
2021 i korthet. 

Stärkt kundupplevelse med 
energilösningar, smarta elmätare  
och ny app
Ellevio hade vid årets utgång installerat andra 
generationens smarta elmätare hos totalt 
cirka 400 000 kunder. De smarta mätarna 
är en viktig pusselbit i framtidens elsystem. 
De ger bland annat en bättre bild av elan
vändningen, är förberedda för solceller, 
ger möjlighet att koppla på nya tjänster och 
kommer att kunna bidra till färre och kortare 
avbrott. Ellevios första tjänst kopplad till de 
nya elmätarna lanserades under året i form av 
en kundapp som visualiserar och analyserar 
hushållets elanvändning.

Ellevio erbjuder även bland annat lösningar 
för installation av solceller och laddning av 
elfordon. 

Uppdaterad strategisk riktning och 
breddade kunderbjudanden
Ellevios strategiska riktning har uppdaterats 
under året för att vi ska fortsätta vara fram
gångsrika på sikt och kunna bidra på bästa 
sätt till energiomställningen.

Som ett av Sveriges största elnätsföretag 
är det självklart att vi ska fokusera på att 
omvandla vårt elnät till framtidens hållbara 
energisystem. Vi ska därtill växa genom att 
skapa klimatsmarta energitjänster tillsammans 
med kunder och partners. Det handlar om att 

utveckla nya affärer som både stärker kund
upplevelsen och vår position som en drivkraft 
mot ett elektrifierat, fossilfritt samhälle.

Förvärv av Edsbyns Elverk
I slutet av 2021 förvärvades Edsbyns  
Elverk med cirka 4 000 kunder. 

”Vi ser i Edsbyns Elverk ett robust och 
attraktivt företag vars elnät blir en naturlig 
förlängning av vårt nät i Hälsingland”, 
 kommenterade vd Johan Lindehag affären.

I början av 2022 såldes kraft och elhan
delsverksamheten vidare till andra ägare.
Elnätsverksamheten integreras i Ellevio AB 
under 2022.

Förvärvet gjordes av Elleviokoncernens 
moderbolag Ellevio Holding 1 AB. 

En säker och attraktiv arbetsplats
Ellevio fick under 2021 ta emot flera utmärk
elser kopplade till vårt arbetsgivarvarumärke.

I mars vann vårt säkerhetsprogram Håll 
Nollans arbetsmiljöpris. I motiveringen fram
hölls särskilt ledningsgruppens engagemang 
för säkerhetsfrågorna.

I maj utsågs Ellevio till Sveriges mest attrak
tiva arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet.

Ellevio utsågs också till Karriärföretag, 
bland annat tack vare att vi har en attraktiv 
företagskultur och uttalade hållbarhetsmål.

Domslut om intäktsreglering 
överklagas av Ei
På grund av sänkta intäktsramar för perioden 
2020–2023 överklagade 120 av Sveriges 
elnätsföretag regleringen för denna period 
under 2020. I februari 2021 meddelade 
Förvaltningsrätten domslut till förmån för 
branschen. Energimarknadsinspektionen (Ei) 
överklagade denna dom till Kammarrätten 
och i november beviljades prövningstillstånd. 
När ett avgörande kan väntas är oklart.

Covid-19: God krisberedskap  
och hemarbete 
Ellevio arbetade tidigt under covid19pan
demin aktivt med att minimera riskerna för 
anställda, kunder, entreprenörer och sam
hället i stort. Krisberedskapen var god och 
leveransen till kunderna har inte påverkats. 

För att hindra smittspridning rekommendera
des hemarbete för medarbetarna till och med 
sista september 2021. Under slutet av 2021 
arbetade de som hade möjlighet hemifrån  
på deltid för att undvika trängsel på kontoren.

Cheferna har fått utbildning i digitalt ledar
skap och gemensamma digitala aktiviteter har 
anordnats för att ha fortsatt hög nivå av trivsel 
och effektivitet. 
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