. Således ett bra exempel på hur kommunen 

och dess verksamhet kan arbeta med konceptet cirkulär 

ekonomi.

”På Kaptensgården 
minskade kostnaderna 
för inköp av blöjor
med hela 25 procent.”

Smartare upphandling
Hässleholm Miljö ingår i SAMSA (SAMarbete Skånskt Av-

fall), där alla renhållningsbolag i Skåne och delar av Ble-

kinge deltar. Mängderna avfall i kommunerna fortsätter 

att öka. En stor del av avfallet lämnas in på återvinnings-

centralerna runt om i landet. Det finns cirka 600 återvin-

ningscentraler i Sverige, varav cirka 100 drivs av SAMSA:s 

medlemmar. Tillsammans får dessa omkring 20 miljoner 

besök varje år.

 Målet att minimera och återanvända avfall kräver ny-

tänkande, nya metoder och nya system. Med syftet att 

ta fram nya idéer och produkter som ska minska inflödet 

av material till återvinningscentraler använder sig SAMSA 

av en innovationsupphandling av forsknings- och utveck-

lingsprojekt. Under våren 2014 annonserades upphand-

lingen. Nio bidrag fick under hösten ekonomiskt och 

kompetensmässigt stöd till att vidareutveckla sina idéer. 

De bästa bidragen kommer under 2015 att få utveckla 

sina bidrag i fullskaliga pilottester. Mer information hittar 

du på www.samsa-innovation.se.

1 975 ton

Tidningar

80% återvinns
Skickas till pappersbruk i Tyskland

229 ton

Plastförpackningar

63% återvinns
Skickas till sorteringföretag i Sverige och Tyskland

767 ton

Glasförpackningar

93% återvinns
Skickas till svensk glasåtervinning i Hammar

1 975 ton

Pappersförpackningar

89% återvinns
Skickas till pappersbruk i Norrköping 
och Tyskland

153 ton

Metallförpackningar

71% återvinns
Aluminium skickas till Älmhult och stål 
skickas till Smedjebacken



Nuläge Strategiska vägval Ny strategi och 
verksamhetmål Implementering

-  Marknad och
  omvärldsanalys

-  Nulägeskatläggning

-  Analys av styrkor,
  svagheter, framgångs-   
  och riskfaktorer 

-  Identifiering av möjliga
   strategiska vägval
   baserat på nulägeskart-
   läggning.

-  Benchmarking med   
   andra miljö- och 
   energibolag

-  Analys och konse-
   kvenser av prioriterade
   strategiska val

-  Målbild och strategi

-  Fastställa målbild och
   strategi

-  Förankringsarbete

-  Prioritering av 
   åtgärdsbehov

-  Utvärdering av
   konsekvenser

-  Handlingsplan

-  Kommunikationsplan

Ekologiska förutsättningar

Omsorg, service och 
trygg livsmiljö

Kunder och 
medborgare

Miljö

Verksamheter

Medarbetare och 
organisation

Ekonomi och finans

Hållbar ekonomi med 
effektiv resursanvändning

Attraktiva arbetsgivare och 
kreativa arbetsplatse

Fyra målområden har blivit fem

Hässleholm Miljö ska erbjuda medborga-

re och företagskunder konkurrenskraftiga 

och miljöanpassade produkter och tjänster 

med hög leveranssäkerhet. Mot bakgrund 

av detta har bolaget påbörjat processen att 

ta fram en ny strategi med sikte på 2020. 

Med ännu större fokus på kunderna är målet att öka ser-

vicenivån och kunddialogen, att stärka miljöprofilen för 

bolaget och Hässleholms kommun i stort, samt att effek-

tivisera och stärka bolagets interna resurser. Detta för att 

kunna erbjuda de modernaste tjänsterna och den senaste 

kunskapen inom energi och miljö. 

 En nulägesanalys resulterade i en identifiering av ett 

antal behov som la grunden för bolagets strategiarbete. 

I nulägesanalysen ingick en analys av marknad och om-

värld samt organisationens styrkor, svagheter, framgångs- 

och riskfaktorer. Detta första steg i arbetsprocessen ledde 

fram till en identifiering och beslut av strategiska vägval. I 

detta steg gjordes även en konkurrensanalys för att förstå 

bolagets roll i förhållande till andra aktörer inom samma 

bransch. 

 Den nya strategin har fokus på såväl affärsmässiga mål 

som bolagets viktiga samhällsansvar. För att tydliggöra 

verksamhetsmålen och bolagets nya strategi beslutades 

att tidigare fyra verksamhetsmål skulle bli fem målom-

råden. Just nu fokuserar Hässleholm Miljö på att kon-

kretisera de nya målområdena till mätbara mål som ska 

genomsyra verksamhetens arbete under 2015 och fram 

mot 2020.

EN HÅLLBAR STRATEGI MOT 2020

Arbetsprocess - Strategi 2020
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Förvaltningsberättelse



 

ORGANISATION

Ledning

Styrelse

Leif Holmberg Affärsområdeschef Produktion, Sven Carlsson Affärsområdeschef Ekonomi, Gunilla Holmberg VD, Jenny Andersson T.f. HR-chef 
och Ola Nilsson Affärsområdeschef Support

Maria Larsson ledamot, Eva Persson ledamot, Magnus Herbst Ledamot, Marianne Nilsson Ledamot, Christer Caesar ordförande, 
Leif Nilsson Ledamot, Bengt Troedsson vice ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Hässleholm Miljö AB (HMAB) med säte i Hässleholm, är 

ett affärsdrivande företag. Bolaget ägs av Hässleholms 

kommun och har två verksamhetsområden; Fjärrvärme 

och Renhållning.

Verksamhetsområde Renhållning arbetar med avfalls-

behandling och återvinning av avfall från hushåll, indu-

strier och andra verksamheter.

Verksamhetsområde Fjärrvärme arbetar med värme-

produktion för distribution i Hässleholm och Tyringe. 

De båda verksamhetsområdena verkar med hänsyn till 

långsiktiga ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, tek-

nisk utveckling, hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga 

priser.

Verksamheten
VÅR VERKSAMHETSIDÉ

”Tillsammans gör vi 
stor skillnad i vardagen!”
Bolagets verksamhet har sin utgångspunkt i tre olika 

kundkategorier, renhållningsabonnenter, avfallsleveran-

törer och fjärrvärmekunder. Möjligheterna att påverka 

prissättningen på de olika produkterna varierar. 

VERKSAMHETSOMRÅDE RENHÅLLNING
Bolaget ska bedriva en effektiv ekonomisk renhållnings-

verksamhet med stort miljömässigt hänsynstagande. 

Bolaget ska sträva efter att aktivt förbättra utvecklingen 

inom avfallshanteringsområdet och särskilt beakta miljö, 

teknisk utveckling, ekonomi och personal.

 När det gäller avfallshantering för konsumenter är var-

je hushåll enligt lag tvingade att inneha ett abonnemang. 

HMAB är kommunens genomförare för denna monopol-

verksamhet. Renhållningstaxan beslutas av kommunfull-

mäktige.

 Våra avfallsleverantörer är en kundgrupp som bygger 

på långsiktigt samarbete inom mottagning av avfall i söd-

ra Sverige. När det gäller dessa kunder är verksamheten 

konkurrensutsatt av andra avfallsanläggningar.

VERKSAMHETSOMRÅDE FJÄRRVÄRME
Bolaget ska ansvara för produktion och leverans av vär-

me. Produktionen ska baseras på långsiktiga ekonomis-

ka bedömningar och ta hänsyn till positiva miljöeffekter. 

Värmeproduktionen ska så långt som möjligt baseras på 

inhemska energislag och spillenergikällor. Värmeleveran-

serna ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De ska ske 

med god service och till konkurrenskraftiga priser med 

förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är tillgo-

dosedda och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i 

rimlig omfattning. Verksamheten ska drivas enligt affärs-

mässiga och marknadsorienterade grunder under iaktta-

gande av det kommunala ändamålet för verksamheten.

 Fjärrvärmekunderna väljer fjärrvärme i konkurrens 

med andra uppvärmningsalternativ. Fjärrvärmetaxan 

grundas på principer som fastställs av bolaget och har sin 

utgångspunkt i priset på andra uppvärmningsalternativ 

samt hur kostnaderna för bolaget utvecklas men också 

hur prisbilden på fjärrvärme ser ut i andra fjärrvärmebolag.

Värmeproduktionen i Hässleholm sker huvudsakli-
gen inom Läreda industriområde i följande enheter:

• Samförbränningsanläggning 20 (18) MW värme och  

 cirka 1,7 (1,5) MW el baserad på utsorterat hushålls-  

 och industriavfall

• Biopannor (30 MW, 2 x 6 MW och 1 x 8 MW) 

 baserad på fasta biobränslen

• Oljepannor (2 x 20 MW och 1 x 6 MW) baserad 

 på lättolja.

I Tyringe sker värmeproduktion på Smedstorps 
industriområde i följande enheter:

• Biopannor (2 x 3 MW).

• Oljepannor (2 + 4 MW).

I Tyringe bidrar biopannan till en låg andel olja.



 

Fjärrvärme levererades till totalt 2 604 (2 585) kunder under 2014. I Hässleholm är det 501 (499) stora fastigheter 

och 1 915 (1 902) villor som är anslutna. I Tyringe är det 64 (63) stora fastigheter och 124 (121) villor som är anslutna. 

Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår till ca 9 800 (9 800) och under året levererades 180,0 (204,1) GWh värme.

Resultat och ställning
Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på +5 316 (30 530) tkr.   

Nyckeltalsdefinitioner finns under Tilläggsupplysningar.

Soliditeten i bolaget uppgår till 15,8 %, vilket visar bolagets fortsatt höga låneskuld i förhållande till det egna kapitalet. 

Bolaget har under 2014 amorterat 25,3 mkr vilket ligger i linje med finanspolicyn. Policyn innebär att bolaget ska arbeta 

för en framtida långsiktig ekonomisk stabilitet med högre soliditet.

Resultatet efter finansiella poster 2014 fördelas per verksamhetsområde enligt följande:

VERKSAMHETSOMRÅDE RENHÅLLNING

• Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) har under 2014 mottagit 267 (205) kton avfall och det är framför allt 

 förorenade jordar och konstruktionsmaterial som genererat inkommet avfall. Avsättningen till återställnings-

 fonden har gjorts enligt plan. Resultatet är +5 937 tkr inklusive fondavsättning och gasanläggning. Resultatet är 

 svagare än föregående år. Detta är en följd av att sammansättningen av mottaget avfall har förskjutits mot 

 material med låga marginaler, rena massor exempelvis.  

• Insamlingen av hushållsavfall är budgeterad med ett underskott och subventioneras av verksamheten på HKC. 

 Detta innebär att renhållningstaxan blir lägre och invånarna i Hässleholm gynnas av detta ekonomiskt.  

 Resultatet är -3 803 tkr vilket är obetydligt bättre än budgeterat.  

2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 251 213 268 318 269 942 255 085 252 922

Resultat efter finansiella poster tkr 5 316 30 530 28 671 12 674 8 481

Balansomslutning tkr 765 202 783 707 782 648 786 437 742 529

Antal årsanställda st. 69 72 69 76 71

Soliditet % 15,8 15,3 12,0 9,6 9,0

Avkastning på totalt kapital % 3,1 6,3 6,6 3,5 2,9

Avkastning på eget kapital % 4,3 25,5 30,5 16,8 12,6

+2 134 (+8 291)
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VERKSAMHETSOMRÅDE FJÄRRVÄRME
Resultatet för 2014 är lägre än föregående år. Vi har justerat värdet på vårt flislager vilket har belastat årets resultat med 

6,0 mkr under året. I övrigt är verksamhetsområdet känsligt för väderbetingelser och den minskade volymen har inne-

burit lägre intäkter.  Värmeåtgången har under året varit normal för bolagets kunder med tanke på väderbetingelserna. 

Fjärrvärmetaxan har varit oförändrad under året.

 +3 182 (+22 239)

Viktiga händelser under räkenskapsåret
Arbetet med att ta fram en långsiktig strategi, HMAB 

2020 har präglat året. Tillsammans med externa konsul-

ter har bolagets olika verksamhetsområden belysts och 

strategier och långsiktiga mål har utformats. Mål har ta-

gits fram för de olika verksamhetsområdena. Från 2015 

ska strategin bli en naturlig del i bolagets verksamhet för 

att stärka bolaget och dess förmåga att nå de syften och 

mål som finns angivna i bolagsordning, ägardirektiv och 

vision.

 Hässleholm har under året firat hundra år som stad. 

Detta har uppmärksammats av bolaget då vi genomfört 

olika aktiviteter, på egen hand men även som en del av 

Hässleholms kommuns aktiviteter.

 Bytardagar vid våra återvinningscentraler och Öppet 

hus vid Värmeverket i Hässleholm är två aktiviteter som 

genomförts.

 Bolagets omorganisation till en funktionsbaserad or-

ganisation har nu genomförts och vi kan se att vi har bör-

jat nå de effekter som eftersträvats med förändringen.

VERKSAMHETSOMRÅDE RENHÅLLNING
Under 2014 har vi installerat en ny biologisk avfallsan-

läggning för att ta tillvara avloppsvattnet från våra verk-

samhetslokaler i Vankiva. Anläggningen är ett led i vår 

strävan mot ett mera hållbart samhälle. Anläggningen är 

tänkt att fungera som en pilotanläggning som kan bli ett 

alternativ till de traditionella trekammarbrunnarna.

 Vårt försöksprojekt med insamling av hushållsavfall, 

fyrfacksinsamling, har fortsatt. Under 2014 tog bolagets 

styrelse beslut om att gå vidare med införandet av insam-

ling med hjälp av de nya fyrfackskärlen. Att byta insam-

lingsmetod är kopplat till så stora ekonomiska värden att 

beslut kommer att krävas i kommunfullmäktige.  

Behandling avfall HKC  

VERKSAMHETSOMRÅDE FJÄRRVÄRME
Under året har den nya flispannan, HR 450, i Tyringe ta-

gits över från leverantöreren och alla mellanhavanden har 

lösts.

 Ett framgångsrikt arbete för att höja effekt och verk-

ningsgrad för samförbränningspannan i Hässleholm har 

genomförts med gott resultat. Effekten har höjts med ca 

2 MW, från ca 18 MW till 20 MW vilket ger ökade möjlig-

heter till att optimera bränslemixen maximalt.

 Fjärrvärmenätet i Hässleholm har inventerats och vi har 

påbörjat ett arbete för att skapa en underhållsplan. Vi har 

också förstärkt befintligt ledningsnät i Hässleholm. Det-

ta tillsammans bedömer vi vara en förutsättning för att 

framöver kunna utveckla vår fjärrvärmeverksamhet.

 Årets produktionsmix av bränsle i våra två produk-

tionsanläggningar, Hässleholm och Tyringe, framgår av 

stapeldiagrammen nedan. Totalt producerades 244,6 

(270,6) GWh och 8,9 (9,4) GWh el, under året.
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Produktionen baseras på följande produktionsmix:

Beleverket, produktionsmix 2014, totalt 226,8 GWh

Framtida utveckling

VÅR VISION

”Hässleholm Miljö AB bidrar till en ständigt förbättrad 

livsmiljö genom att erbjuda förmånliga produkter och 

tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpå-

verkan. Vi har en av Norra Europas mest moderna och ef-

fektiva anläggningar. Ansvar, engagemang och kunskap 

för en hållbar framtid är vår vision!”

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
För att visionen ska bli verklighet krävs att vi har en ge-

mensam värdegrund som baseras på följande nyckelord:

Ansvar: genom ett systematiskt förbättringsarbete och 

förebyggande insatser minskar vi miljöpåverkan från våra 

verksamheter och anläggningar.

Engagemang: sunda idéer ges kraft och utrymme att 

utveckla de bästa förutsättningarna för kundanpassade 

lösningar för att leva, bo och arbeta - nu och i framtiden.

Kunskap: genom allas delaktighet och hög kunskapsnivå 

får vi trygga och kompetenta medarbetare som vill och 

kan förbättra våra verksamheter. 

VERKSAMHETSOMRÅDE RENHÅLLNING
Marknaden för behandling av avfall är i kontinuerlig för-

ändring. Fram till 2009 var deponeringen en viktig in-

komstkälla till bolaget och bidrog till stora delar av vårt 

överskott. I dagsläget är det i huvudsak behandlingen av 

förorenad jord och mottagning av konstruktionsmaterial 

till sluttäckningen av deponin som ger ett överskott.

 Under 2014 har vi påbörjat en investering i en ny ol-

jeplatta, OP2. Denna kommer att färdigställas 2015. In-

vesteringen ska ge oss en ökad kapacitet att hantera för-

orenade vätskor på ett rationellt sätt. I takt med att vårt 

behov av massor för sluttäckning av deponin minskar är 

detta en viktig del för att generera intäkter framöver.

 Försöksprojektet med nya kärl för insamling ska gå vi-

dare för beslut i kommunfullmäktige. Om beslut fattas 

för att gå vidare kommer vi att utforma införandeplaner 

och påbörja arbetet för att införa en ny insamlingsmodell.

VERKSAMHETSOMRÅDE FJÄRRVÄRME
Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme förutspår en 

minskning av förbrukning med totalt 10 % fram till 2025. 

Bolaget arbetar på att finna nya kunder och utöka utbu-

det såsom service och tjänster inom fjärrvärmeområdet. 

En utredning om framtida fjärrvärmeproduktion påbör-

jades under 2013. Som en konsekvens av förväntad ut-

veckling har under 2014 planer för utbyggnad av fjärrvär-

menätet till Sjörröd, en hopkoppling av fjärrvärmenäten 

i Tyringe och Hässleholm och byggandet av en ny acku-

mulator utarbetats. Under 2015 planeras beslut för dessa 

planer.

Personal

ORGANISATIONEN
I november 2013 stärktes bolaget genom att organisatio-

nen funktionsindelades. Istället för att ha två olika affärs-

områden, Renhållning och Fjärrvärme, består nu bolaget 

av affärsområde Produktion och affärsområde Support. 

Våra stödfunktioner finns organiserade i affärsområde 
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Ekonomi/IT. Direkt underställda VD finns också HR-chef, 

teknisk chef och kommunikatör. Omorganisationen träd-

de i kraft 1/11 2013. 2014 blev året då den nya organisa-

tionen implementerades. En tydligare ansvarsfördelning 

och större möjligheter till bättre resursutnyttjande kan 
redan nu avläsas.

MEDARBETARSKAP
Vår personalidé

”HMAB utvecklas ständigt med stöd av medarbetare 

som arbetar självständigt, tar ansvar och är kunniga. Alla 

känner till verksamheten och våra mål. Vi sätter kunden i 

fokus och är öppna för mångfald – en engagerande och 

trygg arbetsplats som erbjuder omväxlande arbetsupp-

gifter och gemenskap.”

Tidigare teambuildingaktiviteter har syftat till att skapa 

trygga grupper där förväntningar, roller, ansvar och man-

dat är tydliga.  Här arbetar bolaget via medarbetarna med 

bland annat personalpolicy och verksamhetsplan. Samtli-

ga enheter har arbetsplatsträffar med närmsta chef, och 

utöver det bjuds samtlig personal in till bolagövergripan-

de informationsträffar. Under året genomfördes medar-

betar- och lönesamtal. Utöver detta genomfördes dialog-

möten i olika former i enheterna. 

LEDARSKAP
Ledarskapet på HMAB ska genomsyras av tydlighet och 

respekt.

Tydlighet visar vi genom att:
• Arbeta för ett öppet klimat genom att aktivt bygga   

 förtroende.

• Uppskatta nyfikenhet och uppmuntra alla 

 medarbetare till att ställa frågor.

• Ge positiv och korrigerande feedback.

• Stå för tagna beslut utåt i organisationen.

• Vara en god förebild.

Respekt visar vi genom:
• Ett professionellt bemötande mot såväl kollegor

 som  kunder.

• Att aktivt hantera kränkningar och arbeta för allas 

 lika värde.

• Uppmuntra och använda varandras olikheter.

• Följa regler och ha ett tillåtande förhållningssätt.

      

Chefsgruppen har träffats månadsvis. Månadsmötena 

leds av HR-chefen och syftar till att upprätthålla den platt-

form som tidigare skapats för ett tryggt ledarskap i bo-

laget. Träffarna genomsyras av information, arbete med 

bolagets ledarförväntningar och skapande av samsyn 

kring för bolaget viktiga frågor. Bolagets chefer har under 

året genomfört aktiviteter för fortsatt ledarutveckling.

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp på Skyddskommit-

téns regelbundna sammankomster. Arbetet med riskbe-

dömning, handlingsplaner och skyddsronder följer nu en 

implementerad arbetsmetod som fungerar väl. Medlem-

marna i Skyddskommittén har genomgått BAM-utbild-

ning (BättreArbetsMiljö).

 Under hösten genomfördes en medarbetarskapsdag 

då externa föreläsare medverkade. Föreläsning och arbe-

te kring det personliga ledarskapet kombinerades med en 

inspirerad föreläsning kring utvecklingen mot ett hållba-

rare samhälle.

LÖNEÖVERSYN
2014 har varit startåret för en ny utvärderingsmodell som 

ska leda till en ökad transparens vad gäller den individu-

ella lönesättningsmodellen. Tillsammans med de fackliga 

parterna har kriterier utarbetats och i samband med löne-

översynen våren 2015 ska lönesättningsmodellen använ-

das fullt ut för första gången.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget har identifierat de viktigaste riskerna och osäker-

hetsfaktorerna och de utgörs av följande:

• Ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; 

 kraftiga prisförändringar på energiråvaror, nya och 

 ändrade miljöavgifter och energiskatter.

• Avbrott och haverier i tillförsel-, distributions- och  

 produktionssystem.

• Energi- och miljöpolitiska åtgärder, av- och 

 omreglering av marknader, ny lagstiftning, ökad 

 konkurrens och minskade avfallsmängder.

Bolaget har en Risk- och Sårbarhetsgrupp som har till 

syfte att dels hantera övergripande säkerhetsfrågor och 

identifiera oönskade händelser, dels underhålla den bo-

lagsövergripande nödlägesberedskapsplanen.



Miljöpåverkan
Kontrollplanen är verksamhetens styrdokument och 

innefattar en hanteringsplan för de risker för människors 

hälsa och miljön som identifierats i riskanalysen. Bland 

dessa kan nämnas: brand i olika avfall, pumphaveri, lak-

vattenläckage, förorening av mark och grundvatten, lukt, 

nedskräpning och buller. Dokumenten ligger till grund för 

arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar i bolaget och 

uppdateras kontinuerligt. Kontrollplanen har ett separat 

kapitel om riskanalys i enlighet med kraven i SFS 1998:901 

(Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll). 

Verksamheten på HKC har noga avvägda arbetsmetoder 

för att reducera negativ miljöpåverkan. Reningsverk för 

lakvatten, utvinning av metangas från deponier för ener-

giproduktion och tillverkning av biobränsle från organiskt 

avfall är några av dessa metoder.

VERKSAMHETSOMRÅDE RENHÅLLNING

Renhållningsverksamheten bedrivs enligt tillstånd tilldelat 

och beslutat av Miljödomstolen 2005-11-14.

 Miljöpåverkan avseende renhållning består i huvudsak 

av utsläpp till luft och vatten från avfallsanläggningen i 

Vankiva samt utsläpp till luft från insamlingsfordon. De-

ponigasen tas omhand och används för energiproduk-

tion. Lakvatten renas i eget reningsverk och renat lakvat-

ten släpps ut i Prästabäcken. Till verksamheten hör även 

en egen kontrollplan som är ett kontinuerligt uppdaterat 

styrdokument för verksamheten.  Under 2014 renade bo-

laget 173 322 (113 053) m3 lakvatten.

 Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en 

heltäckande beräkning av vad det skulle kosta att helt 

oplanerat avsluta verksamheten vid varje tidpunkt under 

anläggningens driftstid. Hässleholms kommun har ställt 

erforderlig säkerhet, 35 mkr, till Länsstyrelsen Skåne för 

detta.

 Anläggningen har ett omfattande kontrollprogram 

vars resultat bland annat redovisas till tillståndsmyndighe-

ten i den årliga miljörapporten.

 Under 2014 har arbetet med att erhålla ett nytt tillstånd 

för verksamheten i Vankiva påbörjats. Nuvarande tillstånd 

gäller till och med 2017.

VERKSAMHETSOMRÅDE FJÄRRVÄRME
Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning enligt 

miljöbalken. Tillståndet i Hässleholm avser förbränning 

av utsorterat brännbart avfall (högst 50 000 ton/år), torv, 

träbränsle, olja och deponigas samt lagring av olja och 

flis. Tillståndet lämnades av Länsstyrelsen 2001-11-22. 

Ett ändringstillstånd för utbyggnad med en 30 MW:s bio-

bränslepanna lämnades 2008-12-18. Fjärrvärmecentra-

len i Tyringe är från och med 2008-01-01 inte längre till-

ståndspliktig. Det tidigare tillståndet (2001-04-19) gäller 

dock för verksamheten. Under 2014 har samrådsmöten 

hållits avseende en utökning av förbränning av utsorterat 

brännbart avfall till 70 000 ton/år och en ökad tillåten 

effekt till 30 MW på samförbränningspannan.

 Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av ut-

släpp till luft samt vatten i form av rökgaskondensat. Bo-

laget har tilldelats utsläppsrättigheter för koldioxid avse-

ende perioden 2013-2020, totalt 213 803 stycken (ton). 

Dessa delas upp på de olika åren och minskar över åren 

2013-2020. Bolaget har från och med 2013 redovisat ett 

mycket större utsläpp av koldioxid än tidigare år eftersom 

riktlinjerna för redovisningen av utsläppen ändrats. Från 

och med 2013 adderas avfallsförbränningsutsläpp till re-

dovisningen av utsläpp av koldioxid. Antalet utsläppsrät-

ter för år 2014 uppgår till 16 986 (17 008) stycken (ton).

 Nätet för bolagets distribution sträcker sig cirka 135 

km i Hässleholm och cirka 14 km i Tyringe.

Verksamhetsmål 2014
Utgångspunkten för bolagets verksamhetsmål har varit 

de övergripande mål som beslutats av Hässleholms kom-

mun. Bolaget har därefter utarbetat mål som kopplas till 

dessa.

Ekologiska förutsättningar
Hässleholms kommun ska utvecklas i samklang med de 

ekologiska förutsättningarna.

BOLAGETS MÅL
HMAB ska erbjuda miljöeffektiva produkter och tjänster, 

arbeta för ett hållbart samhälle och vara den naturliga 

miljöpartnern i kommunen avseende avfallshantering och 

fjärrvärme.
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Hållbar ekonomi med effektiv 
resursanvändning
Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med 

effektiv resursanvändning.

BOLAGETS MÅL
Avkastningen på eget kapital ska vara minst 5 % sett 

över en femårsperiod. För att säkra den långsiktiga betal-

ningsförmågan ska bolaget uppnå en justerad soliditet på 

minst 25 % inom en tioårsperiod. Amorteringstakten på 

befintliga lån måste fortskrida enligt fastställd finanspoli-

cy. Alla framtida investeringsprojekt bör vara självfinansie-

rade och eftersträva en återbetalningstid på högst 10 år.

  Bolaget projekterar för ett nytt affärssystem. Affärs-

område Ekonomi/IT arbetar för en effektivare process vad 

gäller bokslut och andra underlag för beslutsfattande och 

rapportering. Budgetprocessen har utvecklats och resul-

terat i en ökad delaktighet från alla funktioner i bolaget.

 Under 2014 togs en ny flödestaxa i drift för de större 

fjärrvärmekunderna. Alla kunder kan nu fjärravläsas.

Omsorg, service och trygg livsmiljö
Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av 

hög kvalitet och erbjuda en god och trygg livsmiljö till 

alla.

BOLAGETS MÅL
Genom hög tillgänglighet och kundanpassade lösningar 

ska servicen till våra kunder utvecklas.

 Vi har arbetat med ”Prisdialogen” avseende fjärrvär-

me i syfte att underlätta prisjämförelser och avtalsvillkor 

för våra abonnenter.

 Arbetet med vår kommunikationsplan har fortsatt. 

Tillsammans med externa konsulter har vi arbetat med 

planen och under 2015 ska planen vara färdig.

Attraktiv arbetsgivare och kreativa 
arbetsplatser
Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

med tillåtande och kreativa arbetsplatser.

BOLAGETS MÅL
HMAB utvecklas ständigt med stöd av medarbetare som 

arbetar självständigt, tar ansvar och är kompetenta. Alla 

känner till verksamheten och våra mål. Vi sätter kunden i 

fokus och är öppna för mångfald – en engagerande och 

trygg arbetsplats som erbjuder omväxlande arbetsuppgif-

ter och gemenskap.

Verksamhetsmål 2014 uppföljning
EKOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
På anläggningen i Vankiva har verksamhetsmålen upp-

fyllts helt eller till stora delar. Utnyttjad andel av anlägg-

ningens deponigas har uppgått 99 % (99 %) avseende 

energiproduktionen och anläggningen har brukat 80,9 % 

(84,5 %) av egenproducerad el. För Fjärrvärmeverksam-

hetens del var driftsstoppen fyra (1) under 2014. Oljean-

delen under 2014 var totalt 0,7 % (0,7 %), olja används 

när övriga pannor står stilla på grund av olika produk-

tionsstörningar, vid haverier eller vid extrem kyla. 

HÅLLBAR EKONOMI MED EFFEKTIV 
RESURSANVÄNDNING
Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 4,3 % 

(25,5 %) och bolagets soliditet är 15,8 % (15,3 %). Årets 

amortering är 25,3 (25) mkr. Under året har alla inves-

teringar gjorts utan att ytterligare lån tagits upp. Bola-

gets skulder till kreditinstitut i förhållande till balansom-

slutningen vid utgången av 2014 uppgår till 67,7 % (69,3 

%). Budgetprocessen för kommande år inleds numera på 

sensommaren för att kunna presenteras i början av sep-

tember.

OMSORG, SERVICE OCH TRYGG LIVSMILJÖ
Mellan 1 jan 2014 och 1 jan 2015 hade vi 52 097 (54 

521) besök på hemsidan. Bolaget introducerade möjlig-

heten till e-faktura under slutet av 2013 och nu är knappt 

20 % e-fakturor. Antal samtal till kundtjänst har uppgått 

till 13 115 (14 163) under 2014.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH KREATIVA 
ARBETSPLATSER
Under 2014 har vi rekryterat ett antal nya medarbetare 

och chefer. Vi har upplevt att det fungerat väl att hitta 

den kompetens vi behöver och inför varje rekrytering har 

vi gjort en behovsanalys och kravprofil som kvalitetssäk-

ring.

 I början av året genomfördes en medarbetarundersök-

ning och alla medarbetare gavs möjlighet att medverka. 

Resultatet bröts ner till enhetsnivå och därefter arbetades 

handlingsplaner fram på arbetsplatsträffarna. Undersök-

ningen kommer att upprepas under 2015.



Vi har haft fokus på rehabilitering och arbetsmiljöfrågor 

då sjukfrånvaron varit högre än förväntat under 2014. 

Ett skyddsombud med fokus på psykosociala arbetsmil-

jöfrågor har utsetts. Sjukfrånvaron har under 2014 varit 

4 % (3 %) och övertidsuttag har varit 2,2 % (0,8 %) av 

arbetat antal timmar. Årets sjukfrånvaro kan delas upp i 

långtidssjukfrånvaro som motsvarar 2,2 % och korttids-

sjukfrånvaro som motsvarar 1,7 %.

Avstämning av bolagsordning 
och ägardirektiv
Inga beslut har fattats som står i strid med gällande bo-

lagsordning eller ägardirektiv.

Förslag till vinstdisposition (i kr)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel  7 949 684

Årets resultat   4 133 355

12 083 039

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 

vinstmedlen disponeras så att

till aktieägare utdelas  3 000 000

i ny räkning överförs  9 083 039

12 083 039

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt 

av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödes-

analys samt noter.
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RESULTATRÄKNING

tkr Not 2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Nettoomsättning 1, 2 251 213 268 318

Aktiverat arbete för egen räkning  526 495

Övriga rörelseintäkter  927 3 429

 252 666 272 242

   

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter 2 -89 012 -80 357

Övriga externa kostnader 2, 3, 4 -52 480 -54 807

Personalkostnader 5 -41 863 -40 657

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -46 146 -46 804

Övriga rörelsekostnader  -3 -884

 -229 504 -223 509

Rörelseresultat  23 162 48 733

   

Resultat från finansiella poster 6   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  485 650

Räntekostnader och liknande resultatposter  -18 331 -18 853

 -17 846 -18 203

Resultat efter finansiella poster  5 316 30 530

   

Bokslutsdispositioner 7 - -26 558

Resultat före skatt  5 316 3 972

   

Skatt på årets resultat 8 -1 183 -946

Årets resultat 4 133 3 026



BALANSRÄKNING

tkr Not 2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

TILLGÅNGAR  

  

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader, markanläggningar och mark   9 125 778 120 454

Maskiner och andra tekniska anläggningar  10 472 894 487 818

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 11 15 262 5 891

  613 934 614 163

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i intresseföretag 15 15

Summa anläggningstillgångar  613 949 614 178

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  6 068 13 698

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  44 866 45 606

Fordringar hos koncernföretag  7 905 5 546

Kommunkoncernkonto 12, 13 84 649 97 175

Övriga fordringar  3 654 3 305

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 3 944 4 161

  145 018 155 793

    

Kassa och bank 13 167 38

Summa omsättningstillgångar 151 253 169 529

    

SUMMA TILLGÅNGAR  765 202 783 707
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BALANSRÄKNING

tkr Not 2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital 15  

Bundet eget kapital   

Aktiekapital  10 000 10 000

Reservfond  2 000 2 000

  12 000 12 000

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  7 950 7 924

Årets resultat  4 133 3 026

  12 083 10 950

Summa eget kapital  24 083 22 950

    

Obeskattade reserver 16 124 331 124 331

Avsättningar    

Övriga avsättningar 17 42 763 41 219

    

Långfristiga skulder 18   

Skulder till kreditinstitut  492 700 518 000

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  25 000 25 000

Förskott från kunder  209 258

Leverantörsskulder  25 100 25 712

Skulder till koncernföretag  3 096 2 427

Aktuella skatteskulder  204 1 426

Övriga skulder  5 987 6 386

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 21 729 15 998

Summa kortfristiga skulder 81 325 77 207

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

POSTER INOM LINJEN

STÄLLDA SÄKERHETER
För egna skulder och avsättningar
Bankgaranti Naturvårdsverket

 
Ansvarsförbindelser

765 202

635

635
 Inga

783 707

560

560
 Inga



KASSAFLÖDESANALYS

tkr Not 2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2013-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Resultat efter finansiella poster 5 316 30 530

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

(inkl. avskrivningar)

 20 47 259 50 094

Betald skatt  -2 428 -3 510

Kassaflöde från den löpande verksamheten   50 147 77 114

    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager och pågående arbete  7 630 -2 615

Förändring av kundfordringar och koncernfordringar  -1 619 10 224

Förändring av kortfristiga fordringar  -132 7 227

Förändring av leverantörsskulder och koncernskulder  57 2 127

Förändring av kortfristiga skulder  5 283 -3 495

Kassaflöde från den löpande verksamheten  61 366 90 582

  

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -45 490 -20 403

Sålda materiella anläggningstillgångar 27 20

Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 463 -20 383

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån -25 300 -25 000

Betald utdelning -3 000 -2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 300 -27 000

Årets kassaflöde -12 397 43 199 

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto)
vid årets början

  

Likvida medel vid årets början 97 213 54 014 

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) 
vid årets slut

84 816 97 213
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Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Det är första gången bolaget tilläm-
par K3-regelverket i sin redovisning. Några justeringar till följd 
av detta som påverkat räkenskaperna har inte gjorts. Eftersom 
inga justeringar gjorts har inte heller flerårsöversikten justerats. 
Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.
 Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde 
och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga till-
gångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat 
ej anges.
 Utländska fordringar och skulder har värderats till balansda-
gens valutakurs.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller 
kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning 
i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.
 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-
ras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 Försäljning av fjärrvärme redovisas efter mätning hos kunden 
i enlighet med allmänna villkoren. Försäljning redovisas netto 
efter moms och rabatter. Intäkter från förbränning av sorterat 
brännbart avfall redovisas i samband med invägning. Intäkter 
från renhållningsverksamheten redovisas när leverans av vara el-
ler tjänst har utförts och alla rättigheter och risker har övergått 
till köparen. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen av-
ser.
 Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning 
av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens 
avkastning enligt effektivräntemetoden.
 Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig 
säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer 
att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd 
som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbe-
talda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader 
uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar 
reducerar tillgångens redovisade värde.

Ersättningar till anställda
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, 
bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller 
inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde 
tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften 
inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet 
som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade rät-
tigheten.

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter 
avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en 
separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska en-
heten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättning-
ar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 
kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell 
leasing. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets 
ingående. Bolagets samtliga leasingavtal har klassificerats som 
operationella.
 Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där fö-
retaget är leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering 
av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp 
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslu-
tade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att 
fastställas.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav 
redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggnings-
tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet 
skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången är bestående.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR



Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av till-
gångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av syste-
matiskt över den bedömda nyttjandeperioden. När tillgångar-
nas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för 
samtliga typer av materiella tillgångar. I enlighet med K3-regel-
verket tillämpar bolaget regelverket kring komponentavskriv-
ning. Följande avskrivningstider tillämpas:

     Antal år
Byggnader    25-50
Markanläggningar    20
Värmeproducerande anläggningar  20
Ledningsnät för fjärrvärme   30
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer  5-35
Reservdelar    5

I anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde uppgår 
lånekostnaderna till ett belopp av 11 132 (11 132) tkr.

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller 
produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras under den tidspe-
riod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda an-
vändning eller försäljning. Övriga låneutgifter kostnadsförs i den 
period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter. 
 Reservdelar överstigande 20 (20) tkr klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. Övriga reservdelar betraktas som förnödenheter 
och kostnadsförs löpande.

Varulager  
Bränslelagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in 
– först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp 
till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och 
verkligt värde. Övrigt lager värderas till det lägsta av 97 % av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansda-
gen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsätt-
ningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter indivi-
duell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

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

Avsättningar
Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad utgift för 
sluttäckning och underhåll nuvärdesberäknas och fördelas linjärt 
över återstående nyttjandeperiod för deponin, dvs. tiden fram till 
sluttäckning görs.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som med-
för in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansie-
ringsverksamheten. Vid upprättandet av kassaflödesanalysen har 
bolagets kommunkoncernkonto hanterats som likvida medel.

Nyckeltalsdefinitioner
NETTOOMSÄTTNING
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

BALANSOMSLUTNING
Företagets samlade tillgångar.

ANTAL ANSTÄLLDA
Medelantal anställda under räkenskapsåret omräknat till heltids-
tjänster.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital 
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskju-
ten skatt).

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansom-
slutningen.

SOLIDITET (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning
I nettoomsättningen ingår intäkter från

           

RENHÅLLNING      

HKC             

Insamling av hushållsavfall           

Övriga intäkter                 

          
       

FJÄRRVÄRME      

Värmeförsäljning          

Intäkter brännbart avfall         

Övriga intäkter          

           
       

 

Not 2 Försäljning och inköp, koncernbolag
Under 2014 uppgår försäljningen till koncernbolag till 31 421 (33 229) tkr 

och inköp från koncernbolag har gjorts för 7 610 (5 305) tkr.      

            

       

Not 3 Leasingavtal

Årets bokförda kostnader för leasing uppgår till:

Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

   

REVISIONSUPPDRAG      

EY        

           

SKATTEUPPDRAG      

PwC         

EY               

     
ÖVRIGA UPPDRAG      

PwC

GrantThornton

EY

           

NOTER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2014

52 808

55 294

492

108 593
 

 

122 201

19 424

996

142 620

2014

180

180

2014

 
131

131

 
 92

6

98
 
-

15

49

64 

2013

60 231

55 390

334

115 955
 

 

135 090

15 702

1 571

152 363

2013

216

216

2013

 
85

85

 
 183

8

191
  

100

-

94

194



Not 5 Anställda och personalkostnader
            

MEDELANTALET ANSTÄLLDA      

Kvinnor           

Män           

            

       

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR      

Styrelse och verkställande direktör        

Övriga anställda          

            

       

SOCIALA KOSTNADER      

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör     

Pensionskostnader för övriga anställda       

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal       

            

       

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader (varav aktiverat 526 tkr (495 tkr)     

Under året har återbetalning av 569 tkr från FORA avseende räkenskapsåren 2005-2006. 

Beloppet har resultatförts under 2014.

    

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE      

Andel kvinnor i styrelsen     

Andel män i styrelsen         

Andel kvinnor bland verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare   

Andel män bland verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare   

       

AVGÅNGSVEDERLAG VD
Avtal om avgångsvederlag med VD föreligger. Vid uppsägning från bolagets sida är VD utöver lön 

under uppsägningstiden (6 månader) berättigad till en engångsersättning uppgående till en halv årslön.

 

 

Not 6 Resultat från finansiella poster
            

       

Ränta kommunkoncernkonto

Ränta kundfordringar

Övriga finansiella intäkter

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 

Ränta kreditinstitut

Borgensavgift, Hässleholms kommun

Övriga finansiella kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster
        

2014

23

46

69
 

1 273

27 469

28 742
 

172

2 090

8 249

10 511

39 253

 

43 %

57 %

54 %

46 %

2014
 

123

327

35

485
 

-15 596

-2 668

-67

-18 331
-17 846

2013

25

47

72
 

1 228

26 309

27 537
 

171

2 303

8 311

10 785

38 322

43 %

57 %

60 %

40 %

2013
 

344

303

3

650
 

-17 073

-1 674

-106

-18 853
-18 203

1
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Not 7 Bokslutsdispositioner
                 

Förändring av överavskrivningar        

Not 8 Skatt på årets resultat
            

Aktuell skatt

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats, 22 %:

Skatteeffekt av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader

Ej skattepliktiga intäkter

Redovisad skattekostnad

Effektiv skattesats 

 

Not 9 Byggnader, markanläggningar och mark
            

       

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
 

Ingående ackumulerade bidrag

Utgående ackumulerade bidrag
 

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
 

Utgående redovisat värde
Taxeringsvärde är inte åsatt på byggnader och mark.

2014

0

0

 

2014
 

-1 183 

5 316 

-1 170 

 

-13 

0 

-1 183

22,2 %

2014
 

170 551

12 238

58

182 847
 

-2 913

-2 913
 

-47 184

-6 972

-54 156
 

125 778
 

2013

-26 558

-26 558
 

2013
 

-946 

3 972 

-874 

 

-73 

1 

-946

23,8 %

2013
 

170 551

0

0

170 551
 

-2 913

-2 913
 

-40 383

-6 801

-47 184
 

120 454
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Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
           

       

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
 

Ingående ackumulerat bidrag

Utgående ackumulerade bidrag
 

Ingående avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
 

Utgående redovisat värde

      

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningar
          

Ingående nedlagda kostnader

Under året nedlagda kostnader

Under året genomförda omfördelningar

        

I beloppet ingår ett projekt för utbyte och förtätning av distributionsnätet för fjärrvärme i Hässleholm, 8 mkr. Bolaget 

och anlitad underleverantör är inte överens om ersättningen för utfört arbete utöver de belopp som redan bokförts. 

Under 2015 kommer projektet att avslutas och ytterligare värde av projektet kan komma att påverkas.    

       

Not 12 Likvida Medel

Kassa och bank

Kommunkoncernkonto

 

Not 13 Kommunkoncernkonto
Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kommunkoncernkonto avses ett samlingskonto för rän-

teberäkning och saldohållning och till vilket ett antal checkkonton, så kallade underkonton, är anslutna. Alla transak-

tioner på underkontot överförs automatiskt och omedelbart av banken till kommunkoncernkontot. Underkontonas 

saldon i banken är således alltid noll. Hässleholms Kommun är innehavare av kommunkoncernkonto. Bolaget innehar 

ett underkonto med en kreditlimit på 10 000 (10 000) tkr.     

2014

837 741

17 990

-417

5 831

861 205
 

-19 700

-19 700
 

-330 223

845

-39 173

-368 551
 

472 894

2014
 

5 891

15 262

-5 891

15 262

2014

167

84 649

84 816

 

2013

820 271

14 512

-2 329

5 287

837 741
 

-19 700

-19 700
 

-291 646

1 426

-40 003

-330 223
 

487 818

2013
 

5 287

5 891

-5 287

5 891

2013

38

97 175

97 213
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremier

Övriga förutbetalda kostnader

Not 15 Förändring av eget kapital
Antal aktier: 10 000

      

Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

Utdelning

Årets resultat

Belopp vid årets utgång
             

Not 16 Obeskattade reserver
         

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 

avskrivningar enligt plan

              

  

Not 17 Övriga avsättningar
          

       

Återställningsfond IFA * (stängd deponi)

Återställningsfond FA **

Återställningsfond IFA *

*IFA = icke farligt avfall

**FA = farligt avfall

Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställningskostnader, baserade på beräkningar från 

utomstående konsultfirma. Hässleholms Kommun har under tidigare år inte gjort några avsättningar.

       

Not 18 Långfristiga skulder
           

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Förfaller inom 2 till 5 år efter balansdagen

Rörligt lån

2014

1 238

2 192

514

3 944

2014

124 331

124 331

2014
 

31 508

6 159

5 096

42 763

2014
 
0

358 000

134 700

492 700

2013

1 317

2 187

657

4 161

2013
 

124 331

124 331

2013
 

31 481

4 766

4 972

41 219

2013
 
0

456 000

62 000

518 000

Aktiekapital

10 000

10 000

Reservfond

2 000

2 000

Balanserat
resultat

7 924

3 026

-3 000

7 950

Årets
resultat

3 026

-3 026

 4 333

4 333

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
           

Upplupna löner

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter

Upplupna räntekostnader

Upplupna kostnader lager

Övriga poster

              

Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
          

   

Avskrivningar

Avsättningar deponier

Uttag ur återställningsfond

Övriga ej kassapåverkande poster

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 31 mars 2015 för fastställelse.

Hässleholm den 20 februari 2015

 Christer Caesar     Gunilla Holmberg  Bengt Troedsson

 Styrelsens ordförande    Verkställande direktör  Styrelsens vice ordförande

 Leif Nilsson     Marianne Nilsson   Magnus Herbst

 Eva Persson     Maria Larsson

 Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2015

 Ernst & Young AB

 Lennart Öhrström

 Auktoriserad revisor

2014

359

1 440

1 234

4 614

1 292

12 790

21 729

2014

46 146

2 716

-1 173

-430

47 259

2013
 

252

1 402

1 666

6 222

730

5 726

15 998

2013

46 804

3 341

-934

883

50 094

1

2
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4

5

6
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8

9

10
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Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Hässleholm Miljö AB för räkenskapsåret 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktö-
ren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar års-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Hässleholm Mil-
jö ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resulta-

träkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Hässleholm Miljö AB 
för 2014.

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Hässleholm den 20 februari 2015

Ernst & Young AB

Lennart Öhrström

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Hässleholm Miljö AB, org.nr 556555-0349



HÄSSLEHOLM MILJÖ AB
Box 104  |  281 22 Hässleholm

Telefon: 0451-26 82 00

hassleholmmiljo@hassleholm.se  |  www.hassleholmmiljo.se


