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Ett nytt år och för 
Hässleholm Miljö krav 
på ett nytt verksam-
hetstillstånd för att få 
fortsätta bedriva sin 
verksamhet. Ett om-
fattande arbete som 
pågår under hela året.

Tydligare information 
ger ett bättre och mer 
effektivt flöde av be-
sökare på vår återvin-
ningscentral i Vankiva, 
dessutom förenklar  
vi för kunderna.

Samtliga av bolagets 
chefer påbörjar ett 
ledarskapsutveck-
lingsprogram och till 
våra fjärrvärmekunder 
erbjuder vi en helhets-
lösning av fjärrvärme. 

En informationskam-
panj till mäklare om 
fjärrvärme påbörjas. 
På Ljungdala installe-
ras kärl i marknivå  
för att förbättra  
sophanteringen  
för de boende.
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En händelserik månad. 
Efter mycket förarbete 
genomförs systemstart 
i Pyramid. Hårt arbete 
krävs även i bolagets 
Intersport Challenge. 

En provtagningskurs 
med deltagare från 
hela Sverige anord-
nas på Hässleholm 
Miljö. Bolaget tar 
ett första steg ut 
i sociala medier 
genom communityn 
#mittavtryck. 

Sluttäckningen av 
gamla deponin går 
in i ett slutskede, 
därmed krävs en 
omställning i mot-
tagandet av massor. 

Vi blir medlemmar i 
Prisdialogen, en stor 
fjärrvärmekampanj 
genomförs, av-
fallspannan förbätt-
ras ytterligare genom 
en ny bränsleklo och 
projekt ”källsortering 
i offentliga miljöer” 
påbörjas. 

Ett första Retoy- 
kalas genomförs 
och barn får leka 
sig till en bättre 
värld. Kommun-
fullmäktige ger sitt 
positiva ställnings-
tagande till stora 
investeringar  
i fjärrvärme. 

Sopsamlarmonster-
na gör entré, det är 
början på en stor 
skolsatsning. En inven-
tering av alla miljörum 
påbörjas i syfte att få 
kontroll över standard 
och kvalité.  

Biobränslepannan 
HR150 byggs om  
och projekt dag- 
vattenrening påbörjas 
på Hässleholms Krets-
loppscenter med syfte 
till att minska vår 
påverkan på miljön.  

Vi bidrar till ett håll-
bart samhälle genom 
att hjälpa människor 
på flykt. Sista steget i 
sluttäckningsarbetet 
av gamla deponin i 
Vankiva påbörjas. 
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2015 beslutade FN om nya tuffare klimatmål. De nya 
målen handlar i mångt och mycket om att gå från ord 
till handling för att minska klimatpåverkan. Samma år 
startade Hässleholm Miljö communityn #Mittavtryck. 
Syftet är att öka kunskapen om varför vi måste ändra 
vårt beteende och skapa en förståelse för att allt vi alla 
gör har betydelse för hur vi ska kunna uppnå de mål för 
ett hållbart samhälle som FN beslutat om; ett hållbart 
samhälle i alla dimensioner; socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. Det handlar om att tänka i nya banor, att 
ändra vårt beteende och förstå varför!

Att hela tiden utvecklas och tänka nytt är grunden för 
all utveckling. En bra fråga i sammanhanget är: och vad 
lärde vi oss av detta? Det kan handla om saker som blev 
bra, men framförallt om det som gick fel. Mina barn upp-
märksammade mig på att jag ställer denna fråga i olika 
sammanhang. Så är det. Det som i nästa steg måste 
kopplas till frågan är mod och vilja att inse att någon, eller 
något, kanske måste förändras och utvecklas. 

Den 13 augusti 2015 inträffade ”Overshoot day”. Då 
hade vi på åtta månader förbrukat årsproduktionen 
av ekologiska resurser för 2015. Resten av året levde 
vi över jordens tillgångar. En viktig uppgift för Hässle-
holm Miljö är att vara en motor. Detta genom att vara 
initiativtagare inom energi- och miljöområdet för att 
bidra till ett mer hållbart samhälle, detta genom att 
erbjuda produkter och tjänster som gör det möjligt att 
leva mer hållbart. Att återanvända material genom att 
sortera sitt avfall och att värma hus och vatten med 
fjärrvärme är en bra grund för att leva hållbart. 

Visste du att varje person i Sverige genererar 460 kg 
avfall per år? Det finns ett tydligt samband mellan hur 
vi konsumerar och mängden avfall som uppstår. En cir-
kulär hållbar 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 åter-
användning och återvinning. Genom ökad kunskap ska 
vi på Hässleholm Miljö arbeta engagerat och tillsam-
mans med våra kunder hitta smarta lösningar för att 
vi ska kunna lämna över ett jordklot till våra barn och 
barnbarn som fortfarande funkar att leva på! 

Det bästa med att vara VD på Hässleholm Miljö är när 
kunder återkopplar och reflekterar över hur ändrat be-
teende kan bidra till en hållbar värld. Jag blev kontaktad 
av en fastighetsägare som var så bekymrad över resurss-
löseriet som finns. Hennes absoluta övertygelse är att vi 
måste ta ansvar och ändra vårt beteende. Hennes öns-
kan var att finna stöd i vår verksamhet och hitta former 
för att vi tillsammans kan arbeta för att göra det enkelt 
för våra kunder att göra rätt. Mycket av det vi gör kräver 
att vi tänker i nya banor, ändrar vårt beteende och att vi 
förstår varför. Precis samma sak som krävs för att vi ska 
klara FNs klimatmål… allt alla gör har betydelse. 

Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!  
Gunilla Holmberg, VD

…OCH 
VAD LÄRDE 
   VI OSS 
  AV DETTA?

2015

VD:N HAR ORDET

beslutade FN om nya 
tuffare klimatmål.

”ATT HELA TIDEN UTVECKLAS 
OCH ATT TÄNKA NYTT ÄR GRUN-
DEN FÖR ALL UTVECKLING”
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En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!

Tage Danielsson
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Nytt verksamhetstillstånd
Hässleholms Kretsloppscenter har sedan 1979 bedrivit 
sin verksamhet på befintlig plats i Vankiva. Det nuva-
rande tillståndet är enligt miljöbalken begränsat till 10 
år och upphör att gälla i december 2017. För att vi ska 
få fortsätta bedriva vår verksamhet påbörjades i januari 
2015 vårt arbete på en ansökan om ett nytt tillstånd. 
Det nya tillståndet som skickas till Miljödomstolen 
har anpassats till nuvarande, och framtida, verksam-
heter. Samråd har skett med Länsstyrelsen, allmän-
heten, organisationer och särskilt berörda. Arbetet 
med en ny ansökning är en pågående process som 
fortsätter under 2016.

Uppfräschning av återvinningscentralen i Vankiva
I februari påbörjades en uppfräschning av Hässleholms 
Kretsloppscenter med syftet att underlätta för besöka-
re att hitta till rätt container och därmed få ett bättre 
och mer effektivt flöde av bilar. Nya skyltar till respek-
tive container togs fram med bättre beskrivande text 
och i större format för en bättre tydlighet. En stor, cen-
tralt placerad, informationsskylt med karta över åter-
vinningscentralen, beskrivning av samtliga containrar 
och information om vad du ska tänka på vid ditt besök 
kommer under 2016 att placeras väl synlig mitt på går-
den. Vi tog även fram en broschyr med information om 
hur du som besökare kan förbereda dig inför ditt besök 
hos oss genom att packa bilen på rätt sätt. Under 2016 
fortsätter vi vårt arbete med att förbättra resterande 
återvinningscentraler.   

Januari

Februari

ÅRET SOM GÅTT

ETT BÄTTRE  
OCH MER  
EFFEKTIVT FLÖDE  
AV BESÖKARE
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Ledarskapsutveckling
Ett av prioriteringsområdena för året har varit ledar-
skapsutveckling. Att utveckla ledarskapet lönar sig 
både på kort och lång sikt då ett starkt och kvalita-
tivt ledarskap motiverar och bidrar till ett engagerat 
medarbetaskap. Samtliga bolagets chefer har deltagit 
i ledarskapsprogrammet som fokuserat på att utveck-
la chefernas kommunikativa förmåga för att förbättra 
och öka den vardagliga dialogen inom bolaget. I ok-
tober genomfördes den sista sammankomsten. Utvär-
deringen av ledarskapsprogrammet visar att aktiviteten 
var behövd, cheferna upplever en hög applicerbarhet 
av programmet i sitt vardagliga ledarskap. 

Mäklarkampanj
Vi påbörjade en informationskampanj om fjärrvärme 
till  mäklare i april. Under två månader besökte vi de sju 
största mäklarkontoren i Hässleholm för att berätta om 
Hässleholm Miljö, vad fjärrvärme är och hur det funge-
rar. De vanligaste frågorna mäklarna får av kunder gäl-
lande fjärrvärme diskuterades  och vi informerade om 
hur deras kunder ska gå tillväga för att få fjärrvärme 
inkopplat i sitt nya hus.     

”Underjordiska” behållare
Under våren installerade vi tillsammans med Hesslehem 
underjordiska behållare, det vill säga kärl i marknivå, vid 
en innergård på Ljungdala. Cirka 90 hyresgäster har med 
det nya systemet möjlighet att slänga sitt sorterade avfall i 
nedgrävda behållare med inkast ovan jord.  För de boende 
har det inneburit förbättringar i form av lättillgänglighet, 
ett ljust och fräscht ställe att gå och slänga sitt avfall på 
samt bra inkasthöjd som underlättar för barn och rörelse-
hindrade. För vaktmästarna har behållarna inneburit bättre 
arbetsmiljö och mindre underhåll. Vid halvårsuppföljning-
en kunde vi konstatera att systemet har många fördelar 
men att det inte automatiskt förbättrar sorteringen. 

Mars

April

ÅRET SOM GÅTT

Helhetslösning fjärrvärme
För att förenkla för villaägare att byta uppvärmnings-
form till fjärrvärme erbjuder vi nu en helhetslösning. 
I vår helhetslösning, som lanserades i mars, ingår an-
slutningsavgift, installation och fjärrvärmeväxlare.  
Vi vill att kunden ska känna sig trygg med att vi löser 
allt det praktiska vid ett byte till fjärrvärme så att kun-
den kan använda sin tid till annat än att kontakta olika 
leverantörer för installation. 

Ledarskap
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Lakvattenträff
Hässleholm Miljö stod den 6 maj som värd för en lakvattennät-
verksträff. 50 besökare, från Umeå i norr till Malmö i söder, var 
i Hässleholm för att ta del av information om vår verksamhet 
och framförallt om Hässleholms Kretsloppscenter. Gästföreläsare 
Bengt Hansson berättade om sina erfarenheter från SBR-rening av 
lakvatten och Magnus Hammar presenterade ett projekt om op-
timerat utnyttjande av befintliga resurser för lakvattenbehandling 
vid deponier. Vi fick många lovord om vår välskötta anläggning.  

Avfallsstrappan
I maj var klass fyra och fem från Kyrkskolan i Hässleholm på 
Hässleholms Kretsloppscenter för att delta i ett konstprojekt 
tillsammans med konstnären Dorota Szuszkiecz. Avfallstrap-
pan med de fem stegen målades på muren upp till återvin-
ningscentralen och förvandlade den dystra muren till en riktig 
färgklick. Kyrkskolans elever har arbetat med temat miljö. En 
uppgift har varit att ta fram ord och bilder som symboliserar de 
olika stegen i avfallstrappan. 

Systemstart Pyramid
Efter många månaders hårt arbete och ett stort engagemang 
kunde vi i maj genomföra systemstart av det nya affärssystemet 
Pyramid. Under hösten fick alla anställda ta del av olika utbild-
ningssteg. 

Intersport Challenge 
Intersport Challenge är en webbaserad utmaning som skiljer 
sig från traditionella friskvårdskoncept eftersom all form av 
aktivitet räknas och baseras på längd, ålder och kön. Detta 
gör att alla har samma möjlighet att delta. Hässleholm Miljö 
Challenge startade i maj och under sex veckors tid cyklade, 
sprang, promenerade och tränade bolagets anställda till sig 
poäng till sitt lag. För varje poäng som samlades in skänktes 
pengar till Läkare utan gränser. 

Förbättring av avfallspannan
Avfallspannan förbättrades och förstärktes invändigt med en 
Inconel-yta som svetsades på. En dyr investering som därför de-
lades upp på två år. 10 m2 genomfördes 2015, resterande yta 
kommer förstärkas under 2016.

Maj
VI FICK MÅNGA 
LOVORD OM VÅR 
VÄLSKÖTTA  
ANLÄGGNING.
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Provtagningskurs 
Hässleholm Miljö anordnade en provtagningskurs för 
mark och vatten på Kretsloppscentret i Vankiva. Kursen 
riktade sig mot personal som arbetar på en avfallsanlägg-
ning och deras specifika problemställning med lakvatten-
hantering och inkommande förorenade jordar. Kursen 
lockade deltagare från hela Sverige. Andra delen av kur-
sen genomfördes i september.  

#mittavtryck 
I juni lanserades Facebook-communityn ”#mittavtryck”, 
ett initiativ för att driva utvecklingen för ett hållbart sam-
hälle. ”#mittavtryck” är en community öppen för alla. 
Syftet är att dela kunskap och samtala om hur vi gemen-
samt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och mins-
ka vårt miljöavtryck. ”#mittavtryck” är en plattform som 
inspirerar till, och tipsar om en hållbar livsstil med strävan 
att nå bolagets målsättning, att minska hushållens och 
företagens miljöpåverkan.

Juni

07”FRAMÖVER 
KOMMER VI 
ATT ARBETA 
YTTERLIGARE 
MED EN ALLT 
STÖRRE SPECI-
ALISERING OCH 
INRIKTNING PÅ 
ETT MER KOM-
PLEXT AVFALL.”

Omställning i mottagandet av massor 
Hässleholms Kretsloppscenter påbörjade i juli en omställ-
ning från att ta in stora volymer konstruktionsmaterial till 
sluttäckning till att vara mottagare av mindre volymba-
serade avfallsslag. I takt med att sluttäckningen av den 
gamla deponin går in i ett slutskede minskar samtidigt 
behovet av täckmassor, vilket varit en stor andel av motta-
get avfall de senaste åren. Framöver kommer vi att arbeta 
ytterligare med en allt större specialisering och inriktning 
på ett mer komplext avfall.

Juli
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Projekt dagvattenrening påbörjas
Dagvatten från anläggningen kommer att ledas via ett 
konstruerat våtmarksområde för att åstadkomma kväve-
reducering och partikellfällning innan avledning till reci-
pient. Syftet är att minimera anläggningens påverkan på 
omgivning och miljö. 

Biobränslepannan byggs om
Under sommarmånaderna genomfördes ett omfattande 
arbete med att bygga om bränsleinmatningen på bio-
bränslepannan HR150 på värmeverket. Ett nytt material 
som ska hålla bättre än det gamla används. En stor del av 
murverket byttes i samband med ombyggnationen, även 
här användes ett nytt material som ska hålla bättre.

Nytt insamlingssystem
I augusti beslutade kommunfullmäktige att godkänna 
föreslagna investeringar på totalt 76,5 miljoner kronor 
avseende insamling av avfall. Beslutet innebär att vi under 
2016 kommer införa egen regi för insamling av avfall hos 
flerfamiljshus och verksamheter och ett nytt insamlings-
system för avfall hos villahushållen. 

Augusti

09
Hässleholm Miljö bidrar till ett hållbart samhälle 
Hässleholm Miljö är med och bidrar till ett hållbart sam-
hälle genom att hjälpa människor på flykt. Den 16/9 
skänkte vi 10 kronor per mottaget ton avfall som vägdes 
in på Hässleholms Kretsloppscenter, till bistånd för flyk-
tinghjälpen. Vi vägde in 838,37 ton vilket motsvarar 8383 
kronor till Röda Korsets insamling. Vi valde att avrunda 
denna summa uppåt och skänkte därför 10000 kronor.   

Sluttäckning av gamla deponin
I september påbörjades sista steget i sluttäckningsarbe-
tet av gamla deponin i Vankiva. Deponin täcks med ett 
tätskikt som gör att regnvatten inte rinner ner och blir 
förorenat av avfallet. Utseendet anpassas för att pas-
sa bättre in i den omkringliggande miljön. Den största 
miljövinsten med att sluttäcka deponin är att produk-
tionen av lakvatten minskar. Sluttäckningen av deponin 
måste vara klar till år 2020.   

Miljögudstjänst 
En miljögudstjänst anordnades i det stora garaget på 
Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Närmre 100 
personer besökte gudstjänsten som fokuserade på 
hållbarhet och miljö. Hässleholm Miljö informerade om 
status för fyrfacksprojektet och besökarna hade möjlig-
het att titta på de nya kärlen. 

September

ÅRET SOM GÅTT
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Anläggning för behandling av oljeslam
En anläggning för behandling av oljeslam har under året 
slutförts och i oktober provkördes den. Processanlägg-
ningen hanterar oljeslam genom att separera vatten från 
oljan genom en polymerprocess. Funktionen är till stora 
delar automatiserad och ger en betydligt mer effektiv re-
ningsprocess och en snabbare genomloppstid. 

Fjärrvärmekampanj
I oktober genomförde vi en fjärrvärmekampanj med syf-
te att kommunicera fjärrvärme som en lokal, driftsäker 
och enkel uppvärmningsform till de invånare i Hässleholm 
som har fjärrvärme tillgängligt i gatan. Vi ville att kam-
panjen skulle öka kunskapen om fjärrvärme och upplysa 
om att fjärrvärme har en positiv påverkan på miljön till 
ett konkurrenskraftigt pris. Kampanjen innefattade ett 
adresserat direktutskick till de i Hässleholm som bor på 
en gata där fjärrvärme finns tillgängligt, bussreklam på 
stadsbussarna i tre veckor och radioreklam i två veckor på 
Mix Megapol och NRJ.  

Prisdialogen 
Efter tre samrådsmöten under året med de största fjärr-
värmekunderna i Hässleholm kunde vi i oktober titulera 
oss som medlemmar i Prisdialogen. Under samrådsmö-
tena diskuterades en lokal prisändringsmodell fram och 
en prishöjning för 2016 föreslogs. Prisdialogen är ett 
branschgemensamt initiativ mellan SABO, Riksbyggen 
och Svensk fjärrvärme. Syftet med föreningen är en ge-
mensam plattform där kunder och leverantörer tillsam-
mans bidrar till en sund utveckling av fjärrvärme.  

Bränsleklo
Arbetet med att förbättra avfallspannan fortsatte under 
oktober då vi införskaffade en ny bränsleklo. Under-
hållskostnaderna på den gamla klon har ökat drastiskt de 
senaste åren och en ny klo var därför nödvändig.

Oktober 
Källsortering i offentliga miljöer
Hässleholm Miljös målsättning är att det ska vara möjligt, 
roligt och framförallt enkelt att källsortera i förskolan, i 
skolan, på jobbet, i kommunens boendeenheter och inte 
minst på offentliga platser. I oktober startade vi projektet 
”Källsortering i offentliga miljöer”, och vi siktar högt. Vår 
målsättning är att alla i Hässleholms kommun, oavsett 
verksamhet, ska ta sitt ansvar och bidra till en bättre miljö 
genom att källsortera korrekt.   

SKULLE ALLA LEVA SOM VI GÖR I SVE-
RIGE HADE VI BEHÖVT 3,7 JORDKLOT

ÅRET SOM GÅTT
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Retoy
Hässleholms första Retoy-kalas anordnades. Tillsam-
mans med Mötesplats Ljungdala bjöd vi in kommunens 
barn till att leka sig till en bättre miljö. På Retoys by-
tesaktiviteter skapas mötesplatser där barn får agera 
miljövänligt, i enlighet med barnkonventionen, genom 
att leka, byta, låna, skapa och ge leksaker tillsammans 
med andra barn. Vi vill ge dagens barn bästa möjliga 
förutsättningar till ett mer hållbart samhälle i den värld 
de ska växa upp i. Det innebär att aktivt, och i tidig 
ålder, lära barn och ungdomar om nyttan att återan-
vända och återvinna för att minska vårt miljöavtryck. 
Att leka sig till en bättre miljö är en fantastisk idé som 
vi gärna vill erbjuda kommunens barn. 
  
Investeringar för framtiden 
I november gav kommunfullmäktige sitt positiva ställ-
ningstagande att Hässleholm Miljö får investera hundra 
miljoner kr i fjärrvärme. Beslutet innebär att vi kommer att 
investera i en utbyggnad av fjärrvärmenätet till Sjörröd, 
vilket betyder fler fjärrvärmekunder. Det innebär även att 
vi kan investera i en sammankoppling av fjärrvärmenäten 
i Hässleholm och Tyringe och i en ny ackumulatortank. 
Investeringarna ger oss möjlighet att erbjuda fjärrvärme 
till fler samtidigt som vi effektiviserar vår produktion. Det 
är dessutom en vinst för miljön och ett steg mot ett mer 
hållbart samhälle.   

November

536
Barn i Sverige äger i  
genomsnitt 536 leksaker 

”DET INNEBÄR 
ATT AKTIVT, 
OCH I TIDIG 
ÅLDER, LÄRA 
BARN OCH 
UNGDOMAR 
OM NYTTAN 
ATT ÅTERAN-
VÄNDA OCH 
ÅTERVINNA”

ÅRET SOM GÅTT
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Sopsamlarmonsterna lanseras
Hässleholm Miljö ska, enligt sin vision, ta en aktiv roll i 
kunskapsspridningen om miljöarbete och hållbar livsstil 
i alla åldrar. En viktig grupp är förskole- och skolbarn. 
Vi vill i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår 
förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang 
hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer 
hållbart samhälle. En viktig del av strategin för 2020 är 
att ta fram material, anpassat till läroplanen, för förskola 
och skola. Ett första steg i satsningen var att ta fram 11 
sopsamlarmonster, ett för varje fraktion som sorteras ut i 
hushållen. Monsterna kommer att användas i de material 
vi tar fram, för att på ett roligt sätt förmedla kunskap om 
olika fraktioner och olika typer av avfall. 

Ny spolplatta
I maj startade arbetet med att ta fram en ny spolplatta, ett 
projekt som involverat och engagerat många anställda på 
Hässleholm Miljö. Den 11 december stod den nya spol-
plattan på OP2 klar att användas.  

Inventering av miljörum
I december påbörjades en stor inventering av alla miljör-
um och uppställningsplatser för flerfamiljshus och verk-
samheter i hela kommunen. Syftet är att få kontroll över 
miljörummens standard och kärlens kvalité inför hösten 
då Hässleholm Miljö övertar ansvaret för insamling av hus-
hållsavfall i hyreshus och verksamheter.

December

ÅRET SOM GÅTT
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Det är med spänning, och lite nervositet, vi ser fram emot 
vad som döljer sig bakom knuten för 2016. Det är stora 
utmaningar som väntar Hässleholm Miljö, vilket kommer 
att kräva ett hårt arbete och ett stort engagemang från så 
väl styrelse, ledning och personal. 

Två större investeringsprojekt kommer att genom-
syra vår verksamhet under 2016.
Genom en utbyggnad av fjärrvärmenätet till Sjörröd kan 
vi erbjuda ett nytt område i Hässleholm fjärrvärme. Att 
proaktivt kommunicera med de boende i Sjörröd och till-
godose dem med aktuell information blir viktiga steg för 
att öka antalet fjärrvärmekunder. En sammankoppling av 
fjärrvärmenäten i Hässleholm och Tyringe och en ny ack-
umulatortank är andra stora effektiviseringssteg. Investe-
ringar i fjärrvärme ger oss möjlighet att erbjuda fjärrvärme 
till fler, samtidigt som vi effektiviserar vår produktion och 
kvalitetssäkrar vår leverans ytterligare.

Den andra stora investeringen innebär ett byte från nuva-
rande insamlingssystem för hushållsavfall till ”fyrfack”. Vi 
vill göra det lätt för kommuninvånarna att göra rätt när de 
sorterar sitt hushållsavfall. Fyrfackskärl förenklar sortering-
en samtidigt som villaägarna slipper mellanförvaring av 
säckar och hinkar. Att dessutom arbetsmiljön förbättras 
för våra chaufförer ser vi som mycket positivt. Från hösten 

2016 kommer vi att arbeta med en ny entreprenör för 
insamling av hushållsavfall.

Insamlingen av hushållsavfall från flerfamiljshus och 
verksamheter kommer Hässleholm Miljö ta över i egen 
regi. En mycket spännande utmaning, som dessutom 
kommer innebära att sju nya medarbetare kommer 
att anställas. 

Utöver våra större investeringsprojekt har vi mycket posi-
tivt att se fram emot 2016. Vi kommer att arbeta vidare 
med att förbättra våra tjänster och göra dem mer servi-
ceinriktade. Vi vill att våra kunder ska uppleva att det är 
enkelt att vara kund hos oss.  

• Vårt arbete med Prisdialogen fortsätter. En dialog om   
 prissättning, med de största fjärrvärmekunderna, ger   
 oss värdefull input i vårt fortsatta arbete med att vara  
 konkurrenskraftiga, leveranssäkra och erbjuda en   
 hög kvalité. 
• Tjänsten ”Mina Sidor” lanseras under 2016. Ett viktigt  
 steg för att arbeta mer proaktivt och serviceinriktat mot  
 våra kunder. 
• Ytterligare en ny tjänst, ett serviceavtal inom fjärrvärme,  
 lanseras under 2016 med syfte att förbättra och  
 förenkla för våra kunder.  

VÅR FRAMTID

FRAMTIDEN

Med fokus på 2016

2016
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”DET ÄR MED 
SPÄNNING, 
OCH LITE 
NERVOSITET, 
VI SER FRAM 
EMOT VAD 
SOM DÖLJER 
SIG BAKOM 
KNUTEN FÖR 
2016”

2016
FRAMTIDEN
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FÖRVALT-
NINGSBE-
RÄTTELSE

87
518-37

 4106
Årets resultat är 4 106 tkr. 
(Bolagets resultat efter 
skatt, ifjol var det 4133)
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7
5234 18,3%

265 501

Soliditeten har ökat från 
15,8% till 18,3 %

Omsättning 265 501 tkr (I fjol 
var omsättningen 252 666)
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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 avfallsbe-
handling och återvinning av avfall från hushåll, industrier 
och andra verksamheter.

Verksamhetsområde Fjärrvärme arbetar med värmepro-
duktion för distribution i Hässleholm och Tyringe.

De båda verksamhetsområdena verkar med hänsyn till 
långsiktiga ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, teknisk 
utveckling, hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser. 

VERKSAMHETEN

Vår verksamhetsidé
”Erbjuda medborgare och företagskunder ett brett utbud 
av produkter och tjänster inom energi- och miljöområdet 
som bidrar till att göra Hässleholm till en attraktiv och håll-
bar kommun att leva och verka i.
Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!”

Bolagets verksamhet har sin utgångspunkt i tre olika 
kundkategorier, renhållningsabonnenter, avfallsleverantö-
rer och fjärrvärmekunder. Möjligheterna att påverka pris-
sättningen 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 
varje hushåll enligt lag tvingade att inneha ett abonne-
mang. HMAB är kommunens genomförare för denna 
monopolverksamhet. Renhållningstaxan beslutas av 
kommunfullmäktige.

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 utgångs-
punkt i priset på andra uppvärmningsalternativ samt hur 
kostnaderna för bolaget utvecklas men också hur prisbil-
den på fjärrvärme ser ut i andra fjärrvärmebolag.

Värmeproduktionen i Hässleholm sker huvudsakligen 
inom Läreda industriområde i följande enheter:
• Samförbränningspanna, 20 (20) MW värme och cirka  
 1,7 (1,7) MW el, baserad på utsorterat hushålls-   
 och industriavfall.
• 4 stycken biobränslepannor, en på 30 MW, två på sex  
 MW och en på åtta MW. 
• 3 stycken oljepannor, två på 20 MW och en på sex   
 MW, baserad på lättolja.

I Tyringe sker värmeproduktion på Smedstorps industri-
område i följande enheter:
• Biobränslepannor, två stycken på tre MW.
• Oljepannor, en på två och en på fyra MW.

Biobränsle- och samförbränningspannorna bidrar till en 
mycket låg andel olja.

Fjärrvärme levererades till totalt 2 619 (2 604) kunder 
under 2015. I Hässleholm är det 503 (501) stora fastig-
heter och 1 925 (1 915) villor som är anslutna. I Tyringe 
är det 64 (64) stora fastigheter och 127 (124) villor som 
är anslutna. Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår till 
ca 9 000 (9 000) och under året levererades 189,0 (180,0) 
GWh värme.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultat och ställning 
Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på 23 676 (5 316) tkr. 

Nettoomsättning  tkr 263 620 251 213 268 318 269 942 255 085

Resultat efter finansiella poster  tkr 23 676 5 316 30 530 28 671 12 674

Balansomslutning  tkr 749 552 765 202 783 707 782 648 786 437

Antal årsanställda  st. 70 69 72 69 76

Soliditet  % 18,3 15,8 15,3 12,0 9,6

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

Avkastning på eget kapital  % 17,3 4,3 25,5 30,5 16,8

   2015 2014 2013 2012 2011

Nyckeltalsdefinitioner framgår av Tilläggsupplysningar.

Soliditeten i bolaget uppgår till 18,3 procent, vilket är 
ett mått på att bolagets fortsatt höga låneskuld i för-
hållande till det egna kapitalet fortsätter att minska. 
Bolaget har under 2015 amorterat 30,0 mkr vilket lig-
ger i linje med finanspolicyn. Policyn innebär att bo-
laget ska arbeta för en framtida långsiktig ekonomisk 
stabilitet med högre soliditet.

Resultatet efter finansiella poster 2015 fördelas per verk-
samhetsområde enligt följande:

Verksamhetsområde Renhållning   
+ 4 334 (+ 2 134)
• Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) har under 2015   
 mottagit 206 (240) kton avfall och det är framför allt   
 förorenade jordar och konstruktionsmaterial som   
 genererat volymerna. Avsättningen till återställnings-  
 fonden har gjorts enligt plan. Arbetet med att sluttäcka  
 den deponi som inte längre används har tagit fart. I år  
 har, utöver avsättningar också ianspråktagits medel på  
 en nivå som är avsevärt högre än tidigare. Arbetet med  
 att förstärka marginalerna har gett resultat. Volymerna  
 är lägre men trots detta har vi ett klart bättre resultat i  
 år. Vår investering i en ny oljeplatta (OP2) har inneburit  
 ökade volymer av förorenade vätskor och vi är nu uppe  

 i de volymer som vårt miljötillstånd tillåter.  Resultatet   
 för HKC:s verksamhet för 2015 är 8 725 tkr.
• Insamlingen av hushållsavfall är budgeterad med ett   
 visst underskott och subventioneras av verksamheten  
 på HKC. Detta innebär att renhållningstaxan blir lägre  
 och invånarna i Hässleholm gynnas ekonomiskt. Taxan  
 höjdes under året i enlighet med Kommunfullmäktiges  
 beslut och den nya taxan gäller från 1 maj 2015.   
 Resultatet är – 4 391 vilket är något lägre än budgeterat. 

Verksamhetsområde Fjärrvärme   
+ 19 342 (+ 3 182)
• 2015 har inneburit ett avsevärt bättre utfall än 2014.   
 Orsaken till det förbättrade utfallet står att finna i en   
 bättre kostnadskontroll. Försäljningsvolymen är något  
 högre än 2014 men då bolaget lyckats bättre med 
 bränslemixen har resultatet förbättrats mer än vad   
 volymökningen motiverar. Vi har lyckats bättre under   
 sommarperioden vad gäller vår avfallshantering   
 och kostnadsutfallet i övrigt har också varit gynnsamt.  
 Värmeåtgången har under året varit normal för   
 bolagets kunder med tanke på väderbetingelserna.   
 Fjärrvärmetaxan har varit oförändrad under året men   
 en höjning med 1,5 % har aviserats att börja gälla från  
 och med 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga händelser under räkenskapsåret
Under året har ett nytt affärssystem, Pyramid, implemen-
terats. Målet är att affärssystemet ska underlätta arbetet 
med att lättare kunna följa upp verksamhetens olika delar 
för att tydligare analysera olika verksamhetsområdens ut-
veckling och lönsamhet. Implementeringen har gått som 
planerat, nu återstår mycket arbete med att utveckla och 
förbättra våra processer framöver. 

Arbetet med att ta fram en långsiktig strategi, HMAB 
2020 har fortsatt under året. Tillsammans med externa 
konsulter har bolagets olika verksamhetsområden belysts 
och strategier och långsiktiga mål har utformats. Mål har 
tagits fram för de olika verksamhetsområdena. Framöver 
ska strategin än mer bli en naturlig del i bolagets verk-
samhet för att stärka bolaget och dess förmåga att nå de 
syften och mål som finns angivna i bolagsordning, ägard-
irektiv och vision.

Bolagets omorganisation till en funktionsbaserad organi-
sation har nu genomförts och vi kan se att vi har börjat nå 
de effekter som eftersträvats med förändringen.
 
Verksamhetsområde Renhållning 
2014 fattade bolagets styrelse beslut om att byta insam-
lingsmodell för hushållsavfall. Under 2015 har detta be-
slut godkänts av Kommunfullmäktige och mycket arbete 
har lagts på att förbereda för införandet. Därefter har bo-
laget genomfört upphandling av entreprenör för insam-
ling av hushållsavfall utifrån den nya insamlingsmetoden. 
Upphandling av fordon för insamling av avfall från stora 
fastigheter och Industrier har också genomförts, detta då 
den insamlingen framöver kommer att ske i egen regi och 
med egen personal.  

100 000

50 000

0

150 000

200 000

250 000

300 000

2004

69,4 69,9

104,1

253,2

205,7

176,6

136,2

192,3

250,3

205,5

239,6
206,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Behandling avfall HKCTon

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



22

Verksamhetsområde Fjärrvärme 
Under året har Kommunfullmäktige behandlat och 
godkänt de projekt som innebär att Sjörröd ansluts till 
fjärrvärmenätet och att en ackumulator byggs som en 
del i att vi samtidigt binder samman fjärrvärmenäten i 
Tyringe och Hässleholm. 

De första ”helhetslösningarna” genomfördes under 
2015. I syfte att underlätta för nyanslutning av nya 
kunder har ett helhetskoncept utarbetats, man bestäl-
ler fjärrvärme av oss och därefter tar vi ansvar för hela 
lösningen fram till dess att fjärrvärmen är ansluten och 

fungerar, detta till ett fast pris enligt överenskommelse. 
Erfarenheterna har varit mycket goda. Hittills har ett 
tiotal anslutningar gjorts.

Ett nytt kontrollrum vid Beleverket har byggts, på så sätt 
har vi säkerställt en effektiv och trygg produktionsstyrning 
framöver. Detta underlättar också för den framtida sam-
mankopplingen av näten som tidigare nämnts.

Årets produktionsmix av bränsle i våra två produktions-
anläggningar, Hässleholm och Tyringe, framgår av stapel-
diagrammen nedan. Totalt producerades 243,3 (244,6) 
GWh, 9,9 (8,9) GWh el, under året.
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Beleverket, produktionsmix 2015, totalt: 223,6 GWh

Tyringe, produktionsmix 2015, totalt: 19,7 GWh

Bortkyld värme 7,8 GWh

Tillförd spillvärme 2 GWh

Bortkyld värme 0 GWh

Elproduktion från avfallsbränning 9,9 GWh

Flisproduktion 19,6 GWh

Brännbart avfall 115,7

Oljeförbränning 1,1 GWh

Oljeförbränning 0,1 GWh

Flisproduktion 87,1 GWh

MWh/Månad

MWh/Månad
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Framtida utveckling

Vår vision
”Motor och initiativtagare för Hässleholm och 
närregionens hållbara utveckling inom energi och 
miljöområdet.”

Grundläggande värderingar

Ansvar, engagemang och kunskap för en hållbar fram-
tid: 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 kundanpas-
sade lösningar för att leva, bo och arbeta - nu och i 
framtiden.

Kunskap, genom allas delaktighet och hög kunskaps-
nivå 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 2015 har vi startat en ny oljeplatta, OP2. In-
vesteringen har gett oss en ökad kapacitet att hante-
ra förorenade 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. Fortfarande pågår ett visst intrimningsarbete 
men redan har kapaciteten ökat för oss.

Försöksprojektet med nya kärl för insamling har lett 
till ett positivt beslut i kommunfullmäktige. 2016 kom-
mer att präglas av mycket arbete kring implementering-
en av ett nytt insamlingssystem. Utöver det kommer vi 
att åter bedriva en del av insamlingen i egen regi. Avfall 
från stora fastigheter och industrier kommer att samlas 
in med hjälp av egen personal och egen utrustning. 
Verksamhetsområde Fjärrvärme
Planerna som tagits fram under tidigare år ledde till 
beslut under 2015. Besluten är av en sådan storlek att 
bolagets verksamhet under flera år framåt kommer att 
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präglas av dessa. Under 2016 ska planerna för utbygg-
nad av fjärrvärme till Sjörröd genomföras. Därefter 
väntar ett ännu större projekt, sammankoppling av nä-
ten i Tyringe och Hässleholm och uppförandet av den 
ackumulator som är en förutsättning för sammankopp-
lingen. I förlängningen ger investeringen möjlighet att 
erbjuda fler kunder i Tyringe och även Finja fjärrvärme 
framöver. Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme 
förutspår en minskning av förbrukning med totalt 10 
% fram till 2025. Med dessa investeringar påbörjar bo-
laget arbetet med att finna nya kunder och utöka ut-
budet av service och tjänster inom fjärrvärmeområdet. 

Vi har blivit medlemmar i Prisdialogen, en modell vars 
mål är att skapa förutsägbar och transparent prissättning 
för fjärrvärmeleveranser. Syftet är att skapa en gemen-
sam plattform där kunder och leverantör tillsammans 
bidrar till en sund utveckling för fjärrvärmemarknaden.

Personal

Organisationen
I november 2013 stärktes bolaget genom att organi-
sationen funktionsindelades. Istället för att ha två olika 
affärsområden, Renhållning och Fjärrvärme, består nu 
bolaget av affärsområde Produktion och affärsområde 
Support. Våra stödfunktioner finns organiserade i af-
färsområde Ekonomi/IT. Direkt underställda VD finns 
också HR-chef, teknisk chef och kommunikatör. Löpan-
de utvecklas organisationen, så även under 2015. En 
ny HR-chef har rekryterats och arbetet med att utveckla 
den funktionsbaserade organisationen har fortsatt.

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 enga-
gerande och trygg arbetsplats som erbjuder omväxlan-
de arbetsuppgifter och gemenskap.”

Samtliga enheter har arbetsplatsträffar med närms-
ta chef, och utöver det bjuds samtlig personal in till 
bolagövergripande informationsträffar. Under året ge-
nomfördes medarbetar- och lönesamtal. Utöver detta 
genomfördes dialogmöten i olika former i enheterna. 
Gästföreläsare har också deltagit, Olof Röhlander be-
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sökte bolaget under året och föreläste under rubriken 
”Det blir alltid som man tänkt sig”.

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 
plattform som tidigare skapats för ett tryggt ledarskap 
i bolaget. Träffarna genomsyras av information, arbe-
te med bolagets ledarförväntningar och skapande av 
samsyn kring för bolaget viktiga frågor. Bolagets chefer 
har under året deltagit i en chefutbildning.
 
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp på Skyddskommit-
téns regelbundna sammankomster. Arbetet med risk-
bedömning, handlingsplaner och skyddsronder följer 
nu en implementerad arbetsmetod som fungerar väl. 

Löneöversyn
2015 års lönerevision genomfördes enligt en delvis ny 
struktur, där en tydligare koppling till avdelnings- och 
individuella mål var ett av syftena.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget har identifierat de viktigaste riskerna och osä-
kerhetsfaktorerna och de utgörs av följande:
• ändringar av de ekonomiska förutsättningarna;   
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 kraftiga prisförändringar på energiråvaror, nya och   
 ändrade miljöavgifter, 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 som på   
 kort sikt kan leda till minskade intäkter. 

Bolaget har en Risk- och Sårbarhetsgrupp som har till 
syfte att dels hantera övergripande säkerhetsfrågor och 
identifiera oönskade händelser, dels underhålla den 
bolagsövergripande nödlägesberedskapsplanen.

Miljöpåverkan
Kontrollplanen är verksamhetens styrdokument och 
innefattar en hanteringsplan för de risker för männ-
iskors hälsa och miljön som identifierats i riskanalysen. 
Bland dessa kan nämnas: brand i olika avfall, pumpha-
veri, lakvattenläckage, förorening av mark och grund-
vatten, lukt, nedskräpning och buller. Dokumenten 
ligger till grund för arbetet med ständiga kvalitets-
förbättringar 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 Hässleholm Kretsloppcenter har noga avvägda ar-
betsmetoder för att reducera negativ miljöpåverkan. 
Reningsverk för lakvatten, utvinning av metangas från 
deponier för energiproduktion och tillverkning av bio-
bränsle från organiskt avfall är några av dessa metoder.

Verksamhetsområde Renhållning
Renhållningsverksamheten bedrivs enligt tillstånd till-
delat och beslutat av Miljödomstolen 2005-11-14.

Miljöpåverkan avseende renhållning består i huvud-
sak av utsläpp till luft och vatten från avfallsanläggning-
en i Vankiva samt utsläpp till luft från insamlingsfordon. 
Deponigasen tas omhand och används för energipro-
duktion. Lakvatten renas i eget reningsverk och renat 
lakvatten släpps ut i Prästabäcken. Till verksamheten 
hör även en egen kontrollplan som är ett kontinuer-
ligt uppdaterat styrdokument för verksamheten. Under 
2015 renade bolaget 136 990 (173 322) m3 lakvatten.
Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en 
heltäckande beräkning av vad det skulle kosta att helt 
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oplanerat avsluta verksamheten vid varje tidpunkt un-
der anläggningens driftstid. Hässleholms kommun har 
ställt tillräcklig säkerhet, 35 mkr, till Länsstyrelsen Skå-
ne för detta.
 Anläggningen har ett omfattande kontrollprogram 
vars resultat bland annat redovisas till tillståndsmyndig-
heten i den årliga miljörapporten.

Under 2014 påbörjades arbetet med att erhålla ett 
nytt tillstånd för verksamheten i Vankiva och arbetet 
fortskrider som planerat. Nuvarande tillstånd gäller till 
och med 2017.

Verksamhetsområde Fjärrvärme
Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning enligt 
miljöbalken. Tillståndet i Hässleholm avser förbrän-
ning 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 biobränslepanna lämnades 2008-12-18. 
Fjärrvärmecentralen i Tyringe är från och med 2008-
01-01 inte längre tillståndspliktig. Det tidigare tillstån-
det (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 sam-
förbränningspannan.

Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av ut-
släpp till luft samt vatten i form av rökgaskondensat. 
Bolaget har tilldelats utsläppsrättigheter för koldioxid 
avseende perioden 2013-2020, totalt 213 803 styck-
en (ton). Dessa delas upp på de olika åren och mins-
kar 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 avfalls-
förbränningsutsläpp till redovisningen av utsläpp av 
koldioxid. Antalet utsläppsrätter för år 2014 uppgår till 
16 823 (16 986) stycken (ton).

Nätet för bolagets distribution sträcker sig ca 135 km 
i Hässleholm och ca 14 km i Tyringe.

Verksamhetsmål 2015
Underarbetet med vår strategi ”HMAB 2020” har ut-
gångspunkten i bolagets målarbete varit de fyra över-
gripande målen för Hässleholms Kommun:

Ekologiska förutsättningar
Hässleholms kommun ska utvecklas i samklang med de 
ekologiska förutsättningarna.

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

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.

Attraktiv arbetsgivare och kreativa arbetsplatser
Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgiva-
re med tillåtande och kreativa arbetsplatser.
 
Utifrån dessa fyra mål områden har bolaget identifierat 
fem mål områden. ”Ekologiska förutsättningar” och 
”Omsorg, service och trygg livsmiljö” har delats upp i 
tre målområden för bolaget:
• Kunder och Medborgare
• Miljö
• Verksamheter

”Hållbar ekonomi och effektivresursanvändning” har 
i bolagets eget målarbete rubriken ”Ekonomi och fi-
nans” och för ”Attraktiv arbetsgivare och kreativa ar-
betsplatser” har vi använt uttrycket ”Medarbetare och 
organisation”.

De tre övergripande mål som satts upp för 2015 och 
som skulle genomsyra all verksamhet var:
• Under 2015 ska den funktionsindelade    
 organisationen utgöra grunden för ett effektivt   
 arbete. 
•  Alla medarbetare ska bidra till att öka fokus   
 på ”fjärrvärmeaffären” och avfallshierarkin. 
• Alla medarbetare ska arbeta för att stärka bolagets   
 varumärke internt och externt. 



26

Verksamhetsmål 2015, uppföljning
Bolaget har under året utvecklat nyckeltal för att kunna 
följa upp utvecklingen för olika målområden. Arbetet 
pågår fortfarande och en del av nyckeltalen är nya, så 
nya att redovisning ännu inte kan ske. Nedan redovisas 
utfallen för en del av nyckeltalen.

Miljö och Verksamheter
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 82,4 % 
(80,9 %) av egenproducerad el. För Fjärrvärmeverk-
samhetens del var driftsstoppen fem (fyra) under 2015. 
Oljeandelen under 2015 var totalt 0,5 % (0,7 %), olja 
används när övriga pannor står stilla på grund av olika 
produktionsstörningar, vid haverier eller vid extrem kyla.

Ekonomi och Finans
Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 17,3 % 
(4,3 %) och bolagets soliditet är 18,3 % (15,8 %). 
Årets amortering är 30,0 (25,3) mkr. Under året har 
alla investeringar gjorts utan att ytterligare lån tagits 
upp. Bolagets skulder till kreditinstitut i förhållande till 
balansomslutningen vid utgången av 2015 uppgår till 
65,3 (67,7) %. Budgetprocessen för kommande år in-
leds numera på sensommaren för att kunna presente-
ras i början av september.

Kunder och Medborgare
Mellan 1 jan 2015 och 1 jan 2016 hade vi 82 626 (52 097) 
besök på hemsidan. Bolaget har introducerat e-fak-
turamöjlighet till sina kunder och nu är drygt 20 % 
e-fakturor. Antal samtal till kundtjänst har uppgått till 
12 413 st. (13 115) under 2015.

Medarbetare och Organisation
Under 2015 har vi rekryterat ett antal nya medarbetare. 
Vi har upplevt att det fungerat väl att hitta den kompe-
tens vi behöver och inför varje rekrytering har vi gjort en 
behovsanalys och kravprofil som kvalitetssäkring.

Under året genomfördes en medarbetarundersök-
ning och alla medarbetare gavs möjlighet att medver-
ka. Resultatet bröts ner till enhetsnivå och därefter ar-
betades handlingsplaner fram på arbetsplatsträffarna. 
Undersökningen kommer att upprepas under 2016.
Sjukfrånvaron har under 2015 varit 4,5 % (4 %) och 
övertidsuttag har varit 1,7 % (2,2 %) av arbetat antal 

timmar. Årets sjukfrånvaro kan delas upp i långtids-
sjukfrånvaro som motsvarar 3,2 % och korttidssjuk-
frånvaro som motsvarar 1,3 %. Det är glädjande att 
korttidssjukfrånvaron minskar och ligger på en rimlig 
nivå. Bolagets utveckling vad gäller långtidssjukfrånva-
ron som ökar, har lett till att åtgärder vidtagits för att 
grundligt undersöka alla orsaker som lett till utveck-
lingen. Undersökningen har lett till slutsatsen att för 
närvarande kan orsakerna till långtidssjukskrivningarna 
härledas till andra faktorer än arbetsmiljön i majorite-
ten av fallen. Bolaget kommer även fortsättningsvis att 
fortsätta arbetet med att utreda varje enskilt rehabilite-
ringsfall och vidta förbättringsåtgärder i de fall vi kan 
identifiera brister i arbetsmiljön för att minska andelen 
långa sjukdomsfall. Inom ramen av bolagets systema-
tiska arbetsmiljöarbete kommer bolaget fokusera på 
att vidareutveckla arbetet av förebyggande åtgärder.

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

Förslag till vinstdisposition (i kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 9 083 036
Årets resultat   4 105 626
  13 188 662

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst-
medlen disponeras så att

till aktieägare utdelas 3 000 000
i ny räkning överförs 10 188 662
  13 188 662

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga in-
vesteringar. Såväl soliditet som likviditet påverkas inte på 
ett sådant sätt att det skadar bolaget. Utdelningen kan 
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 
17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln). 

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekono-
miska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i 
övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning, kas-
saflödesanalys samt noter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning    1,2  263 620  251 213

Aktiverat arbete för egen räkning       465 526

Övriga rörelseintäkter       1 416 927

        265 501  252 666

         

Rörelsens kostnader        

Råvaror och förnödenheter    2  -85 991  -89 012

Övriga externa kostnader    2, 3, 4  -48 361 -52 480

Personalkostnader    5  -45 844 -41 863

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar      -46 034  -46 146

Övriga rörelsekostnader       -  -3

       -226 230 -229 504

Rörelseresultat       39 271 23 162

        

Resultat från finansiella poster    6      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter      294  485

Räntekostnader och liknande resultatposter      -15 889  -18 331

        -15 595  -17 846

Resultat efter finansiella poster       23 676  5 316

         

Bokslutsdispositioner    7  -18 635 -

Resultat före skatt       5 041  5 316

         

Skatt på årets resultat    8  -1 128  -1 183

Övriga skatter      193 

Årets resultat       4 106   4 133

    Not  2015-01-01- 2014-01-01-
      2015-12-31 2014-12-31

tkr

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

         

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader, markanläggningar och mark      9  124 395 125 778

Maskiner och andra tekniska anläggningar    10  466 961 472 894

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 11  7 628 15 262

        598 984  613 934

         

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i intresseföretag      15  15 

Summa anläggningstillgångar       598 999 613 949

         

Omsättningstillgångar        

         

Varulager m m        

Råvaror och förnödenheter       7 187  6 068

         

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar       43 289  44 866

Fordringar hos koncernföretag     12  8 149  7 905

Kommunkoncernkonto    13, 14  86 279  84 649

Övriga fordringar       4 481  3 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   15  1 159  3 944

        143 357  145 018

         

Kassa och bank    14  9  167

Summa omsättningstillgångar       150 553 151 253

         

SUMMA TILLGÅNGAR       749 552 765 202

    Not  2015-12-31 2014-12-31   
 

tkr
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Eget kapital       16       

Bundet eget kapital          

Aktiekapital          10 000 10 000

Reservfond          2 000 2 000  

          12 000 12 000  

         

Fritt eget kapital          

Balanserad vinst eller förlust          9 083 7 950

Årets resultat          4 106 4 133

           13 189 12 083

Summa eget kapital          25 189 24 083

           

Obeskattade reserver       17  142 966 124 331

           

Avsättningar          

Övriga avsättningar       18  42 731 42 763

           

Långfristiga skulder       19       

Skulder till kreditinstitut          462 700 492 700

           

Kortfristiga skulder          

Skulder till kreditinstitut          25 000 25 000

Förskott från kunder          245 209

Leverantörsskulder          23 806 25 100

Skulder till koncernföretag       12  466 3 096

Aktuella skatteskulder          149 204

Övriga skulder          11 305 5 987

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     20  14 995 21 729

Summa kortfristiga skulder          75 966 81 325

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          749 552 765 202

           

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter     

    

För egna skulder och avsättningar   

Bankgaranti Naturvårdsverket         700 635

         700 635

      

Ansvarsförbindelser          Inga Inga

    Not  2015-12-31 2014-12-31
     

tkr
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KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten        

Resultat efter finansiella poster          23 676 5 316

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (inkl. avskrivningar) 21  46 077 47 259

Betald skatt          -1 548  -2 428

Kassaflöde från den löpande verksamheten         68 205   50 147

         

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet        

Förändring av varulager och pågående arbete        -1 119  7 630

Förändring av kundfordringar och koncernfordringar       1 334  -1 619

Förändring av kortfristiga fordringar          1 958  -132

Förändring av leverantörsskulder och koncernskulder       -3 924  57

Förändring av kortfristiga skulder          -1 480  5 283

Kassaflöde från den löpande verksamheten        64 974 61 366

Investeringsverksamheten        

Förvärv av materiella anläggningstillgångar         -30 502  -45 490

Sålda materiella anläggningstillgångar         - 27

Kassaflöde från investeringsverksamheten        -30 502  -45 463

    

Finansieringsverksamheten        

Upptagna lån/Amorteringar          -30 000  -25 300

Betald utdelning         -3 000 -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten        -33 000  -28 300

    

         

Årets kassaflöde          1 472 -12 397

         

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets början        

Likvida medel vid årets början          84 816  97 213

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets slut     21  86 288  84 816

    Not  2015 2014
     

tkr

KASSAFLÖDESANALYS/TILLÄGGSUPPLYSNINGAR



31

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade 
principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffnings-
värde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om annat ej anges.

Utländska fordringar och skulder har värderats till ba-
lansdagens valutakurs.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar in-
komsten 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 er-
hållits eller kommer att erhållas och redovisas i den om-
fattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt.

Försäljning av fjärrvärme redovisas efter mätning hos 
kunden i enlighet med allmänna villkoren. Försäljning re-
dovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter från för-
bränning av sorterat brännbart avfall redovisas i samband 
med invägning. Intäkter från renhållningsverksamheten 
redovisas när leverans av vara eller tjänst har utförts och 
alla rättigheter och risker har övergått till köparen. Hyres-
intäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Be-
räkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggan-
de tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns 
rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bo-
laget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande 
villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kost-
nader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäkts-
förs 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, se-
mester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättning-
ar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det 
år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnads-
förs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffnings-
värdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga ersättning-
ar värderas till det odiskonterade belopp som företaget 
förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättning-
ar 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 enheten inte har tillräckliga 
tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. 
Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs 
under det räkenskapsår de avser. 

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller opera-
tionell leasing. Klassificering av leasingavtal görs vid lea-
singavtalets ingående. Bolagets samtliga leasingavtal har 
klassificerats som operationella.

Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal 
där företaget är leasetagare kostnadsförs linjärt över le-
asingperioden.
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska beta-
las 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 beslutade eller som är aviserade och 
med stor säkerhet kommer att fastställas.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt inne-
hav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell an-
läggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det 
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde 
om det kan antas att värdenedgången är bestående.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för för-
bättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig 
nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för repa-
ration och underhåll redovisas som kostnader. Materiel-
la anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den 
bedömda nyttjandeperioden. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används 
för samtliga typer av materiella tillgångar. I enlighet med 
K3-regelverket tillämpar bolaget regelverket kring kom-
ponentavskrivning. 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 lå-
nekostnaderna till ett belopp av 11 132 (11 132) tkr.

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, kon-
struktion eller produktion av en kvalificerad tillgång 
aktiveras under den tidsperiod som krävs för att färdig-
ställa tillgången för dess avsedda användning eller för-
säljning. Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period 
som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostna-
der och liknande resultatposter. 

Reservdelar överstigande 20 (20) tkr klassificeras som 
anläggningstillgångar. 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 varu-
lagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt 
FIFO-metoden och verkligt värde. Övrigt lager värderas till 
det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övri-
ga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 
belopp som efter individuell 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 pla-
ceringar 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 ut-
gift för sluttäckning och underhåll nuvärdesberäknas och 
fördelas linjärt över återstående nyttjandeperiod för depo-
nin, dvs. tiden fram till sluttäckning görs.

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, investerings-
verksamheten och finansieringsverksamheten. Vid upp-
rättandet av kassaflödesanalysen har bolagets kommun-
koncernkonto hanterats som likvida medel, se not 21.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidoin-
täkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret omräknat till 
heltidstjänster.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget 
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av ba-
lansomslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade re-
server med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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NOTER
Not 1 Nettoomsättningens fördelning  

  2015 2014
I nettoomsättningen ingår intäkter från

Renhållning    
HKC  66 488 52 808

Insamling av hushållsavfall  54 714 55 294

Övriga intäkter  310 492

   121 511 108 593
     

Fjärrvärme    

Värmeförsäljning  125 342 122 201

Intäkter brännbart avfall  14 830 19 424

Övriga intäkter  1 937 996

   142 109 142 620

Not 2 Försäljning och inköp, koncernbolag
Under 2015 uppgår försäljningen till koncernbolag till 31 243 (31 421) tkr 

och inköp från koncernbolag har gjorts för 8 004 (7 610) tkr.

 

Not 3 Leasingavtal
   2015 2014 

Årets bokförda kostnader för leasing

uppgår till:  874 829 

   874 829 

Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring-

en samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-

uppgifter 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.

  

   2015 2014
Revisionsuppdrag    

PwC  120 -

EY  14 131

   134 131
     

Övriga uppdrag    

PwC  27 92

EY  4 6

   31 98

Not 5 Anställda och personalkostnader
   2015 2014
Medelantalet anställda    

Kvinnor  21 23 

Män  49 46 

   70 69 

Löner och andra ersättningar      

Styrelse och verkställande direktör  1 342 1 273 

Övriga anställda  29 662 27 469 

    31 004  28 742 

   2015 2014
Sociala kostnader      

Pensionskostnader för styrelse och  

verkställande direktör  192 172 

Pensionskostnader för övriga anställda  2 509 2 090 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  9 691 8 249 

   12 392 10 511 
 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 
(varav aktiverat 465 tkr (526 tkr))  43 396 39 253 

 

Under 2014 har återbetalning skett av 569 tkr från Fora avseende räken-

skapsåren 2005-2006. Beloppet har resultatförts under 2014.   

Könsfördelning bland ledande befattningshavare     

Andel kvinnor i styrelsen  50 % 43 % 

Andel män i styrelsen  50 % 57 % 

Andel kvinnor bland verkställande direktör och övriga  

ledande befattningshavare   25 % 54 % 

Andel män bland verkställande direktör och övriga 

ledande befattningshavare  75 % 46 % 

 

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 6 Resultat från finansiella poster
   2015 2014 

Ränta kommunkoncernkonto  110 123 

Ränta kundfordringar  189 327 

Övriga finansiella intäkter  8 35 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 307 485 

 

Ränta kreditinstitut  -13 409 -15 596 

Borgensavgift, Hässleholms kommun  -2 453 -2 668 

Övriga finansiella kostnader  -40 -67 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -15 902 -18 331 
Resultat från finansiella poster  -15 595 -17 846

Not 7 Bokslutsdispositioner
   2015 2014 

 

Förändring av överavskrivningar  18 635 0  

  18 635 0 

 

  

NOTER
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Not 8 Skatt på årets resultat  

  2015 2014

Aktuell skatt  -1 128  -1 183 

  

Avstämning av effektiv skattesats  

Redovisat resultat före skatt  5 041  5 316 

Skatt på redovisat resultat enligt gällande  

skattesats, 22 %:  -1 109  -1 170 

Skatteeffekt av:    

Övriga ej avdragsgilla kostnader  -21  -13 

Ej skattepliktiga intäkter  2  0 

Redovisad skattekostnad  -1 128 -1 183

Effektiv skattesats   22,4 %  22,2 %

Not 9 Byggnader, markanläggningar och mark
   2015 2014  

     

Ingående anskaffningsvärden  182 847 170 551 

Inköp  5 973 12 238

Omklassificeringar  - 58

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  188 820 182 847
       

Ingående ackumulerade bidrag  -2 913 -2 913

Utgående ackumulerade bidrag  -2 913 -2 913
       

Ingående avskrivningar  -54 156 -47 184

Årets avskrivningar  -7 356 -6 972

Utgående ackumulerade avskrivningar  -61 512 -54 156
       

Utgående redovisat värde  124 395 125 778
       

Taxeringsvärde är inte åsatt på byggnader och mark.

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
   2015 2014
       

Ingående anskaffningsvärden  861 205 837 741

Inköp  32 753 23 821

Försäljningar/utrangeringar  -604 -417

Omklassificeringar  - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  893 354 861 205
       

Ingående ackumulerat bidrag  -19 700 -19 700

Utgående ackumulerade bidrag  -19 700 -19 700
       

Ingående avskrivningar  -368 551 -330 223

Försäljningar/utrangeringar  536 845

Årets avskrivningar  -38 678 -39 173

Utgående ackumulerade avskrivningar  -406 693 -368 551
       

Utgående redovisat värde  466 961 472 894

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningar
   2015 2014
       

Ingående nedlagda kostnader  15 262 5 891

Under året nedlagda kostnader  31 092 45 488

Under året genomförda omfördelningar  -38 726 -36 117

   7 628 15 262
       

I beloppet ingår ett projekt för utbyte och förtätning av distributionsnätet 

för fjärrvärme i Hässleholm, 6,1 mkr. Bolaget och anlitad underleverantör är 

inte överens om ersättningen för utfört arbete utöver de belopp som redan 

aktiverats. Ärendet behandlas av rättsliga instanser. Under 2016 bedöms 

ärendet bli avgjort. Framtida avskrivningar kan komma att påverkas med 

anledning av utfallet.

Not 12 Fordringar och skulder hos koncernföretag
I posten fordringar hos koncernföretag ingår fordringar på Hässleholms 

Kommun med 3 935 (4 389) tkr.

I posten skulder till koncernföretag ingår skulder till Hässleholms Kom-

mun med 294 (2 492) tkr.

Not 13 Likvida Medel
  2015 2014

Kassa och bank  9 167

Kommunkoncernkonto  86 279 84 649

   86 288 84 816

Not 14 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 40 000 (10 000) tkr.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   2015 2014
       

Övriga upplupna intäkter  628 1 238

Förutbetalda försäkringspremier  - 2 192

Övriga förutbetalda kostnader  531 514

   1 159 3 944

Not 16 Förändring av eget kapital
Antal aktier: 10 000

  Aktie- Reserv- Balanserat Årets
  kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 10 000 2 000 7 950 4 133

Disposition enligt beslut  

av årets årsstämma:

Balanseras     1 133 -1 133

Utdelning      -3 000 

Årets resultat       4 106

Belopp vid årets utgång 10 000 2 000 9 083 4 106

NOTER
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Not 17 Obeskattade reserver
   2015 2014
       

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 

avskrivningar och avskrivningar enligt plan  142 966 124 331

   142 966 124 331

Not 18 Övriga avsättningar
   2015 2014
       

Återställningsfond IFA * (stängd deponi)  30 087 31 508

Återställningsfond FA **  7 346 6 159

Återställningsfond IFA *  5 298 5 096

   42 731 42 763
       

*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 19 Långfristiga skulder
   2015 2014
       

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen  0 0

Förfaller inom 2 till 5 år efter balansdagen  341 000 358 000

Rörligt lån  121 700 134 700

   462 700 492 700

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   2015 2014
       

Upplupna löner  252 359

Upplupna semesterlöner  1 640 1 440

Upplupna sociala avgifter  1 219 1 234

Upplupna räntekostnader  3 823 4 614

Upplupna kostnader lager  3 559 1 292

Övriga poster  4 502 12 790

   14 995 21 729

 

Not 21 Kassaflödesanalys

Bolagets behållning på kommunkoncernkontot har vid upprättandet av 

kassaflödesanalysen behandlats som likvida medel. Behållningen är 86 279 

(84 649) tkr på bokslutsdagen

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   2015 2014
   

Avskrivningar  46 034 46 146

Avsättningar deponier  2 590 2 716

Uttag ur återställningsfond  -2 621 -1 173

Övriga ej kassapåverkande poster  74 -430

   46 078 47 259

NOTER
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas 

årsstämman den 23 mars 2016 för fastställelse.

Hässleholm den 19 februari 2016

UNDERSKRIFTER

Marianne Nilsson Gunilla Holmberg Christer Caesar

Styrelsens ordförande Verkställande direktör Styrelsens vice ordförande

Nils-Arne Petersson Kristina Berglund Magnus Herbst

Eva Persson  Ulf Erlandsson Maria Larsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hässleholm Miljö 

AB för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  

årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 

verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning 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 inhämta revisions-

bevis 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 beak-

tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 

hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild 

i syfte att utforma 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 ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-

per 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 tillräckliga 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 Miljö AB:s finansiella ställning per 

den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassa-

flöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 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 verkställande direktörens förvaltning för  

Hässleholm Miljö AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-

träffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk-

ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-

bolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-

ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat sty-

relsens 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 väsentliga beslut, åtgär-

der och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-

bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-

valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-

lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hässleholm den 25 februari 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 

Auktoriserad revisor



Varje svensk 

slänger nästan

 

sopor om året. 

 
En påse matavfall kan bli 

biogas som räcker till 
2,5 kilometers bilkörning.

 Skulle alla leva som vi gör i Sverige 

skulle vi behöva 3,74 jordklot. 

500 kilo

Om du återvinner din dagstidningen 
sparar du energi som räcker till att koka 38 koppar kaffe. 

En konservburk som 

återvinns sparar energi som räcker 

till 7 timmars tv-tittande.

Ett kilo tidningar som återvinns 

sparar energi som räcker till ett 

4,5 månader långt mobilsamtal.

Elva pantade burkar sparar 

energi som motsvarar en 

5 minuters dusch. 
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Elva pantade burkar sparar 

energi som motsvarar en 

5 minuters dusch. 
Sverige återvinner mest el-avfall per invånare i världen.

Om alla lämnar in sina kapsyler 

till återvinning räcker stålet till 

2.200 nya personbilar, varje år!

En återvunnen aluminiumburk 

sparar energi som räcker till 

att sitta 24 timmar vid datorn.

På ett år samlade Hässleholmarna in 

767 ton glasförpackningar, det motsvara 

ungefär 384 resor med bil från Hässleholm 

till Venedig T & R.

träd per år, så mycket sparar Hässleholms 
Kommun in genom att återvinna tidningar 

och pappersförpackningar. 

40 000
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Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som 

helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar 

fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvin-

ner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter.

Layout & Produktion, AM
 Tryck & Reklam


