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Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt 

ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall 

från hushåll, industrier och andra verksamheter samt producerar 

och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. 

Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som 

minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm 

Miljö med och bidrar till en förbättrad livsmiljö. Ansvar, engage-

mang och kunskap för en hållbar framtid är vår vision!

VD har ordet   4

Resursoptimeringsplan  6

KOM till Hässleholm  10

Kretsloppcenter   12

Ökad säkerhet   13

Fjärrvärme   14

Organisation   18  

Förvaltningsberättelse  19

Resultaträkning   28

Balansräkning   29

Balansräkning   30

Kassaflödesanalys  31

Tilläggsupplysningar  32

Noter    33

Signaturer   36

Revisionsberättelse  37



4 – VD har ordet VD har ordet – 5

STOLTA öVER ATT VARA BäST I SVERIGE

”Kanonbra jobbat, finns några saker att vara stolt över som 

en utflyttad Hässleholmare.” Detta är ett inlägg som gjordes 

på Twitter efter att Hässleholms kommun gått ut med nyhe-

ten om att Hässleholm hamnade överst på Avfall Sveriges 10 i 

topp-lista när det gäller miljö inom avfallshantering. Kommu-

nerna i topp har en hög andel materialåtervinning och en stor 

del av matavfallet som återvinns genom biologisk behand-

ling. Att få känna stolthet är viktigt och ger förutsättningar för 

att ändra beteende. Att källsortera avfall handlar mycket om 

att just ändra beteende och att förstå varför man ska sortera. 

Hässleholms kommun var bland de första i Sverige med 

att hämta källsorterat avfall hemma hos hushållen. I Europa 

och resten av världen är det fortfarande många som saknar 

denna service. Jag möter ofta personer som frågar ”Varför är 

det inte samma källsorteringssystem i hela landet?” Mitt svar är 

att samma system gäller i hela Sverige, skillnaden ligger i vilken 

service kommunen väljer att erbjuda. Hässleholm är bland de 

bästa i landet på att materialåtervinna och jag ser det som ett 

kvitto på att det arbete som Hässleholm Miljö bedriver ger re-

sultat och gör skillnad, vi kan och får vara stolta hässleholmare! 

Kommunfullmäktige i Hässleholm har under året beslutat 

att vi ska arbeta vidare med att se avfall som en resurs. Det 

handlar om att använda resurserna optimalt och att använda 

dem om igen istället för att ta nya resurser i anspråk. Hässle-

holm har en ny resursoptimeringsplan för 2014 och är med 

det den första kommunen i landet som benämner avfallspla-

nen för just resursoptimeringsplan!

Hässleholm Miljö arbetar ständigt för att förbättra och 

effektivisera verksamheten, både vad gäller fjärrvärme och ren-

hållning. Att optimera produktionen av fjärrvärme är en viktig del 

och utgör grunden för den taxa som kunderna betalar för och den 

energi som förbrukas. Ingen höjning av fjärrvärmetaxan görs 2014 

vilket är ett konkret resultat av de effektiviseringar och förbättrings-

arbeten som bedrivs. Det är viktigt att alla hushåller med energin.

Omsättningen har stadigt ökat. 2013 hade Hässleholm 

Miljö ett resultat efter finansiella poster på 30 530 tkr. Detta 

att jämföra med 8 481 tkr år 2010. Soliditeten har ökat och 

uppgår nu till 15,3 %. Nu ska vi fortsätta arbetet med att nå 

en långsiktig ekonomisk stabilitet och förbättra våra produk-

ter och tjänster ytterligare genom att utarbeta en långsiktig 

strategi för bolaget mot 2020! 

Att kunna erbjuda fjärrvärmekunderna en oförändrad taxa 

och att vara bland de bästa i Sverige på att återvinna är re-

sultatet av ett gott arbete av alla medarbetare på Hässleholm 

Miljö och ett bevis på det goda samarbete vi har med våra 

kunder och leverantörer. 

Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!

Gunilla Holmberg VD
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PROcESSEN MOT EN RESuRSOPTIMERINGSPLAN

Hässleholm Miljö fick i uppdrag av kommunen och bolagets 

styrelse att driva arbetet med att ta fram en ny renhållnings-

ordning åt Hässleholms kommun. Renhållningsordningen som 

innehåller renhållningsföreskrifter och en avfallsplan påverkar 

hur hushåll, industrier, handel, föreningar, skolor och kommu-

nens organisation ska hantera sitt avfall. 

Dolores öhman har varit projektledare för arbetet som har 

präglats av delaktighet och dialog genom en bred projektorga-

nisation. Arbetet har genomförts i samarbete med olika förvalt-

ningar i kommunen och med övriga kommunala bolag. flerta-

let aktiviteter har även anordnats under projektets gång för att 

få in synpunkter och förslag från medborgare och allmänheten. 

Det har varit viktigt för Dolores att ha en bred dialog i syftet att 

som har varit i fokus under hela arbetets gång! Invånarna i 

Hässleholms kommun involverades i arbetet med renhållnings-

ordningen genom KlimatVardag, festivaldax, Skräpplockar-

dagarna och i en stor renhållningsenkät som alla medborgare 

hade möjlighet att delta i.  

Ett pilotprojekt anordnades tillsammans med omsorgsför-

valtningen i Hässleholm för att förebygga mängden blöjavfall. 

Ledningsgruppen och arbetsgruppen gjorde ett studiebesök i 

Lanna för att få fördjupade kunskaper i återvinning av plastför-

packningar. De har även besökt grannkommuner för att se hur 

insamling genom 4-fackstunnor fungerar.

Ett avslutningsseminarium med syfte att knyta ihop ett års 

arbete och konkretisera det i ett förslag till en resursoptime-

ringsplan hölls i februari 2013. Hässleholm är den första kom-

munen i Sverige som väljer att ha en resursoptimeringsplan istället 

för en avfallsplan. Det handlar om att hushålla med de resurser vi 

har och gå ifrån det köp-och-släng-samhälle vi idag lever i.

·  KlimatVardag är ett projekt där skånska hushåll får  

 tips och stöd för att leva mer klimatsvart i sin var 

 dag. Deltagarna erbjuds kunskap och vägledning för  

 hur de med enkla medel kan minska sina koldioxid 

 utsläpp och leva mer miljövänligt.   

·  Skräpplockardagarna är Sveriges största mani- 

 festation mot nedskräpning och anordnas varje  

 år av Håll Sverige Rent.    

·  Festivaldax är en stadsfestival som brukar   

 anordnas varje år i Hässleholm.

garantera en bra förankring av planens vision och mål. 

Hela projektorganisationen samlades med en kick-off för 

att inleda arbetet med den nya renhållningsordningen. under 

en heldag diskuterade deltagarna miljömålsarbete och stra-

tegier för avfallsminimering. förebyggande av avfall är något 

ARBETSGRuPP

LEDNINGSGRuPP

INTERN REfERENSGRuPP

ExTERN REfERENSGRuPP

Tjänstemannagrupp

Politisk grupp

Kommunala förv. och bolag

Kunder, näringsliv, intresseorg.

Pilotprojekt - Förebyggande av avfall i omsorgen

I Hässleholm Miljös utformning av kommunens nya avfallsplan 

lades stor vikt på att minska avfallsmängderna, något som 

går i enighet med den nationella avfallsplanen. Tillsammans 

med omsorgsförvaltningen genomförde Hässleholm Miljö ett 

pilotprojekt som bestod av en workshop om förebyggande av 

avfall i omsorgen. Anledningen till varför blöjavfall uppstår var 

den centrala frågan för pilotprojektet.

Blöjavfall är en stor avfallskälla inom omsorgen och går inte 

att återvinna, allt går till förbränning. Workshopen genomför-

des för att inspirera personalen till att minska blöjavfallet och 

påbörja en kartläggning av flöden, problem och möjligheter. 

under workshopen identifierades orsaker till varför onödigt 

blöjavfall uppstår. Prioriteringar gjordes gällande vad som kan 

påverka mängden avfall och lösningar och förslag kring de 

prioriterade frågeställningarna togs fram. Personalens inställ-

ning och kunskap samt rätt sorts blöja identifierades bland 

annat som viktiga faktorer. En slutsats av workshopen var att

diskussioner kring användningen av blöjor, och därmed blöj- 

avfall, öppnar upp för frågor kring miljö, ekonomi, vårdkva-

litet och arbetsmiljö. Det hör därför nära ihop med verksam-

hetsutvecklingen inom omsorgen.

Många förslag kom in på hur blöjavfallet kunde minska. 

ändrade rutiner och förbättrad kommunikation sågs som vik-

tiga förslag på lösningar. Projektet var mycket uppskattat från 

båda parter och flertalet insatser och förändringar har gjorts 

vilket har resulterat i att blöjavfallet har minskat inom omsor-

gen i Hässleholm och att komforten ökat för de boende. 

”uNDER WORKSHOPEN 
IDENTIfIERADES ORSAKER 
TILL VARföR ONöDIGT 
BLöJAVfALL uPPSTÅR.”

Deltagare KlimatVardag Pilotprojekt med omsorgsförvaltningen

Projektledare Dolores Öhman
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EN Ny RESuRSOPTIMERINGSPLAN

En ny resursoptimeringsplan

En enig kommunfullmäktige beslutade i september 2013 om 

en ny renhållningsordning för Hässleholms kommun enligt 

Hässleholm Miljö ABs förslag. Den nya renhållningsordningen 

började gälla den 1 januari 2014.

”TILL HäSSLEHOLM KOMMER OfTA INTERNATIONELLA 
BESöKARE SOM VILL uPPLEVA fRAMGÅNGSSAGAN OM 
HäSSLEHOLM SOM BLEV EN SPRuDLANDE KOMMuN  
TAcK VARE SINA SOPOR, OcH HäR fÅR DE TRäffA DE 
MEST KREATIVA TJäNSTEMäNNEN I HELA SVERIGE.”

Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter samt 

resursoptimeringsplanen Hässleholm 2020 är Skånes Vintage-

centrum. Som en av de första kommunerna i Sverige benämner 

Hässleholms kommun avfallsplanen för resursoptimeringsplan. 

Hässleholm 2020

I resursoptimeringsplanen finns det en tydlig vision. Hässle-

holm vill fram till 2020 förebygga och minska mängden avfall 

samt utveckla olika sätt att ta tillvara och återanvända pro-

dukter så att deras livslängd förlängs. Detta kan åstadkommas 

genom byggandet av en återbrukspark, samarbete med kom-

munens alla skolor samt samarbetsprojekt mellan kommunens 

förvaltningar och bolag med syfte att förebygga avfall. 

fram till 2020 vill Hässleholm även öka andelen sopor som 

materialåtervinns. Detta kan åstadkommas genom utveckling 

av källsortering i det offentliga rummet och i alla lokaler där 

När man kommer till Hässleholm upptäcker man att 

kommunen bryr sig om miljön och tar avfallsfrågan på 

allvar. Att slösa med resurser är ingenting som hässlehol-

marna uppskattar. Det är ansvarslöst mot naturen, oss 

själva och mot kommande generationer. Vår vision är is-

tället mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! 

Det finns papperskorgar för källsortering i det 

offentliga rummet, en hel galleria med en massa se-

condhand-butiker som säljer allt från kläder till elektronik 

och möbler. Hässleholms kommun är Skånes Vintagecen-

trum och välkänt i öresundsregionen för sin handel med 

antikt, konstnärligt renoverade möbler, design, fantasifulla 

modekläder i retrostil och loppisar i världsklass. 

På Norra Station pluggar ungdomar ämnen som 

renoveringsmetoder och återvinningsteknik, mång-

fald och integration, antropologi och beteendefrågor 

samt hållbar stadsplanering och byggande. 

På Kulturhuset och i tätorternas olika föreningar finns 

det permanenta och välbesökta utställningar om 

samhällets utveckling och dagens miljöutmaningar, om 

konsten att återanvända och om kommunens arbete 

för att upprätthålla varumärket “Vintagecentrum.” 

Kommunens återbrukspark “OM OcH OM IGEN” 

är en av Hässleholms kommuns viktigaste turistattrak-

tion och mötesplats. Här träffas föreningar och drar 

nytta av samlade resurser för sina verksamheter eller 

för välgörenhet. Skolelever kommer på besök för att 

diskutera livsstil och äldre kan fika och prata en stund 

med personal och andra besökare. 

Till Hässleholm kommer ofta internationella 

besökare som vill uppleva framgångssagan om 

Hässleholm som blev en sprudlande kommun tack 

vare sina sopor, och här får de träffa de mest kreativa 

tjänstemännen i hela Sverige.

kommunen driver verksamhet samt genom ett enklare insam-

lingssystem där insamling sker i fyrfacks-tunnor. 

Målinriktat arbete 

för att nå visionen Hässleholm Vintagecentrum 2020 ska kom-

munen jobba på olika sätt - mot samma mål. Det krävs samord-

ning kring olika frågor bland kommunens alla förvaltningar och 

bolag. Avfall uppkommer i alla verksamheter och ska hanteras 

enligt planen, personalen ska inspireras, medborgarna ska infor-

meras och ges möjlighet att delta, och olika aktivitetsplaner och 

tillsyn ska bidra till Hässleholm Vintage centrum 2020.

Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum
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Hässleholms kommun har höga mål med återvinningen 

och en vision om att den avfallssorteringskultur som finns i 

kommunens hushåll också ska synas i den offentliga miljön. I 

september 2012 fick Hässleholm Miljö tillsammans med stads-

byggnadskontoret stöd beviljat från Delegationen för hållbara 

städer för projektet KOM till Hässleholm – Källsortering i 

offentliga miljöer. Projektet som pågick under hela 2013 har 

gett oss möjligheter att ytterligare utveckla kommunens långa 

och framgångsrika arbete med avfallssortering. 

Då källsortering har funnits i kommunens hushåll i mer än 

20 år kändes det naturligt att det ska synliggöras även i den 

offentliga miljön. Besökare ska direkt förstå att miljö och håll-

bar utveckling är någonting viktigt i Hässleholms kommun! 

Projektet har delvis drivits genom stöd från Delegationen 

för hållbara städer och består av två delprojekt. Delprojekt 1 

innefattar en informationskampanj om vikten av att källsor-

tera samt fysiskt få papperskorgar med sorteringsmöjligheter 

på plats i centrala Hässleholm. Delprojekt 2 avser en förstudie 

som visar hur vi kan och ska integrera avfallshanteringen 

tidigare i samhällsplaneringen i Hässleholms kommun. 

Då papper och plast är det avfall som förekommer i störst 

mängd och även är vanligt förekommande i andra kommuner 

togs beslut på att papperskorgarna skulle bestå av fraktioner-

na papper, plast och övrigt. Det var viktigt att hålla antalet 

fraktioner lågt för att inte göra sorteringen för svår eller ta 

för mycket plats. Genom valet av fraktioner kan i princip allt 

avfall från centrum återvinnas.

I juli 2013 kom papperskorgar med källsorteringsmöjlighe-

ter upp i centrala Hässleholm och under 2013 har skolor och 

lokala evenemang i Hässleholm med omnejd besökts för att 

informera om projektet och vikten av att källsortera. En blogg 

startades även för att kunna nå ut till hässleholmare och 

dela med oss av kunskap och erfarenheter från projektet. I 

bloggen har arbetet mot ett miljövänligare Hässleholm kunnat 

följas och man har fått se visionen bli verklighet.

Hässleholm Miljö och stadsbyggnadskontoret har under 

hela projektets gång haft en tät kontakt och regelbundna 

möten. Delprojektet om att integrera avfallsfrågorna i den fy-

siska planeringen har mynnat ut i en förstudie som identifierar 

nya arbetsmetoder vilka ska bidra till att avfallshanteringen 

kommer tidigare med i planeringen av Hässleholms kommun. 

Oklarheter i arbetssätt, roller och ansvarsområden gällande 

avfallshantering i planeringsprocessen har diskuterats och för-

slag på ett förbättrat arbetssätt har gemensamt tagits fram. 

Efter den första tömningen av containrarna med pappers- 

och plastförpackningar kunde vi konstatera att hässleholmar-

na är duktiga på att sortera, även på stan. Näst intill allt var 

rättsorterat! Projektet har bidragit till att återvinningen av 

pappers- och plastförpackningar har ökat och att koldioxidut-

släppen minskat med 2,47 ton per år i Hässleholms kommun. 

KOM TILL HäSSLEHOLM – KäLLSORTERING 
I OffENTLIGA MILJöER
KOM TILL HäSSLEHOLM – KäLLSORTERING 
I OffENTLIGA MILJöER

”BESöKARE SKA DIREKT föRSTÅ ATT MILJö OcH HÅLLBAR  
uTVEcKLING äR NÅGONTING VIKTIGT I HäSSLEHOLMS KOMMuN.”

Projektledare Emma Krantz

Papperskorgar med källsortering i centrala Hässleholm
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Hässleholms Kretsloppscenter (HKc) har haft en fortsatt god 

utveckling under 2013. På Hässleholm Miljö finns en stor 

kompetens vad gäller miljöfrågor, teknik och avfallshante-

ring och HKc ska vara ett förstahandsval för kunder när det 

gäller en miljöriktig hantering och mottagning av olika typer 

av avfall. flödet av avfall och material har legat på höga 

nivåer under 2013 även om det är en volymminskning sedan 

toppåret 2012. Totalt har 205 000 ton avfall mottagits under 

året. Större marksanerings- och infrastrukturprojekt påverkar 

kraftigt volymerna och under 2013 var mängder inom detta 

segment relativt begränsade. Ett flertal projekt inom vårt upp-

tagningsområde är av olika skäl försenade, flera stora projekt 

påbörjas dock under våren 2014. 

Marknaden för HKc är positiv då anläggningen har en stor 

kapacitet att ta emot och hantera en stor variation av avfall, 

såsom förorenade jordar, restavfall från industri, slam och oli-

ka vattenfraktioner. Inom anläggningens upptagningsområde 

finns en stor aktivitet inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Dessutom planeras ett antal marksaneringsprojekt där kom-

petens och kapacitet inom HKc väl matchar marknadens krav 

på kostnadseffektiv avfallshantering.

Sluttäckning av den gamla deponin är ett omfattande 

arbete som fortskrider. Till sluttäckningen återanvänds stora 

mängder jordmassor och olika typer av konstruktionsmaterial 

som kommer in till anläggningen. En viktig nisch är mottag-

ning och hantering av fraktioner vilka är klassade som farligt 

avfall där HKc har en stark marknadsposition. under slutet av 

2013 invigdes även en ny deponi för farligt avfall.  

Verksamheten på Hässleholms Kretsloppscenter har noga 

avvägda arbetsmetoder för att reducera negativ miljöpåver-

kan, bland annat genom reningsverk för lakvatten, utvinning av 

metangas från deponier för energiproduktion samt tillverkning av 

biobränsle från organiskt avfall.

Modern avfallshantering kräver god teknik och en tydlig strategi. 

under 2014 genomförs ett flertal tekniska förbättringar, bland 

annat effektiviseras det interna reningsverket och en ny oljestation 

för mottagning och rening av oljeförorenat vatten byggs.

Risk- och sårbarhetsgruppen har under året arbetat för att 

minimera risken för brand på Hässleholm MIljös anlägg-

ningar. De mest riskutsatta områdena för brand har 

identifierats och möjligheten till övervakning med intel-

ligent IR-teknik har undersökts. Tekniken innebär att en 

värmekamera som känner av om det blir för varmt placeras 

på de mest riskutsatta områdena. I Vankiva har det bränn-

bara avfallet vid ett antal tillfällen börjat brinna. flislag-

ringen som sker utomhus på värmeverket kan självantända 

och utgör även den en risk för brand. 

Hur släckning med IR-styrd vattenkanon i avfallspannans 

höglager på värmeverket i Hässleholm fungerar har studerats 

för att lokalisera brandhärd när rökbildning och vattenånga 

uppstår som försvårar arbetet. Vattentillgången till räddnings-

tjänsten vid eventuell brand på värmeverket och anlägg-

ningen i Vankiva håller på att säkerställas. I Vankiva har en 

släckvattendamm börjat byggas som väntas bli klar under 

våren 2014. Värmeverket har för avsikt att utnyttja expan-

sionstankarnas fjärrvärmevatten vid en eventuell brand.

Räddningstjänsten och försäkringsbolag har varit med 

i de förslag och åtgärder som har arbetats fram för mer 

brandsäkra anläggningar.  

HäSSLEHOLMS KRETSLOPPScENTER - HKc öKAD SäKERHET

”MODERN AVfALLSHANTERING 
KRäVER GOD TEKNIK OcH EN 
TyDLIG STRATEGI.”

”I VANKIVA HAR EN SLäcK-
VATTENDAMM BöRJAT ByG-
GAS SOM VäNTAS BLI KLAR 
uNDER VÅREN 2014. ”
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under 2013 har Hässleholm Miljö fortsatt arbetet med att stärka 

leveransen av fjärrvärme. fjärrvärmen i Hässleholm och Tyringe 

ska vara driftsäker och effektiv och ha en låg miljöpåverkan. 

Reparations- och underhållsarbetet har utvecklats och 

effektiviserats på Hässleholms Miljö för att upprätthålla en fort-

satt god standard på fjärrvärmenätet och för att kunna planera 

arbetet bättre. Ett underhållsprogram för att byta ut äldre fjärr-

värmeledningar har tagits fram och ett förebyggande underhålls-

arbete bedrivs för att kunna byta ut material innan slitaget blir 

för stort. fjärrvärmeledningar har bytts ut för att ersätta gamla 

ledningar och för att klara en större kapacitet. Det effektiviserade 

underhållsarbetet innebär att arbetet kan planeras bättre och att 

antalet akutarbeten minskar. under 2013 hade Hässleholm Miljö 

inte ett enda driftstopp i fjärrvärmeleveransen! 

Mindre än 1 % olja i fjärrvärmeproduktionen 

Att reducera fjärrvärmens miljöpåverkan är något som  

Hässleholm Miljö ständigt arbetar med. Bolaget arbetar bland 

annat för att hålla nere oljeförbrukningen och effektivisera 

transporter av bränsle och aska m.m. 

Det miljöarbete som görs på Hässleholm Miljö har tillsammans 

med investeringen av nya flispannor bidragit till att Hässleholms 

och Tyringes värmeverk i princip är oljefria. 2013 utgjorde oljan 

endast 0,7% av bränslet i Hässleholms värmeverk! 

fjärrvärmens miljöpåverkan beror till stor del på vilket 

bränsle som används. I Hässleholm kommer merparten av 

värmen från avfall och flis. I Tyringe kommer värmen främst 

från flis. under 2013 användes mindre än 1 % olja i produk-

tionen av fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Oljan används 

vid uppstart av pannorna och som reservbränsle under vintern 

när värmeförbrukningen är hög. 

2010 förbrukades totalt över 4800 m3 eldningsolja i värme-

verken i Hässleholm och Tyringe. 2013 var motsvarande siffra 

189 m3. Två nya flispannor, högre avfallsförbränning och 

produktionsresurser med hög tillgänglighet bidrar tillsammans 

till den minskade mängden olja. 

Ny struktur på fjärrvärmetaxan  

I början på 2013 påbörjades arbetet med att förändra strukturen 

på fjärrvärmetaxan för företag och flerbostadshus.

Initiativet till förändringen togs för att även anpassa taxan till 

hur väl energin används. 

Genom att förändra taxan kan Hässleholm Miljö tillsammans 

med kunden sänka kostnaderna och samtidigt spara på miljön. 

förändringen i fjärrvärmetaxan innebär att taxan har utökats 

med en flödespremie. flödespremien ger fastighetsägare 

möjlighet att sänka sina energikostnader genom att se över sin 

anläggning och sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet. 

Vid beräkning av flödespremien jämförs volymen fjärrvär-

mevatten per energimängd i fastigheten med medelvärdet 

för samtliga fastigheter med flödespremie för aktuell månad. 

Om fastigheten har ett lägre värde än medelvärdet erhåller 

kunden en premie. Om fastigheten har ett högre värde än 

medelvärdet betalar kunden en avgift. 

Reducerade kostnader

Hässleholm Miljö arbetar ständigt med att förbättra och 

effektivisera produktions- och distributionsanläggningarna. 

Det är viktigt att våra kunder har tillgång till en bekväm och 

prisvärd fjärrvärme med hög tillgänglighet. 

under 2013 har Hässleholm Miljö sänkt fjärrvärmens 

bränslekostnader. Bättre priser vid förhandling, nya leverantörer 

och samverkan inom bolaget har bidragit till att kostnaderna  

har reducerats.  

Nytt avtal av fjärrvärmeentreprenör har reducerat kost-

naden för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Hässleholm Miljö 

har nu en totalentreprenör i fASAB vilket även bidrar till att 

bolagets arbete blir enklare att planera då fASAB anpassar 

sina resurser efter det behov som finns. 

DRIfTSäKER OcH MILJöVäNLIG fJäRRVäRME

”REPARATIONS- OcH uNDERHÅLLSARBETET HAR uTVEcKLATS OcH 
EffEKTIVISERATS PÅ HäSSLEHOLMS MILJö föR ATT uPPRäTTHÅLLA 
EN fORTSATT GOD STANDARD PÅ fJäRRVäRMENäTET OcH föR ATT 
KuNNA PLANERA ARBETET BäTTRE.”

Hässleholm Miljös arbete med att reducera kostnaderna har 

resulterat i att bolaget kan erbjuda kunderna en oförändrad 

fjärrvärmetaxa för 2014! 

Blickar framåt

under 2013 har förberedelser gjorts för att utveckla fjärrvär-

men ytterligare och stärka fjärrvärmen som produkt, bland 

annat genom en effektivare produktion och ett förbättrat  

underhållsarbete. Nu stärker Hässleholm Miljö fjärrvärmeaffären 

ytterligare. I slutet på 2013 anställdes en ny fjärrvärmeingenjör 

och en fjärrvärmesäljare på 50 % rekryterades. under 2014 

kommer det att vara ett ökat fokus på fjärrvärmeförsäljning. 

En utredning har även gjorts om fjärrvärmens framtid och 

en vision om fjärrvärme 2020 arbetas just nu fram.DIAGRAM öVER PRODuKTIONSMIxEN SE SID 22

foto: © Thomas Lindahl
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föRVALTNINGSBERäTTELSEORGANISATION
LEDNINGEN

STyRELSEN

VERKSAMHETEN

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsdrivande företag. Bo-

laget ägs av Hässleholms kommun och har två affärsområden.

Affärsområde Renhållning arbetar med insamling av 

avfall, avfallsbehandling och återvinning av avfall från hus-

håll, industrier och andra verksamheter.

Affärsområde Fjärrvärme arbetar med värmeproduktion 

för distribution i Hässleholm och Tyringe.

De båda affärsområdena verkar med hänsyn till långsiktiga 

ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, teknisk utveckling, 

hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser. 

Vår verksamhetsidé

”Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!”

Bolagets verksamhet har sin utgångspunkt i tre olika kund-

kategorier, renhållningsabonnenter, avfallsleverantörer och 

fjärrvärmekunder. Möjligheterna att påverka prissättningen 

på de olika produkterna varierar. 

Affärsområde Renhållning

Bolaget skall bedriva en effektiv ekonomisk renhållnings-

verksamhet med miljömässigt hänsynstagande. Bolaget 

skall sträva efter att utveckla avfallshanteringsområdet 

med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, 

ekonomi och personal.

När det gäller avfallshantering för konsumenter är varje 

hushåll enligt lag tvingade att inneha ett abonnemang. 

HMAB är kommunens genomförare för denna monopolverk-

samhet. Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Våra avfallsleverantörer är en kundgrupp som bygger 

på långsiktigt samarbete inom mottagning av avfall i södra 

Sverige. När det gäller dessa kunder så är verksamheten 

konkurrensutsatt av andra avfallsanläggningar.

Affärsområde Fjärrvärme

Affärsområde fjärrvärme skall ansvara för produktion och 

leverans av värme. Produktionen skall baseras på långsikti-

ga ekonomiska bedömningar och med hänsyn till positiva 

miljöeffekter. Värmeproduktionen skall så långt som möjligt 

baseras på inhemska energislag och spillenergikällor. Vär-

meleveranserna ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De 

skall ske med god service och till konkurrenskraftiga priser 

med förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är  

tillgodosedda och samhällsekonomiska aspekter beaktas i 

rimlig omfattning. Verksamheten skall 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 utgångs-

punkt 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 huvudsakligen inom 

Läreda industriområde i följande enheter:

• Samförbränningsanläggning (18 MW värme och cirka 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 industriområ-

de i följande enheter:

• Biopannor (2 x 3 MW),

• Oljepannor (2 x 4 MW).

I Tyringe har den nya biopannan bidragit till en låg andel olja.

fjärrvärme levererades till totalt 2 585 (2 564) kunder under 

2013. I Hässleholm är det 499 (492) stora fastigheter och 

1 902 (1 891) villor som är anslutna. I Tyringen är det 

63 (61) stora fastigheter och 121 (120) villor som är anslutna. 

Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår till ca 9 800 

(9 800) och under året levererades 204,1 (210,5) GWh värme.

Gunilla Holmberg, VD, Martina Elofsson, HR-chef, Leif Holmberg, Affärsområdeschef Produktion, Ola Nilsson, Affärsområdeschef Support, Ann Berner, 

Ekonomichef. 

främre rad: Bengt Troedsson, christer caesar, Magnus Herbst. Bakre raden: Leif Nilsson, Maria 

Larsson, Eva Persson. Marianne Nilsson saknas på bilden.
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RESuLTAT & STäLLNING

Nettoomsättning   tkr 268 318 269 942 255 085 252 922  

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

Balansomslutning   tkr 783 707 782 648 786 437 742 529

Antal årsanställda   st. 72 69 76 71

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

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

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

    2013 2012 2011 2010

Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på + 30 530 (föregående år + 28 671).

Soliditeten i bolaget uppgår till 15,3 procent, vilket visar 

bolagets betydande låneskuld i förhållande till det egna ka-

pitalet. Bolaget har fram till utgången av år 2013 amorterat 

samt självfinansierat 99 447 (74 447) och är därmed i linje 

med bolagets finansiella policy. Policyn innebär att bolaget 

ska arbeta för en framtida långsiktig ekonomisk stabilitet.

Resultatet efter finansiella poster 2013 fördelas per affärs-

område enligt följande:

Affärsområde Renhållning + 8 291 (+ 14 151)

• HKc har under 2013 mottagit 205 000 (250 000) 

ton   avfall och det är framför allt förorenade jordar 

och konstruktionsmaterial som genererat inkommet 

avfall. Avsättningen till återställningsfonden har gjorts 

enligt plan. Resultatet är + 11 162 inklusive fondav-

sättning och gasanläggning. Resultatet är svagare än 

föregående år som hänför sig dels till omdisponering av 

visst avfall och dels till eftersatt underhåll. Parallellt har 

avfallsmottagningen minskat något.

• Insamlingen av hushållsavfall är budgeterat med ett 

underskott och subventioneras av verksamheten på HKc. 

Detta innebär att renhållningstaxan blir lägre och invånar-

na i Hässleholm gynnas av detta ekonomiskt.  Resultatet 

är – 2 871 vilket är något starkare än föregående år. 

• Totalt får Renhållningen ett försvagat resultat under 

2013 jämfört mot 2012.

Affärsområde Fjärrvärme + 22 239 (+ 14 519)

• Resultatet för 2013 är starkare än både budget och i 

jämförelse med föregående år. Orsaken till överskottet 

är lägre bränslekostnader samt lägre räntekostnader. 

Värmeåtgången har under året varit normal för bola-

gets kunder.

VIKTIGA HäNDELSER uNDER RäKENSKAPSÅRET

Arbetet med samhällssäkerhet i fokus intensifierades under 

2012 och har medfört samarbete med räddningstjänsten, 

detta har bolaget regelbundet fortsatt med under 2013. Planen 

med att bygga ut brandvattendammen har satts igång under 

2013 och även kapacitetsökningen för bolagets reningsverk har 

påbörjats under året. under året investerades det i en ny depo-

nicell för farligt avfall på Hässleholms Kretsloppscenter (HKc), 

vilket ger bolaget större möjligheter och förutsättningar att öka 

volymer av inkommande avfall.

Arbetet med resursoptimeringsplanen har genomsyrat bola-

gets engagemang under 2013. Syftet med detta arbete hänför 

sig till att minska uppkommet avfall och utveckla olika sätt att ta 

tillvara och återanvända produkter så att deras livslängd förlängs. 

Nytt avtal för fjärrvärmeentreprenör har reducerat utgif-

terna för utbyggnad av fjärrvärmenätet. formen för detta är 

en totalentreprenad. Samtidigt har bolaget under året arbe-

tat för utökad effekt på flispannan HR150, detta kommer 

att generera en framtida effekt på ca 30 + 8 MW.

Affärsområde Renhållning 

under året har arbetet med att utveckla omhändertagan-

det av lakvatten fortsatt. Samarbetsavtal med bland annat 

Timsfors Bil och Traktortjänst AB och Ragnsells AB har dels 

upprättats och dels fortsatt. Bolaget har under året påbörjat 

ett nytt samarbete med östra Göinge Renhållningsaktiebolag.

första steget med att sluttäcka och återställa den gamla 

avstängda deponin påbörjades under 2011 och detta 

kommer att påverka bolagets likviditet i stor omfattning de 

närmaste åren. under året har bolaget inväntat besked från 

Länsstyrelsen och parallellt arbetat med avjämningsskiktet.

Affärsområde Fjärrvärme 

Den nya pannan HR450 i Tyringe är under drift men inte 

övertagen. Investering har gjorts i förbättrad rökgasrening 

för HR150 vilket på sikt kommer att leda till minskade kost-

nader. HMAB arbetar aktivt för att hitta nya kunder.

under det gångna året var produktionsmixen av bränsle, i 

våra två stycken huvudsakliga produktionsanläggningar, Hässle-

holm och Tyringe, enligt stapeldiagram nedan. Totalt produce-

rades 270,6 (273,0) GWh varav 9,4 (9,5) GWh el under året.
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Behandling avfall HKcTon

Nyckeltalsdefinitioner framgår av Tilläggsupplysningar.
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Beleverket, produktionsmix 2013, totalt: 251,2 GWh

Tyringe, produktionsmix 2013, totalt: 19,4 GWh

Bortkyld värme 19,1 GWh Tillförd spillvärme 2,8 GWh

Bortkyld värme 0 GWh

Elproduktion från avfallsbränning 9,4 GWh

flisproduktion 19,2 GWh

Brännbart avfall 110,9

Oljeförbränning 1,3 GWh flisproduktion 107,6 GWh

Oljeförbränning 0,2 GWh

MWh/Månad
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fRAMTIDA uTVEcKLING

PERSONAL

Vår vision

”Hässleholm Miljö AB bidrar till en ständigt förbättrad livsmiljö 

genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som 

minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan. Vi har en av 

Norra Europas mest moderna och effektiva anläggningar.”

”Ansvar, engagemang och kunskap för en hållbar framtid 

är vår vision!”

Grundläggande värderingar

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.

Organisationen

I november 2013 stärktes bolaget genom att organisationen 

funktionsindelades. Istället för att ha två olika affärsområden 

baserade på olika produktioner, det vill säga Renhållning 

och fjärrvärme, består nu Hässleholm Miljö av affärsområde 

Produktion och affärsområde Support. utöver detta finns 

det en ekonomiavdelning och centrala stödfunktioner direkt 

underställda VD i form av HR, teknisk chef och kommunikatör. 

Omorganisationen trädde i kraft 1/11 2013 efter förhandlingar 

med fackförbunden.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Bolaget har förstärkt sin kompetens ytterligare genom en 

tjänst innefattande rollen som kommunikatör och säljare 

av fjärrvärme.  även IT-funktionen har förstärkts genom att 

tillsvidareanställa en It-tekniker. Bolaget har under året nyre-

kryterat en enhetschef inom området underhåll. Bolaget har 

också återbesatt tjänsten fjärrvärmeingenjör och enhetschef 

för området produktion Hässleholms Kretsloppscenter.

under året har bolaget samarbetat med högskolor, 

genom mottagande av praktikanter från olika yrkeskatego-

rier. HMAB stärker på detta sätt även sitt varumärke som en 

attraktiv arbetsgivare.

Affärsområde Renhållning 

Marknaden för behandling av avfall är i kontinuerlig föränd-

ring. fram till 2009 var deponeringen en viktig inkomstkälla 

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.

Affärsområde Fjärrvärme 

Branschorganisationen Svensk fjärrvärme förutspår en minsk-

ning av förbrukning med totalt 10 % fram till 2025. Bolaget 

arbetar på att finna nya kunder och utöka utbudet såsom 

service och tjänster inom fjärrvärmeområdet. En utredning om 

framtida fjärrvärmeproduktion påbörjades under året.

Bolaget samarbetar också med AME och Arbetsförmedlingen 

med flera, i syfte att bereda praktiktillfällen för individer som 

av någon anledning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Bolaget bereder ett arbete för dem under en tidsbegränsad tid 

och ger individen möjlighet att se hur ett arbete fungerar och 

en möjlighet till goda referenser framöver.

Medarbetarskap

Vår personalidé

”HMAB utvecklas ständigt med stöd av medarbetare som ar-

betar 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 arbetsuppgifter och gemenskap.”

under året har teambuilding genomförts tillsammans med 

flera av bolagets enheter. Syftet är att skapa trygga grupper där 

förväntningar, roller, ansvar och mandat är tydliga.  Här arbetar 

bolaget via medarbetarna med bland annat personalpolicy och 

verksamhetsplan. Samtliga enheter har arbetsplatsträffar med 

närmsta chef, och utöver det bjuds samtlig personal in till bo-

lagövergripande informationsträffar. under året bjöds samtliga 

medarbetare till medarbetar- och lönesamtal och utöver dessa 

skedde dialogmöten i olika former i enheterna.
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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 nyttja varandras olikheter

• följa regler och ha ett tillåtande förhållningssätt.

Som en konkret fortsättning på ledarutvecklingsprogrammet 

som implementerades år 2012, har chefsgruppen träffats må-

nadsvis. Månadsmötena leds av HR och syftar till att upprätthål-

la den plattform som tidigare skapats för ett tryggt ledarskap 

på Hässleholm Miljö. Träffarna genomsyras av information, 

arbete med bolagets ledarförväntningar och skapande av sam-

syn kring för bolaget viktiga frågor. Bolagets chefer har under 

våren varit på internat för fortsatt ledarutveckling. Internatet 

innefattade också en dag kring årets löneöversynsarbete.

Bolaget har identifierat de viktigaste riskerna och osäkerhetsfak-

torerna och utgörs av följande:

• ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; kraftiga 

prisförändringar på energiråvaror, nya och ändrade 

miljöavgifter, energiskatter,

• avbrott och haverier i tillförsel-, distributions- och pro-

duktionssystem,

• energi- och miljöpolitiska åtgärder, av- och omreglering 

av marknader, ny lagstiftning och ökad konkurrens och 

minskade avfallsmängder.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp på Skyddskommitténs 

regelbundna sammankomster. Arbetet med riskbedömning 

och handlingsplaner och skyddsronder är nu en imple-

menterad arbetsmetod som fungerar väl. för att skapa en 

gemensam plattform av kompetens gick samtliga chefer och 

medlemmar i Skyddskommittén gemensamt en BAM-utbild-

ning (Bättre ArbetsMiljö) i april.  

I augusti hölls bolagets medarbetarskapsdag på temat 

Arbetsmiljö och Hälsa. Dagen genomfördes som ett led i 

bolagets förebyggande hälsoarbete för att inspirera medar-

betarna i deras eget ansvar för sin hälsa. 

Bolaget har ett nära samarbete med Räddningstjänsten 

i det systematiska brandskyddsarbetet. I september gick all 

personal på grundläggande brandskyddsutbildning i Rädd-

ningstjänstens regi. 

Bolaget har förstärkt arbetsmiljöarbetet med ytterligare ett 

skyddsombud med inriktning mot den psykosociala arbetsmiljön.

Löneöversyn

Löneöversynsarbetet fortlöper under hela året i nära samarbete 

med lokala fackliga parter. I november inleddes arbetet med att 

se över och utveckla löneprocessen. Efter att samtliga chefer 

fått tre dagars utbildning i löner och avtal, bjöds samtliga 

medarbetare in till föreläsning kring temat. Processen syftar till 

att skapa en gemensam plattform av kunskap kring löneöver-

synsprocessen och att utveckla nya lönekriterier.

Kontrollplanen är bolagets styrdokument för verksamheten 

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, lakvattenläcka-

ge, förorening av mark och grundvatten, lukt, nedskräpning 

och buller. Detta ligger till grund för arbetet med ständiga 

kvalitetsförbättringar i bolaget och uppdateras kontinuerligt. 

I kontrollplanen återfinns ett separat kapitel om riskanalys i 

enlighet med kraven i SfS 1998:901 (förordningen om verk-

samhetsutövares egenkontroll). Verksamheten på Hässleholm 

Kretsloppcenter har noga avvägda arbetsmetoder för att redu-

cera negativ miljöpåverkan bland annat genom reningsverk för 

lakvatten, utvinning av metangas från deponier för energipro-

duktion och tillverkning av biobränsle från organiskt avfall.

Affärsområde 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. Deponigasen 

tas omhand och används för energiproduktion. Lakvatten 

renas i eget reningsverk och renat lakvatten släpps ut i 

Prästabäcken. Till verksamheten hör även en egen kon-

trollplan som är ett kontinuerligt uppdaterat styrdokument 

för verksamheten. under 2013 renade bolaget 113 000 

(133 000) m3 lakvatten.

Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en hel-

täckande beräkning av vad det skulle kosta att helt oplanerat 

VäSENTLIGA RISKER OcH OSäKERHETSfAKTORER

MILJöPÅVERKAN

Dessa risker hanteras i bolagets Risk- och Sårbarhetsgrupp 

som har till syfte att dels övergripande säkerställa hela bo-

laget och identifiera oönskade händelser samt dels framta-

gande av ett bolagsövergripande nödlägesberedskap.

avsluta verksamheten vid varje tidpunkt under anläggningens 

driftstid. Hässleholms kommun har ställt erforderlig säkerhet 

till Länsstyrelsen Skåne härför, vilken uppgår till 35 mkr. 

Anläggningen har ett omfattande kontrollprogram vars 

resultat bland annat redovisas till tillståndsmyndigheten i den 

årliga miljörapporten.

Affärsområde Fjärrvärme

Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning enligt miljöbal-

ken. Tillståndet i Hässleholm avser förbränning av utsorterat 

brännbart avfall (högst 50 000 ton/år), torv, träbränsle, olja 

och deponigas samt lagring av olja och flisupplag. Tillståndet 

lämnades av Länsstyrelsen 2001-11-22. Ett ändringstillstånd för 

utbyggnad med en 30 MW:s biobränslepanna lämnades 

2008-12-18. fjärrvärmecentralen i Tyringe är från och med 

2008-01-01 inte längre tillståndspliktig. Det tidigare tillståndet 

(2001-04-19) gäller dock för verksamheten.

Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till 

luft och vatten i form av rökgaskondensat. Bolaget har tilldelats 

utsläppsrättigheter för koldioxid avseende perioden 2013-2020, 

totalt 213 803 stycken (ton). Dessa delas upp på de olika åren 

och minskar över åren 2013-2020. Bolaget kommer från och 

med 2013 att redovisa ett mycket större utsläpp av koldioxid än 

tidigare år eftersom riktlinjerna för redovisningen av utsläppen 

ändrats. från och med 2013 adderas avfallsförbrännings utsläpp 

till redovisningen av utsläpp av koldioxid. Antalet utsläppsrätter 

för år 2013 uppgår till 17 008 (381) stycken (ton). 

Nätet för bolagets distribution sträcker sig ca 135 km i  

Hässleholm och ca 14 km i Tyringe.
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VERKSAMHETSMÅL 2013 uPPföLJNING

AVSTäMNING AV BOLAGSORDNING OcH äGARDIREKTIV

föRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (I KR)

VERKSAMHETSMÅL 2013

Verksamhetsmålen utgår från ”Key Performance Indicators” 

(KPI) och är följden av en insats som genomförts på bolaget. 

Dessa indikatorer utvecklades under 2011 och började mätas un-

der 2012, först under 2013 återfinns jämförelsetal till dessa mål.

Ekologiska förutsättningar

På anläggningen i Vankiva har verksamhetsmålen uppfyllts helt 

eller till stora delar. utnyttjad andel av anläggningens deponi-

gas har uppgått till 99 % (99,4) avseende energiproduktionen 

och anläggningen har brukat 84,5 % (88,5) av egenproduce-

rad el. för fjärrvärmes del har driftstoppen minskat till 0 st. 

(7 st.) under 2013. Oljeandelen under 2013 blev totalt 0,7 % 

(0,6 %), olja används när övriga pannor står stilla på grund av 

olika produktionsstörningar, haverier eller vid extrem kyla. 

Hållbar ekonomi med effektiv resursanvändning

Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 25,5 %, 

bolagets soliditet är 15,3 %. Årets amortering är 25 mkr. 

under året har alla investeringar varit självfinansierade. 

Bolagets lånestock i förhållande till balansomslutningen vid 

Inga beslut har fattats som står i strid med gällande bolagsordning eller ägardirektiv.

utgången av 2013 uppgår till 66,1 (69,4) %. Budgetproces-

sen för kommande år inleds numera på sensommaren för 

att kunna presenteras i början av september. 

Omsorg, service och trygg livsmiljö

Mellan 1 jan 2013 och 1 jan 2014 hade vi 54 521 (47 875) 

besök på hemsidan. Bolaget har introducerat e-faktura 

under året och antalet subskribenter uppgår till ca 10 % av 

totalt antal fakturor. Antal samtal till kundtjänst har uppgått 

till 14 163 st. (16 072) under 2013.

Attraktiv arbetsgivare och kreativa arbetsplatser

PASS-profilen är en medarbetarundersökning som kartläg-

ger både arbetsrelaterad- och personlig hälsa. under 2013 

tog samtliga enheter och grupper fram handlingsplaner att 

arbeta vidare med utifrån det resultat som undersökningen 

visade. Dessa följs under våren 2014 upp med en intern 

medarbetarundersökning. Vid årets slut har totala sjukfrån-

varon landat något högre än målsättningen medan antalet 

övertidstimmar minskat radikalt.

Balanserade vinstmedel    7 923 919  

Årets resultat    3 025 765 

till aktieägare utdelas    3 000 000  

i ny räkning överförs    7 949 684 

Resultat     10 949 684 

Resultat     10 949 684 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 

utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

1 3

2 4

EKOLOGISKA 
föRuTSäTTNINGAR

OMSORG,  
SERVIcE OcH 
TRyGG LIVSMILJö

ATTRAKTIV ARBETS- 
GIVARE OcH KREATIVA 
ARBETSPLATSER

HÅLLBAR EKONOMI 
MED EffEKTIV  
RESuRSANVäNDNING

Hässleholms kommun ska utvecklas i samklang med de ekologiska 
förutsättningarna.

Mål HMAB
HMAB ska erbjuda miljöeffektiva produkter och tjänster, arbeta 
för ett hållbart samhälle samt vara den naturliga miljöpartnern i 
kommunen avseende avfallshantering och fjärrvärme.

Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet 
och erbjuda en god och trygg livsmiljö till alla.

Mål HMAB
Genom hög tillgänglighet och kundanpassade lösningar ska servi-
cen till våra kunder utvecklas. 

Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med 
tillåtande och kreativa arbetsplatser.

Mål HMAB - Personalidé
HMAB utvecklas ständigt med stöd av medarbetare som arbetar 
självständigt, tar ansvar och är kunniga. Alla känner till verksam-
heten och våra mål. Vi sätter kunden i fokus och är öppna för 
mångfald – en engagerande och trygg arbetsplats som erbjuder 
omväxlande arbetsuppgifter och gemenskap.

Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med effektiv 
resursanvändning.

Mål HMAB
Avkastningen på eget kapital skall vara minst 5 % sett över en 
femårsperiod. för att säkra den långsiktiga betalningsförmågan 
måste bolaget uppnå en justerad soliditet på minst 
25 % inom en tioårsperiod. Amorteringstakten på befintliga 
lån måste fortskrida enligt fastställd finanspolicy. Alla framtida 
investeringsprojekt ska vara självfinansierade och i regel ha en 
återbetalningstid på högst 10 år utom på distributionsledningar 
där återbetalningstiden bör vara högst 20 år. 

Arbetet med ekonomistyrningen fortskrider löpande och målet 
är att minimera manuell hantering och öka maskinell hantering. 
Budgetprocessen har tidigarelagts och systemstöd för rapportering 
av ekonomiska presentationer utvecklas löpande.

utgångspunkten för HMAB:s verksamhetsmål har varit de övergripande målen som beslutats av Hässleholms kommun, 

som sedan avspeglar sig i verksamhetsmålen för HMAB.
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Resultaträkning

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning    1  268 318  269 942

Aktiverat arbete för egen räkning       495  319

övriga rörelseintäkter       3 429  123

Summa intäkter       272 242  270 384

Rörelsens kostnader        
Råvaror och förnödenheter       -80 357  -72 695

övriga externa kostnader    2, 3  -54 807  -58 336

Personalkostnader    4  -40 657 -39 517

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  

och immateriella anläggningstillgångar         -46 804  -48 541

övriga rörelsekostnader       -884  -803

          

Summa rörelsens kostnader      -223 509  -219 892
         
Rörelseresultat      48 733  50 492
         

Resultat från finansiella poster        

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter      650  1 002

Räntekostnader och liknande resultatposter       -18 853  -22 823

          

Summa      -18 203  -21 821

Resultat efter finansiella poster       30 530  28 671
         

Bokslutsdispositioner    5  -26 558  -22 285

Resultat före skatt       3 972 6 386
         

Skatt på årets resultat    6  -946  -4 374

Årets resultat       3 026  2 012

    Not  2013-01-01 2012-01-01
      -2013-12-31 -2012-12-31

Tkr

Balansräkning

TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark    7  120 454  127 255

Maskiner och andra tekniska anläggningar     8  487 818  508 925

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9  5 891  5 287

        

Summa materiella anläggningstillgångar      614 163  641 467
         

Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag      15  15

Summa anläggningstillgångar       614 178  641 482
         

Omsättningstillgångar        
         

Varulager m m        
Råvaror och förnödenheter       13 698  11 083
         

Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar       45 606  56 207

fordringar hos koncernföretag       5 546  5 169

Kommunkoncernkonto    10,  11  97 175  53 196

övriga fordringar       3 305  12 113

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    12  4 161  2 580

        

Summa kortfristiga fordringar      155 793  129 265

Kassa och bank     11  38  818

Summa omsättningstillgångar       169 529  141 166
         
SUMMA TILLGÅNGAR       783 707  782 648

    Not  2013-01-01 2012-01-01
      -2013-12-31 -2012-12-31

Tkr
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Balansräkning Kassaflödesanalys

EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital    13       

Bundet eget kapital          

Aktiekapital       10 000 10 000

Reservfond       2 000  2 000 

  

Summa      12 000  12 000  
       

Fritt eget kapital          

Balanserad vinst eller förlust       7 924  7 912

Årets resultat       3 026  2 012  

     

Summa      10 950 9 924

Summa eget kapital       22 950 21 924  
         

Obeskattade reserver    14  124 331  97 773 

           

Avsättningar          

övriga avsättningar    15  41 219  38 812 

           

Långfristiga skulder    16       

 Skulder till kreditinstitut       518 000  543 000  

         

Kortfristiga skulder          

Skulder till kreditinstitut       25 000  25 000

förskott från kunder       258  205

Leverantörsskulder       25 712  23 318

Skulder till koncernföretag       2 427  2 694

Aktuella skatteskulder       1 426  3 990

övriga skulder       6 386  8 380

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    17  15 998  17 552

Summa kortfristiga skulder       77 207  81 139
           

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       783 707  782 648  
         
Ställda säkerheter        

         

För egna skulder och avsättningar      

Bankgaranti Naturvårdsverket      560 525 

      

Summa      560 525
 

Ansvarsförbindelser       Inga Inga

Den löpande verksamheten        

Resultat efter finansiella poster       30 530  28 671

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (inkl. avskrivningar)   18  51 028  51 867

Betald skatt       -3 510  86

Kassaflöde från den löpande verksamheten      78 048  80 624
         

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet        

förändring av varulager och pågående arbete       -2 615  1 830

förändring av kundfordringar och koncernfordringar      10 224  -9 728

förändring av kortfristiga fordringar       7 227  2 076

uttag ur återställningsfond      -934 -1 579

förändring av leverantörsskulder och koncernskulder      2 127  -8 329

förändring av kortfristiga skulder       -3 495  10 305

Kassaflöde från den löpande verksamheten      90 582  75 199

Investeringsverksamheten        

förvärv av materiella anläggningstillgångar       -20 403  -39 928

Sålda materiella anläggningstillgångar      20 43

Kassaflöde från investeringsverksamheten       -20 383  -39 885
    

Finansieringsverksamheten        

upptagna lån       -25 000  -35 000

Betald utdelning      -2 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      -27 000  -35 000
    

Årets kassaflöde       43 199  314

Likvida medel vid årets början        

Likvida medel vid årets början       54 014  53 700

Likvida medel vid årets slut       97 213  54 014

    Not  2013-01-01 2012-01-01
      -2013-12-31 -2012-12-31

    Not  2013-01-01 2012-01-01
      -2013-12-31 -2012-12-31

Tkr Tkr
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TILLäGGSuPPLySNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. 

fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde 

och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. övriga 

tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde 

om annat ej anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade 

jämfört med föregående år.

 

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 kun-

den i enlighet med allmänna villkoren. försäljning redovisas 

netto efter moms och rabatter. Intäkter från förbränning av 

sorterat brännbart avfall redovisas i samband med inväg-

ning. Intäkter från renhållningsverksamheten redovisas när 

leverans av vara eller tjänst har utförts och alla rättigheter 

och risker har övergått till köparen. Hyresintäkter redovisas i 

den period uthyrningen avser.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 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 skatte-

satser som är beslutade 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 anlägg-

ningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokför-

da värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det 

kan antas att värdenedgången är bestående.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-

värde minskat med avskrivningar. utgifter för förbättringar 

av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar 

tillgångens redovisade värde. utgifter för reparation och 

underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggnings-

tillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nytt-

jandeperioden. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av ma-

teriella tillgångar. följande avskrivningstider tillämpas:

Statligt stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig sä-

kerhet 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.

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 ba-

lansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som 

omsättningstillgångar. fordringar upptas till det belopp som 

efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt metod. 

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 

som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas 

uppdelat på den löpande verksamheten, investeringsverk-

samheten och finansieringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 

extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

företagets samlade tillgångar.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget 

kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 

för uppskjuten skatt). 

 

Avkastning på totalt kap. (%) 

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balans-

omslutningen. 

 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 

avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

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 lånekost-

naderna till ett belopp av 11 132 (11 132) tkr. 

NOTER

Not 1 Nettoomsättningens fördelning  

  2013 2012

I nettoomsättningen ingår intäkter från

Renhållning    
HKc  60 231 62 841

Insamling av hushållsavfall  55 390 53 977

övriga intäkter  334 1 014

Summa  115 955 117 832

Fjärrvärme    
Värmeförsäljning  135 090 133 826

Intäkter brännbart avfall  15 702 16 294

övriga intäkter  1 571 1 990

   

Summa  152 363 152 110

Not 2 Leasingavtal

   2013 2012 

Årets bokförda kostnader för leasing uppgår till:  216 152 

 

Summa  216 152 
 

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-

ringen samt styrelsens och verkställande direktörens 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.

  

  2013 2012

Revisionsuppdrag      
Ey  85 68 

 

Summa   85 68 
 
Skatteuppdrag      
Pwc  183 130 

Ey  8 26 

 

Summa  191 156 
 
Övriga uppdrag      
Pwc  100 111 

Ey  94 480 

 

Summa   194 591 
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Not 4 Anställda och personalkostnader

  2013 2012

Medelantalet anställda      

Kvinnor  25 22 

Män  47 47 

 

Summa  72 69 
 

Löner och andra ersättningar      

Styrelse och verkställande direktör  1 228 1 106 

övriga anställda  26 309 25 865 

 

Summa  27 537 26 971 
 

Sociala kostnader      

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 171 161 

Pensionskostnader för övriga anställda  2 303 2 594 

övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  8 311 7 292 

 

Summa  10 785 10 047 

 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 
(varav aktiverat 495 tkr (319 tkr))  38 322 37 018 
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare     

Andel kvinnor i styrelsen  43 % 43 % 

Andel män i styrelsen  57 % 57 % 

Andel kvinnor bland verkställande direktör och 

övriga ledande befattningshavare  60 % 50 % 

Andel män bland verkställande direktör och 

övriga ledande befattningshavare  40 % 50 % 

Avgångsvederlag VD
Avtal om avgångsvederlag med VD föreligger. Vid uppsägning från bola-

gets sida är VD utöver lön under uppsägningstiden (6 månader) berättigad 

till en engångsersättning uppgående till en halv årslön.

 

Not 5 Bokslutsdispositioner

   2013 2012 

       

Återföring från periodiseringsfond  0 414 

förändring av överavskrivningar  -26 558 -22 699 

 

Summa   -26 558 -22 285

Not 6 Skatt på årets resultat

  2013 2012

Resultat före skatt  3 972  6 386 

Ej avdragsgilla kostander  332  206 

Ej skattepliktiga intäkter  -2  -35 

Skattemässigt resultat  4 302  6 557 

Skatt på ovanstående resultat  -946  -1 724 

Skatt på grund av ändrad taxering  0  -2 649 

Skatt på årets resultat  -946 -4 367 

 

Not 7 Byggnader, mark och markanläggningar

   2013 2012  

Ingående anskaffningsvärden  170 551 167 194 

Inköp  0 776 

Omklassificeringar  0 2 581 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  170 551 170 551 

 

Ingående ackumulerade bidrag  -2 913 -2 913 

 

Utgående ackumulerade bidrag  -2 913 -2 913 

 

Ingående avskrivningar  -40 383 -33 762 

Årets avskrivningar  -6 801 -6 621 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -47 184 -40 383 
 

Utgående redovisat värde  120 454 127 255 

 

Taxeringsvärde är ej åsatt på byggnader och mark.

Not 8 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar

   2013 2012 

   

Ingående anskaffningsvärden  820 271 780 933 

Inköp  14 512 33 865 

försäljningar/utrangeringar  -2 329 -4 078 

Omklassificeringar  5 287 9 551 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  837 741 820 271 

Ingående ackumulerat bidrag  -19 700 -19 700 

 

Utgående ackumulerade bidrag  -19 700 -19 700 

Ingående avskrivningar  -291 646 -252 962 

försäljningar/utrangeringar  1 426 3 236 

Årets avskrivningar  -40 003 -41 920 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -330 223 -291 646 
 

Utgående redovisat värde  487 818 508 925 

 

Reservdelar överstigande 20 (20) klassificeras som anläggningstillgångar. 

övriga reservdelar betraktas som förnödenheter och kostnadsförs löpande. 

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningar  

  2013  2012

Ingående nedlagda kostnader  5 287 12 132 

under året nedlagda kostnader  5 891 5 287 

under året genomförda omfördelningar  -5 287 -12 132 

 

Summa  5 891 5 287 
 

Not 10 Likvida Medel

  2013 2012 

Kassa och bank  38 818 

Kommunkoncernkonto  97 175 53 196 

 

Summa  97 213 54 014 
 

Not 11 Kommunkoncernkonto
Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kommun-

koncernkonto avses ett samlingskonto för ränteberäkning och saldohåll-

ning och till vilket ett antal checkkonton, så kallade underkonton, är 

anslutna. Alla transaktioner 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.

 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   2013 2012 

       

övriga upplupna intäkter  1 317 1 765 

förutbetalda försäkringspremier  2 187 101 

övriga förutbetalda kostnader  657 714 

 

Summa   4 161 2 580 
 

       

Not 13 Förändring av eget kapital

Antal aktier: 10 000

  Aktie- Reserv- Balanserat Årets

  kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 10 000 2 000 7 912 2 012

Disposition enligt beslut 

av årets årsstämma     2 012 -2 012

utdelning     -2 000  

Årets resultat       3 026

Belopp vid årets utgång 10 000 2 000 7 924 3 026
        
 
Not 14 Obeskattade reserver

   2013 2012 

 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 

avskrivningar och avskrivningar enligt plan  124 331 97 773 

 

Summa    124 331 97 773 

Not 15 Övriga avsättningar

   2013 2012 

 

Återställningsfond IfA * (stängd deponi)   31 481 31 215 

Återställningsfond fA **   4 766 2 985 

Återställningsfond IfA *   4 972 4 612 

 

Summa   41 219 38 812 

*IfA = icke farligt avfall

**fA = farligt avfall

Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställningskostna-

der, baserade på beräkningar från utomstående konsultfirma. Hässleholms 

Kommun har under tidigare år inte gjort några avsättningar.

 

Not 16 Långfristiga skulder

   2013 2012 

förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år 

efter balansdagen      

förfaller senare än 5 år efter balansdagen  0 25 000 

förfaller inom 2 till 5 år efter balansdagen  456 000 451 000 

Rörligt lån   62 000 67 000 

 

Summa    518 000 543 000 
 

       

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

   2013 2012
    

upplupna löner   252 646 

upplupna semesterlöner   1 402 1 599 

upplupna sociala avgifter   1 666 1 385 

upplupna räntekostnader   6 222 8 300 

upplupna kostnader lager   730 1 304 

övriga poster   5 726 4 318 

 

Summa    15 998 17 552 
 

       

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   2013 2012 

 

Avskrivningar   46 804 48 541 

Avsättningar deponier   3 341 2 613

övriga ej kassapåverkande poster   883 713

Summa    51 028 51 867 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas 

årsstämman den 18 mars 2014 för fastställelse.

Hässleholm den 21 februari 2014




