
Värdeskapande från det lilla till det stora.

Ellevio ansvarar för att elen kommer fram till 
nära en miljon hushåll, företag, kommunala 
och statliga verksamheter, myndigheter och 
organisationer i Sverige. Vi ser på detta stora 
ansvar med ödmjukhet och har en stark vilja  
att fortsätta bidra till energiomställningen och 
till att Sverige ska nå sina klimatmål. 

Bidrag till globala målen 
Att bidra till FN:s globala mål för hållbar 
utveckling är en självklarhet och en integrerad 
del av Ellevios affärsstrategi. Vår kärnverksam
het har störst påverkan på följande fyra mål: 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA Mål 7, Hållbar energi för alla. Det 

här är vårt samhällsuppdrag och  
det som Ellevios långsiktiga investe

ringar syftar till. Genom att utveckla elsystemet 
tillgängliggör vi mer förnybar el. Mål 7 inne
fattar även att uppnå energieffektiviseringar, 
vilket bland annat vår satsning på nästa  
generations smarta elmätare bidrar till. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Mål 9, Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur. Ellevios elnät utgör 
samhällskritisk infrastruktur. Elsyste

met är också en möjliggörare av omställningen 
till ett fossilfritt samhälle där industri och trans
porter drivs av el. Ett leveranssäkert elnät är  
en förutsättning för att industri och företagande 
ska kunna blomstra och människor bo och 
verka i hela Sverige. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN Mål 11, Hållbara städer och sam

hällen. Ellevio är med och skapar 
framtidens elsystem och bidrar 

därmed till ett hållbart samhälle. Med ett 
pålitligt och modernt elsystem kan samhället 
fortsätta att elektrifieras och fler vara delaktiga 
och göra hållbara val. Vi utvecklar klimat
smarta energitjänster så som lösningar för 
installation av solceller och laddning av elfor
don. Genom att gräva ner ledningar skapar  
vi plats för bland annat fler grönområden och 
bostäder, samtidigt som vi säkrar nätet från 
väderpåverkan. Som elnätsägare i Stockholm 
och Mälardalen spelar vi en viktig roll för 
hållbar urbanisering och stadsutveckling. 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA  Ytterligare ett centralt mål för Ellevios 

verksamhet är Mål 13, Bekämpa 
klimatförändringarna. Elektrifiering 

är en avgörande del i omställningen mot ett 
fossilfritt samhälle. Vi moderniserar elnäten för 
att elektrifieringen av industri och transporter 
ska kunna ske och för att göra det möjligt att 
utöka förnybara energikällor som sol och 
vindkraft. När vi gör det skapar vi samtidigt 
arbetstillfällen som främjar tillväxt. Vi arbetar 
även för att minska den egna verksamhetens 
klimatavtryck.

Ellevio bidrar även till: Mål 5, Jämställdhet, 
Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekono
misk tillväxt, Mål 15, Ekosystem och biologisk 
mångfald, Mål 16, Fredliga och inkluderande 
samhällen, samt Mål 17, Genomförande och 
globalt partnerskap.

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Läs mer i avsnittet Hållbarhetsupplysningar på 
sidorna 74–90.

Att säkerställa pålitlig elförsörjning är en av samhällets viktigaste uppgifter. 
Elnäten är dessutom avgörande för att klimatmålen ska kunna uppnås. 
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Tillgångar och resurser Kärnverksamhet Skapar värde

För ägare 
Möjlighet att placera hållbart med  
en långsiktig horisont
Trygg och långsiktig värdetillväxt

För medarbetare
Utvecklande arbetsuppgifter
Säker arbetsplats
Kunniga och engagerade medarbetare
Jämställd arbetsplats

För samhälle
Säker leverans av el i både tätort och landsbygd
Stabil elförsörjning till kritiska samhällsfunktioner
Säker leverans av el i ett elberoende samhälle
Bidrar till att klimatmål kan nås
Arbetstillfällen

För kunder 
Trygg och avbrottsfri elförsörjning 
Hög service till kunder
Nya tjänster i ett smartare nät
Möjlighet att producera egen el
Rättvis prissättning stad/landsbygd

Finansiellt kapital

Eget och främmande kapital
Investerar på 40–50 års sikt
Ägare och långivare som vill 
investera ansvarsfullt och bidra  
till grön omställning

Leverantörs-
relationer  

Anläggning
Drift och underhåll
Komponenter
IT-tjänster
Tjänsteutvecklare

Anläggnings-
tillgångar

Kablar, ledningar och stolpar
Ställverk och nätstationer
IT-infrastruktur

Medarbetare

Kunniga och engagerade 
medarbetare
Stark värdegrund: Pålitlighet,  
Engagemang och Utveckling

Ellevios kärnverksamhet 
bidrar främst till: 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Mål 7  
Hållbar energi för alla.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Mål 9  
Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Mål 11  
Hållbara städer och samhällen.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Mål 13  
Bekämpa klimatförändringarna.

Ellevios modell för hållbart värdeskapande.

Bygga morgon-
dagens energi    - 
sys tem, och 
 tillsammans med 
kunder och 
 partners utveckla 
nya lösningar.

Driva elnät & leverera  
el till våra kunder

Distribution av el.  
Övervakning, underhåll och 
 reparationer vid behov

Ge kundservice

Elmätare, flytt/inkoppling,  
rådgivning och support

Utveckla

Innovation, automatisering, 
 data analys, smarta nät,  
nya eltjänster

Investera

Fortsätta investera i befintliga nät, 
 tillväxt genom förvärv vilket   
resulterar i skalfördelar
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Hållbarhetsupplysningar.

Vårt hållbarhetsarbete
Ellevio arbetar för att möjliggöra övergången till ett mer hållbart 
samhälle. Vårt hållbarhetsarbete omfattar ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt ansvar, och det grundläggande är att se till 
att vi efterlever mycket högt ställda krav och förväntningar inom 
dessa områden. Hållbarhet en av de viktigaste aspekterna i vår 
verksamhet och integrerat i hela verksamheten. 

Ellevios ekonomiska ansvar innebär att vi över tid ska säker
ställa en finansiellt stabil verksamhet för våra kunder, investerare 
och medarbetare. På så sätt kan vi genomföra de investeringar 
som krävs för att vi även i framtiden ska ha ett hållbart elnät för 
våra kunder, samtidigt som vi ger en skälig och hållbar avkast
ning till våra investerare och är en bra arbetsplats för våra med
arbetare. Vi arbetar löpande med att effektivisera verksamheten 
och att genomföra investeringar i elnätet. 

Vårt sociala ansvar innebär att vi ska vara en god samhälls
aktör som driver utvecklingen av ett hållbart energisystem framåt 
i linje med förväntningar från partners, kunder, myndigheter och 
andra intressenter. Vi ska vara en säker och attraktiv arbetsgivare 
och uppdragsgivare. 

Ellevios miljömässiga ansvar har två dimensioner. Dels vårt 
bidrag i omställningen till ett hållbart energisystem, dels vårt 
interna arbete med att minska vår klimat och miljöpåverkan 
och använda så lite naturresurser som möjligt. Utöver detta vill 
vi tillsammans med kunder och samarbetspartners ta en aktiv 
roll i arbetet med att bidra till ett utsläppsneutralt och klimatsmart 
samhälle. 

Hållbarhetsstrategi och väsentliga frågor
Ellevios hållbarhetsarbete är inte bara en fråga om att följa 
lagar och regler utan även om att ta vårt samhällsansvar genom 
att identifiera våra väsentliga hållbarhetsfrågor och jobba med 
ständiga förbättringar. Det innebär att vi ska sätta tydliga mål 
och handlingsplaner, mäta vårt resultat samt analysera och  
vidta åtgärder när det behövs. 

Vår hållbarhetsstrategi består av tre fokusområden som  
utgår från de väsentliga hållbarhetsfrågor som fastställdes  
i väsentlighetsanalysen från 2020: 
• En aktiv roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle  

(se sidan 79)
• Energisystem för en ljus och hållbar framtid (se sidan 81)
• Ett hållbart företag (se sidan 84)

Åtaganden
Hållbarhet är en integrerad del av Ellevios verksamhet och vi vill 
vara en föregångare som bidrar till hållbar samhällsutveckling. 
Hållbarhetsarbetet utgår från sex strategiska åtaganden:

Minskad klimat- och miljöpåverkan: Vi ska driva energiomställ
ningen och – tillsammans med kunder och partners – bidra till att 
motverka klimatförändringarna. Kännedomen om vår miljö och 
klimatpåverkan ska vara hög, och vi arbetar aktivt för att minska 
vårt eget klimat och miljöavtryck. 

Kundupplevelse som överträffar förväntan: Våra kunder ska 
uppfatta oss som pålitliga, engagerade och proaktiva. Utöver 
en pålitlig elleverans ska vi erbjuda våra kunder en digital 
plattform som möjliggör energieffektiviseringar samt nya tjänster 
inom emobilitet och egen elproduktion. Vi ska överträffa  
kundernas förväntningar och driva utvecklingen mot ett fossil 
fritt samhälle på ett sätt som hjälper dem att själva bidra till 
omställningen. 

Långsiktiga regleringsförutsättningar: Vi verkar aktivt för en 
långsiktig elnätsreglering. Den ska belöna effektivitet och hög 
leveranskvalitet och fungera som incitament för elnäten så att  
de kan bidra till att lösa energisystemets utmaningar samtidigt 
som de nationella och globala klimatmålen uppfylls. 

Långsiktiga investeringar: Ellevio ska ha en leveranssäkerhet 
som möter kundernas och samhällets behov. Genom långsiktiga 
investeringar ska vi arbeta för att minska risken för långa ström
avbrott. Ökande automatisering och fjärrstyrning av nätet bidrar 
bland annat till mer effektiva felavhjälpningsprocesser. Vi verkar 
också för att öka andelen ansluten förnybar elproduktion i våra 
nät. Vi ska förebygga och hantera risker kopplade till klimatför
ändringarna, bland annat genom långsiktiga investeringar. 

Säker arbetsplats: Vår säkerhetskultur ska vara väl förankrad 
i företaget och hos dem som arbetar på uppdrag av oss i vår 
elnätsverksamhet. Det leder till högre säkerhet och bidrar till vår 
vision om en olycksfri arbetsplats. Vårt proaktiva arbete skapar 
förutsättningar för en säker verksamhet och infrastruktur, och 
stärker vår förmåga att motstå störningar och återställa verksam
heten efter oväntade händelser.

Metod för väsentlighetsanalys 2020
Över 1200 personer, varav 200 medarbetare, del 
tog i den senaste väsentlighetsanalysen som bestod  
av följande steg:

1.  Konkurrentutblick för att identifiera en bruttolista  
av relevanta hållbarhetsfrågor

2.  Intervjuer med nyckelpersoner hos Ellevio

3.  Intressentdialoger genom enkäter och intervjuer  
med beslutsfattare, opinionsbildare och experter

4.  Arbetsmöte med ledningsgrupp och andra nyckel
personer med hållbarhetskompetens

5.  Analys och sammanställning av resultatet inklusive 
identifiering och prioritering av de väsentliga  
hållbarhetsfrågorna
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En aktiv roll i omställningen  
till ett fossilfritt samhälle

Åtaganden:
• Minskad klimat och miljöpåverkan
• Kundupplevelse som överträffar förväntningar

Väsentliga hållbarhetsfrågor:
• Elektrifiering av transportsektor och industri
• Smarta elnät
• Öka andelen förnybar energi

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Målsättningar:
• Ökad andel förnybar energi
• Smarta elmätare hos alla kunder vid  

utgången av 2023

Energisystem för en ljus  
och hållbar framtid

Åtaganden:
• Verka för långsiktiga regleringsförutsättningar
• Långsiktiga investeringar

Väsentliga hållbarhetsfrågor:
• Ansvarsfulla långsiktiga investeringar och 

stabil infrastruktur
• Påverkan från klimatförändringar
• Leveranssäkerhet
• Tillhandahålla prisvärd energi
• Biologisk mångfald i våra  ledningsgator

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Målsättningar:
• Minst 99,98 procents tillgänglighet  

i Ellevios nät
• Långsiktigt hållbar och förutsägbar reglering 

och kortare tillstånds processer
• Finansmarknaden ser våra inve steringar  

som gröna och tillhanda håller kapital
• Främja biologisk mångfald i  ledningsgator

Ett hållbart företag 

Åtaganden:
• Säker arbetsplats
• Högt medarbetarengagemang

Väsentliga hållbarhetsfrågor:
• Krishantering och beredskap
• Dialog med lokalsamhället
• Affärsetik och antikorruption
• Minskad klimatpåverkan
• Ansvarsfulla inköp
• Hälsa och säkerhet
• Attraktiv arbetsgivare

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Målsättningar:
• Nollvision mot olyckor
• Nöjd medarbetarindex
• Fossilfria och eldrivna entre prenader  

och inhemska transporter
• Minskade utsläpp av växthusgaser inom 

scope 1, 2 och 3

Högt medarbetarengagemang: Ellevio ska vara ett attraktivt 
företag – ett förstahandsval som arbetsgivare för erfarna ingen
jörer, högkvalificerade medarbetare, chefer och nyutexamine
rade. Vi ska ha en inkluderande företagskultur där mångfald 
bidrar till framgång. Vi ska leva våra värderingar – pålitlighet, 
engagemang och utveckling – och respektera varandra och 
våra övriga intressenter.

Agenda 2030
Ellevio står bakom FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 
2030) samt Parisavtalet och har en viktig roll i omställningen  
till ett klimatneutralt samhälle 2045. I samband med vår senaste 
väsentlighetsanalys utvärderades även hur Ellevios affärsverk
samhet bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhets
mål. Analysen visade att vi har en direkt påverkan på framför  
allt fyra mål: 

Mål 7: Hållbar energi för alla. Hållbar energi är grunden i 
vårt uppdrag och är syftet med Ellevios investeringar. Genom 
att utveckla elsystemet tillgängliggör vi mer förnybar el från sol 
och vind i samhället. Det innefattar även att uppnå energieffekti
viseringar, vilket bland annat vår satsning på nästa generations 
smarta elmätare bidrar till. 

Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur. Ett leve
ranssäkert elnät är en förutsättning för att industri och företag ska 
kunna blomstra och för att människor ska kunna bo och verka 
i hela Sverige, i stad såväl som i landsbygd. Elnätet är också 
en möjliggörare av omställningen mot ett fossilfritt samhälle där 
industri och transporter drivs av el.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Med ett pålitligt 
och modernt elnät kan samhället fortsätta att elektrifieras och 
fler vara delaktiga och göra grönare val. Vårt elnät spelar en 
viktig roll för hållbar urbanisering och utveckling av en växande 
huvudstadsregion. Genom att gräva ner ledningar skapar vi 
också plats för bland annat fler grönområden och bostäder, 
samtidigt som vi säkrar nätet från väderpåverkan och klimat 
relaterade risker. Vi tillhandahåller även smarta lösningar för 
bland annat laddning av elfordon och installation av sol celler.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Elektrifiering är  
en helt avgörande del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. 
Vi moderniserar elnäten för att elektrifieringen av industri och 
transporter ska kunna ske och för att göra det möjligt att utöka 
förnybara energikällor som sol och vindkraft. När vi gör det 
skapar vi samtidigt arbetstillfällen, vilket främjar tillväxt. Vi säkrar 
också våra elnät så att de står emot den väderpåverkan som 
klimatförändringen för med sig. Vi arbetar dessutom med att 
minska klimatutsläpp från vår egen verksamhet.

Ellevio bidrar även till följande av FN:s globala mål: Mål 5: 
Jämställdhet; Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt; Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald; Mål 16: 
Fredliga och inkluderande samhällen samt Mål 17: Genom
förande och globalt partnerskap. 

Intressenter
Ellevio ansvarar för en samhällskritisk verksamhet med nära 
en miljon kunder i Stockholm och Mellansverige. Genom vår 
verksamhet och de hundratals elnätsprojekt vi genomför varje 
år har vi en löpande kontakt med ett stort antal intressenter. Det 
medför ett ansvar när det gäller att balansera och reagera på 
intressenters beslut och prioriteringar. Det är väsentligt för Ellevio 
att förstå vad som förväntas av oss, hitta lämpliga lösningar och 
fatta bästa möjliga beslut. Vi har klassificerat våra viktigaste 
intressentgrupper som kunder, medarbetare, entreprenörer och 
leverantörer, myndigheter, beslutsfattare, ägare, investerare och 
lokala aktörer som berörs av vår verksamhet.

På sidorna 5–6 och 20–21 beskriver vi vår affärsmodell och 
hur Ellevio skapar värde för samhället.

Ellevios hållbarhetsstrategi

INNEHÅLL

INTRODUKTION .......................................2

VD-ORD .....................................................8

MARKNAD ..............................................10

INVESTERINGAR ....................................18

VÄRDESKAPANDE ..................................20

FINANSIERING .......................................38

FINANSIELLA RAPPORTER ....................40

BOLAGSSTYRNING ...............................69

HÅLLBARHET ...........................................74

Ladda ner utskriftsoptimerad PDF 

ELLEVIO 2021 Hållbarhetsupplysningar75

https://www.ellevio.se/globalassets/content/finansiell-information/ellevio_ar21_sve_print.pdf


Branschsamverkan och kompetensutveckling
Ellevio samverkar i ett antal olika branschorganisationer  
och initiativ för att verka för långsiktig hållbar branschutveckling 
och reglering på såväl lokal, nationell som internationell nivå. 
Exempel på dessa är: 
• Balanskommissionen 
• Energiföretagens arbetsgivareförening AB (EFA)
• Energiforsk 
• Energiföretagen Sverige 
• European distribution system operators Entity (DSOEntity)
• Håll Nollan
• Insynsrådet för elberedskap
• PowerCircle
• Stockholms Handelskammare 
• Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
• 2030sekretariatet 

För ett elnätsföretag som Ellevio är energiomställningen och 
klimatfrågorna de främsta drivkrafterna för hela verksamheten. 
Det gäller även energisektorn i stort och Ellevio är en aktiv 
medlem i branschorganisationen Energiföretagen, vilket bland 
annat innebär kontinuerlig tillgång till uppdaterad branschrela
terad information. Både styrelsen och ledningsgruppen i Ellevio 
har en hög nivå av klimatkompetens och även löpande samar
beten med andra ledare och energi och klimatexperter inom 
branschen. Som en del i Ellevios aktiva påverkansarbete avse
ende framtidens elsystem deltar ledningen i branschforum och 
konferenser som bland annat tar upp klimatrelaterade risker och 
möjligheter. Kunskapen om klimat och miljö hos medarbetarna 
säkerställs bland annat genom interna föreläsningar, veckobrev 
från vd, artiklar på intranätet och Ellevios kulturvecka.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Styrelsen är ytterst ansvarig för Ellevios hållbarhetsarbete. Alla 
övergripande hållbarhetsfrågor såsom gemensamma förbätt
ringsmål, aktiviteter och mätningar bereds i en av styrelsen 
utsedd hållbarhetskommitté, som består av deltagare från både 
styrelse och ledning. Ellevios hållbarhetschef ansvarar för håll
barhetskommitténs möten. 

Hållbarhetschefen driver och utvecklar Ellevios hållbar
hetsarbete, inklusive bolagets klimatarbete, och rapporterar 

löpande till chefen för People, Culture & Sustainability som har 
ansvaret för hållbarhet i ledningsgruppen. Hållbarhetschefen 
informerar vidare hela ledningsgruppen om arbetet vid flertalet 
av ledningsgruppens möten. Hållbarhetschefen ansvarar för att 
säkerställa efterlevnad av hållbarhetspolicyn, driva arbetet med 
att realisera hållbarhetsstrategin och nå hållbarhetsmålen, samt 
för att säkerställa att det proaktiva arbetet med klimatrelaterade 
risker och möjligheter fortgår.

Ellevios Uppförandekod – som speglar FN:s Global Com
pacts tio principer – samt Ellevios hållbarhetspolicy genomsyrar 
hela verksamheten och utgör basen för styrningen av hållbar
hetsarbetet. Innehållet återspeglas i affärsstrategi, miljölednings
system, arbetsmiljöarbete, samverkan med intressenter och i det 
dagliga arbetet i övrigt. Både Uppförandekod och hållbarhets
policy är antagna av Ellevios styrelse. Utöver dessa policyer 
finns ytterligare policyer och riktlinjer som styr hållbarhetsarbetet. 
Ellevio har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 
14001:2015. Detta säkerställer att miljöaspekter och miljörisker 
hanteras på ett systematiskt sätt. Vid inköp ställs krav på att 
leverantörer arbetar systematiskt för att minska sin miljöpåverkan, 

säkerställer att mänskliga rättigheter respekteras och att bra 
arbetsvillkor för de anställda tillgodoses. Kraven fastställs i en 
särskild uppförandekod för leverantörer. För entreprenader  
finns ytterligare kontraktskrav gällande hållbarhet.

Hållbarhetsarbetet bygger på engagerade och kunniga 
medarbetare och utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinu
erligt. Samtliga medarbetare genomgår årligen obligatoriska 
webbaserade utbildningar inom säkerhet och uppförandekod. 

Varje år ses bolagets hållbarhetsrisker över, inklusive klimat
relaterade risker. Detta är en del av bolagets ordinarie risk
översyn och rapporteras till styrelsen.

Hållbarhetsanalys inför investeringsbeslut
Stora infrastrukturprojekt och nätinvesteringar medför många 
hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till, såsom materialval, hur pro
jektet ska utföras och om den tänkta platsen innebär påverkan 
på människor och/eller miljö. Alla projekt över 5 respektive 
10 mailjoner kronor (lokal respektive regionnät) ska därför 
genomgå en hållbarhetsanalys innan investeringsbeslut fattas. 
Syftet med analysen är att se till att alla relevanta hållbarhets
aspekter och risker beaktas i investeringsförslaget. Genom  
att integrera och kartlägga hållbarhetsaspekter i investerings 
processen ökar vår kunskap kring hållbarhet. Analysen säker
ställer att investeringsförslagen är i linje med Ellevios miljö, 
klimat och hållbarhetsmål. 

Policyer och riktlinjer som styr Ellevios 
hållbarhetsarbete: 

• Hållbarhetspolicy
• Uppförandekod
• Ellevios hållbarhetskrav vid entreprenader 
• Uppförandekod för leverantörer
• SF6policy 
• Riskpolicy
•  Nätpolicy (planering och utveckling, inklusive 

 redundans)
• Policy för regelefterlevnad 
• Antikorruptionspolicy 
• Konkurrensrättspolicy 
• Integritetspolicy
• Visselblåsarpolicy 
• Policy för biologisk mångfald
• Säkerhetspolicy
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Hållbarhetsrisker

Riskområden Riskbeskrivning Potentiell inverkan

Ansvarsfulla inköp/ 
Leverantörsförhållanden

Risk för korruption innan och under upphandlingar samt i utförandefasen Legala konsekvenser

Leverantörer inklusive entreprenörer som inte lever upp till Ellevios uppförandekod för leverantörer Personskador

Skada på miljö

Legala konsekvenser

Miljö och 
 klimatpåverkan

Produkter innehåller förbjudna ämnen Skada/ohälsa hos personal vid hantering

Skada på miljö

Legala konsekvenser

Läckage av olja i oljefyllda elledningar och från transformatorer Skada på miljö

Ökade saneringskostnader

Läckage av SF6 Negativ klimatpåverkan

Vi lever inte upp till tillämpliga lagar och förordningar Legala konsekvenser

Ökade kostnader,  försämrat resultat

Kreosotstolpar används på ett sätt som ej är förenligt med Ellevios riktlinjer Skada på miljö eller person

Extrema väderhändelser och klimatförändringar Se specifik risktabell på sidan 78

Hälsa och säkerhet Osäkra arbetsförhållanden eller avsaknad av riskförståelse bland medarbetare som arbetar inom 
Ellevio eller för Ellevios räkning

Olyckor eller dödsfall

Försämrad produktivitet

Legala konsekvenser

Leveranssäkerhet Omfattande långvariga störningar i elförsörjningen

Krisberedskap vid avbrott av elleverans

Samhällskonsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

It och informations
säkerhet

Omfattande itstörningar och/eller förlust av kunddata eller annan data Samhällskonsekvenser

Legala konsekvenser

Hållbarhetsrisker
Riskhanteringen inom Ellevio är en integrerad del av den opera
tiva planeringen, styrningen och uppföljningen. Riskhanteringen 
är decentraliserad och ansvaret för att identifiera, hantera och 
åtgärda risker ligger inom varje organisationsenhet. Riskhante
ringen omfattar även entreprenörer som vid start av uppdrag ska 
presentera arbetsmiljö och miljöplaner som innehåller beskriv
ningar av hur risker identifieras, bedöms och åtgärdas.

Ekonomifunktionen är ansvarig för att koordinera Ellevios 
riskhantering och för att årligen rapportera väsentliga risker och 
handlingsplaner till styrelsen. Ellevios revisionskommitté har det 
övergripande ansvaret för uppföljningen av bolagets riskhante
ring. Försiktighetsprincipen följs och refererar till utvärdering och 
styrning av hållbarhetsrisker kopplat till Ellevios verksamhet. 

Den höga aktivitetsnivån inom Ellevios elnät medför både 
säkerhets och miljörisker. För att minska riskerna arbetar vi bland 
annat med initiativ inom säker arbetsplats och beteendebase
rad säkerhet. Det innebär bland annat platsbesök, kontroll av att 

vår uppförandekod för leverantörer efterlevs samt hållbarhets
bedömningar inför nya investeringar.

Klimatrelaterade risker och möjligheter
Klimatförändringarna är en stark drivkraft till energiomställ
ningen. Det innebär stora möjligheter för Ellevios verksamhet 
samtidigt som verksamheten kontinuerligt och i ökande grad 
måste anpassas för att kunna hantera de risker som ett förändrat 
klimat innebär. Ellevio analyserar därför regelbundet klimatrela
terade risker, såväl fysiska som omställningsrisker, och identifierar 
åtgärder som behöver vidtas för att minimera risker för negativ 
påverkan på verksamheten.

Formaliserat klimatarbete 
Ellevio har under 2021 påbörjat arbetet med att formalisera 
och tydliggöra arbetet med att identifiera och hantera klimat
relaterade risker och möjligheter utifrån perspektiven styrning, 
strategi, riskhantering samt mätvärden och mål. I arbetet utgår 

vi från TCFD:s rekommendationer (Taskforce on Climaterelated 
Financial Disclosure) och ser över de klimatrelaterade möjlighe
ter och risker som finns i verksamheten samt identifierar nödvän
diga åtgärder. 2021 rapporterar Ellevio för första gången enligt 
TCFD, se index på sidan 90.

Identifiering och bedömning av risker har skett under året 
genom ett flertal interna workshops och analyser där med
arbetare från bland annat drift och underhåll, anläggning, 
nätplanering, teknisk utveckling och hållbarhet har deltagit. 
Rapporten Klimatförändringarnas inverkan på elnätet (2021) 
från Energiforsk har också bidragit med viktig kunskap till arbe
tet. I Energiforsks projekt ingår ett 15tal ledande forskare från 
Chalmers Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, Profu 
och SMHI. 

1,5-gradersscenario
I det initiala arbetet har vi utgått från Energiforsks scenario om 
en temperaturökning om 1,5 grader. I detta scenario förväntas 
Sveriges klimat under de närmaste 10–30 åren påverkas 
genom bland annat: 

• Fler väderrelaterade extremer så som intensiva skyfall,  
ökad nederbörd i samband med lågtryck och ökad risk för 
värmeböljor

• Ökad medeltemperatur främst vintertid, men även under 
sommaren

• Kortare vintersäsong med mer nederbörd
• Längre sommarsäsong

Utifrån klimatförändringarnas potentiella konsekvenser för 
elnäten gör vi bedömningar av hur teknisk infrastruktur i våra 
anläggningar kan komma att påverkas och vilka åtgärder  
som kommer att krävas. 
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Klimatrelaterade risker
Ellevios verksamhet påverkas både av omställningsrisker 
relaterade till samhällets energiomställning, och fysiska risker 
kopplade till förändringar på grund av global uppvärmning. 
Generellt ser Ellevio relativt små klimatrelaterade risker för  
verksamheten.

Omställningsrisker och fysiska klimatrisker
De omställningsrisker vi har identifierat är främst kopplade till 
Ellevios långsiktiga förutsättningar att kunna möta framtidens 
krav på elnätet – samhällets ökande elbehov skapar nya behov 
och förändrade marknadsförutsättningar. 

När det gäller fysiska risker är de klimatrelaterade parame
trar som bedöms ha störst betydelse för Ellevios elnät så som 
översvämningar, bränder, temperatur, åska samt kraftiga vindar. 
Det är områden som Ellevio har arbetat kontinuerligt med i 
många år. Vår riskhantering på detta område är väletablerad 
och sker genom kontinuerliga investeringar och underhåll för 
att säkerställa tillförlitlighet och kapacitet i nätet. Att ta höjd 

för extremväder vid nybyggnation är en integrerad del av 
processen. Vi har därtill ett beredskapsperspektiv med effektiva 
felavhjälpningsprocesser och en storstörningsorganisation, vilka 
alltid varit naturliga delar i Ellevios arbete för att uppfylla vårt 
kärnuppdrag, att säkerställa pålitlig elleverans till våra kunder. 

Inventering inför nya projekt
Ellevios infrastruktur är byggd för att hålla idag, imorgon och om 
50 år, och måste därmed kunna stå emot extrema väderhändel
ser. Vid projektering av större projekt görs därför en platsspecifik 
riskinventering som även berör klimatrelaterade risker relaterade 
till temperatur, ras, skred, storm och översvämning. 

Klimatrelaterade möjligheter
Klimatförändringarna och den energiomställning som därmed 
behövs medför möjligheter för företag som kan erbjuda lös
ningar, så som Ellevio. Elnätsverksamheten i sig är en förutsätt
ning och en möjliggörare för klimatomställningen. Det innebär 
flera tillväxtmöjligheter för Ellevio, bland annat till följd av det 

Klimatrelaterade risker

Riskområde Riskbeskrivning och potentiell inverkan Riskhantering

Omställningsrisker Regulatoriska och tekniska risker i form av lagkrav och styrmedel som ändrar förutsättningarna för vår verksamhet, till exempel:

 Långa tillståndsprocesser som leder till att utbyggnad av elnätet inte kan ske i önskad takt

 Nya skatter och pris på utsläppsrätter

 Nya krav på användning och utsläpp av SF6

Ellevio arbetar aktivt med omvärldsbevakning och analys samt påverkansarbete och följer noga den regulatoriska  
och tekniska utvecklingen. Rätt prioritering av nätinvesteringar och underhåll säkerställs genom aktiv förvaltning. Genom 
kontinuerlig processutveckling minskar vi interna ledtider och stärker förmågan till förändringsledning för att kunna 
anpassa verksamheten till förändrade krav och ny lagstiftning.

Marknads och varumärkesrisker kopplade till att inte kunna uppfylla samhällets och kundernas förväntningar på elöverföring, 
till exempel: 

 Långa tillståndsprocesser som leder till att utbyggnad av elnätet inte kan ske i önskad takt

 Brist på personal med rätt kompetens

 Bristande förståelse i samhället för elektrifieringens kostnader 

Genom aktivt påverkansarbete verkar Ellevio för långsiktigt hållbara regleringar och effektiva processer samt bidrar  
till samhällsacceptans för energiomställningens och dess kostnader. Förtroendeskapande kommunikationsinsatser,  
varumärkesbyggande, branschsamarbeten stärker företagets position.

Interna utbildningsinsatser, branschsamarbeten, insatser för att attrahera studenter till utbildningar inom energi och elkraft 
och Ellevios interna rekryteringskompetens bidrar till att säkra kompetensförsörjningen.

Fysiska klimatrisker Väderrelaterade händelser som kan orsaka avbrott eller skada på anläggningar och utrustning:

 Stormar – träd kan falla ner på ledningar

 Åska – överslag och bränder 

 Bränder (relaterade till torka eller åska) – stolpar och stationer kan antändas

  Översvämningar – risk för strömavbrott om nät och fördelningsstationer hamnar under vatten samt risk för  
läckage av förorenat vatten från skyddsgropar

 Is och snö – kan skapa nedhäng av ledningar

Genom aktiv förvaltning säkerställer Ellevio rätt prioritering av nätinvesteringar och underhåll samt minskar risker  
kopplade till väderrelaterade händelser. Vädersäkring kopplat till starka vindar och nedhäng av is och snö sker sedan 
länge genom att gräva ner ledningar. Risken att träd faller på ledningar minskas också genom kontinuerlig röjning av  
ledningsgator. 

När det gäller brandrisk kartläggs ledningar utifrån risk att slås ut av bränder. För att undvika att redundanta ledningar 
drabbas av samma brand planeras nybyggnad och förnyelse med detta i åtanke. 

För att undvika översvämningar drivs ett aktivt arbete för att möjliggöra att stationer byggs på säkra platser, så som  
på högre höjd. Genom att installera automatiska pumpar med sensorer, nivåmätare och larmfunktion minskas risken för 
översvämningar i transformatorgropar som kan leda till läckage av förorenat vatten eller skada på utrustning.

stora investeringsbehovet då elnätet ska kapacitetsförstärkas, 
moderniseras, digitaliseras och byggas ut för att omvandlas till 
morgondagens energisystem. Omställningen öppnar dessutom 
upp för att i samverkan med partners utveckla nya tjänster som 
stöttar kunderna i energiomställningen och stärker kundupple
velsen. 

Ellevio har i sin ambition att medverka till energiomställningen 
identifierat ytterligare möjligheter till merförsäljning och stärkt 
kundupplevelse inom ett flertal områden, bland andra: 
• Nya tjänster inom laddinfrastruktur 
• Installation och andra tjänster kopplade till solceller
• Anslutning av vindkraftsanläggningar
• Utveckling av flexibilitetstjänster
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Hållbarhetsresultat.  
Fokusområde: En aktiv roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Ellevio tar en aktiv roll för att möjliggöra ett fossilfritt 
samhälle och verkar även för att hjälpa kunder och 
samarbetspartners i klimatomställningen. Det är 
också ett av våra fokusområden i hållbar hets-
arbetet.

Elektrifiering av transportsektorn och industrin
En ökande andel förnybar el från stor och småskalig sol och 
vindkraft, fortsatt digitalisering av samhället samt – inte minst – 
den pågående elektrifieringen av transportsektorn och industrin 
ställer höga krav på Sveriges elnät. Näten måste vara pålitliga 
och flexibla. Som ett av Sveriges största elnätsbolag har Ellevio 
en viktig roll i denna omställning.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av 
växthusgaser i Sverige idag och en elektrifierad fordonsflotta 
kommer att spela stor roll för att de nationella klimatmålen ska 
kunna nås. Sverige har bland annat som mål att utsläppen från 
inrikestransporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 
procent år 2030 jämfört med 2010. För att omställningen ska 
fungera krävs en omfattande och accelererad utbyggnad av 
laddinfrastruktur för både personbilar och tung trafik. Denna 
utbyggnad kommer att kräva stora investeringar i Sveriges elnät. 

Elfordon är både en möjlighet och en utmaning för elnäten 
– de leder till ökad belastning och behov av mer kapacitet och 
laststyrning, men ger samtidigt med sina batterier en potentiell 
lagringsmöjlighet som i framtiden skulle kunna spela en viktig 
roll i att balansera elanvändningen.

Omställningen av Sveriges industri från fossila bränslen  
är en annan förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål. 
Industrins färdplaner inom Fossilfritt Sverige visar att el är 
 lösningen. 

2021 kom nya beräkningar som estimerar att Sveriges 
elanvändning kommer att öka med upp till 120 procent, från 
dagens 140 TWh till 310 TWh per år 2045. Ökningen drivs 
främst av industrins och transportsektorns omställning till el,  

men även befolkningsökning och ökad digitalisering förväntas 
bidra till ökat elbehov. Behovet av investeringar i elsystemets 
alla elnätsnivåer uppskattas till totalt cirka 670 miljarder kronor 
fram till 2045, enligt en rapport som Sweco publicerade i 
början av 2022.

Smarta elnät
Ellevio installerar just nu nästa generations smarta elmätare  
som är en viktig del av framtidens smarta elnät. Smarta elnät ger 
elanvändare och producenter nya möjligheter att bidra till ett 
hållbart energisystem som använder energin på ett mer effektivt 
sätt. I framtidens smarta elnät bygger Ellevio in informationstek
nologi som samlar, förmedlar, lagrar och analyserar information 
från tusentals mätpunkter. Det gör det både möjligt att styra 
elnätet effektivare och att erbjuda nya tjänster som kan förenkla 
kundernas vardag. 

Ett smart elnät kan även leda till färre och kortare ström
avbrott. Ellevio får möjlighet att verka förebyggande genom  
att utrustningen kan ge indikation på problem innan det leder 
till avbrott. Elnäten kommer också att själva kunna lösa problem 
genom automatiska omkopplingar samt information om att ett 
avbrott skett och var det inträffat. 

De nya smarta elmätarna möjliggör även andra förbättringar, 
så som tätare mätning och en bättre bild av elförbrukningen. 
Det gör att el kan användas mer klimatsmart och kostnadsef
fektivt. Exempel på andra nya tjänster som möjliggörs är smart 
elbilsladdning, smart uppvärmning och möjligheten att enklare 
producera egen el. 

Under 2021 har mätarbytet fortskridit. Sammantaget har 
drygt 400 000 nya generationens smarta elmätare installerats 
under 2020–2021, varav merparten inom ramen för mätar
bytesprojektet. Läs mer om vårt arbete med smarta elmätare  
på sidan 29.

I slutet av 2021 fattades också investeringsbeslut om digita
liseringsprojektet Vision 2030 – Stockholm. Projektet, som kom

mer att pågå till 2026, syftar till att överbrygga klyftan mellan 
dagens energisystem och framtidens. Genom nätautomatisering 
ska leveranssäkerheten förbättras och med ökad digitalisering 
skapas möjligheter för nya datadrivna processer. 

Öka andelen förnybar energi
Ellevio investerar i elnäten för att göra det möjligt att ställa om 
energisystemet till förnybara energikällor som sol och vindkraft. 
Det innebär att arbeta aktivt med anslutning av förnybara källor 
genom ett nära samarbete med exploatörer av sol och vind
kraft. Ellevio har också specifika processer för att hjälpa mikro
producenter som vill producera el med hjälp av solceller. Totalt 
uppgick inmatningen av vindkraft till vårt elnät under 2021 till 
4,0 TWh (4,1), vilket motsvarar 26 procent (28) av total direkt 
inmatad el från produktionskällor. Ansluten effekt vindkraft till 
Ellevios nät ökar från år till år. Elproduktionen kan dock variera 
beroende på vindförhållanden. 

Av den inmatade elen i våra elnät bedöms 93 procent (96) 
komma från de förnybara källorna vatten, vind och sol. Av 
återstående 7 procent inmatad el är en majoritet kraftvärme, 
producerad med förnybara råvaror.

El från förnybara källor, MWh 2021 2020 2019

Vattenkraft 10 249 423 9 785 582 9 449 844

Vindkraft 3 980 212 4 146 330 2 386 282

Solkraft 67 237 50 991 26 820

Vindenergi 2021 2020 2019

Antal vindkraftverk 672 574 541

Total ansluten effekt, MW 2 300 1 724 1 587

Solenergi 2021 2020 2019

Antal mikroproducerande kunder1) 11 608 8 146 5 553

Total ansluten effekt, MW 169 1162) 77
1) Avser solenergi ansluten till lågspänningsnätet
2) Uppgift justerad sedan förra årets redovisning
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EU:s taxonomi: Elnäten har en viktig roll för 
omställningen till ett fossilfritt samhälle
EU:s taxonomi för hållbara investeringar är ett regelverk för att 
klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
Taxonomin kommer att bli ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimat
mål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den 
gröna given.

För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt 
hållbar enligt taxonomin ska den bidra väsentligt till minst ett av 
sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något 
av de övriga målen och uppfylla vissa minimikrav inom social 
hållbarhet. Därutöver krävs det att verksamheten överensstäm
mer med mer detaljerade villkor, så kallade tekniska gransk
ningskriterier.

Ellevios verksamhet omfattas i hög grad av taxonomin
I juni 2021 antogs granskningskriterier för när en ekonomisk 
verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller 
anpassningen till klimatförändringarna (mål 1 respektive 2 av 
EU:s sex miljömål). Ellevios kärnverksamhet beskrivs i taxono
miregelverkets Bilaga 1 kapitel 4.9 Överföring och distribution 
av el som ”Uppförande och drift av distributionssystem som 
transporterar el i system med högspännings, mellanspännings 
och lågspänningsnät”. 

Ellevios verksamhet klassificeras som en möjliggörande 
verksamhet för att minska klimatförändringarna baserat på att 
den åtminstone uppfyller det tekniska granskningskriteriet att 
infrastrukturen för överföring och distribution finns i det samman
länkade europeiska elsystemet. 

Tabellen intill visar hur stor del av Ellevios verksamhet 2021  
som omfattades av taxonomin. 

Under 2022 kommer Ellevio att göra en fullständig utvär
dering av hur stor del av verksamheten som är förenlig med 
taxonomin, det vill säga klassificeras som hållbar. Preliminära 
bedömningar indikerar att elnät i mycket stor utsträckning är 
miljömässigt hållbara verksamheter förenliga med taxonomin. 

Andel av verksamheten som omfattas av taxonomin  

 

Totalt, Mkr

Andel som  
omfattas  

av taxonomin

Andel som  
inte omfattas  

av taxonomin

Omsättning 7 153 100% –

Kapitalutgifter 3 590 98% 2%

Driftsutgifter 593 95% 5%

Kommentarer till nyckeltal

Omsättning
Ellevios nettoomsättning uppgick för 2021 till 7 153 miljoner 
kronor och omfattades till 100 procent av taxonomin. Netto
omsättningen i Ellevio är per definition enbart hänförlig till den 
reglerade elnätsverksamheten och bestod 2021 av intäkter 
från distribution av el till kunder (nättjänster) om 6 916 miljoner 
kronor, anslutningar av nya kunder om 63 miljoner kronor och 
andra nätrelaterade tjänster (främst relaterat till ersättning för 
fysisk flytt av elnätsanläggningar) om 174 miljoner kronor. 

Kapitalutgifter
Kapitalutgifter avser investeringar i materiella och immateriella 

tillgångar. Dessa uppgick 2021 till 3 590 miljoner kronor,  
varav 98 procent omfattades av taxonomin. Investeringarna 
som omfattas av taxonomin inkluderade direkta investeringar  
i elnätet om 3 037 miljoner kronor, investeringar i elmätare om 
370 miljoner kronor, investeringar i ITsystem och datakommuni
kation relaterade till drift, underhåll och mätvärdesinsamling om 
101 miljoner kronor samt förvärv av nättillgångar från Svenska 
kraftnät om 16 miljoner kronor. De 2 procent av investeringarna 
som inte omfattas av taxonomin avser framför allt investeringar 
kopplade till generell ITinfrastruktur och administrativa system 
som till exempel kundservice och fakturering. 

Driftsutgifter
Ellevios driftsutgifter enligt definitionen i taxonomin uppgick 
2021 till 593 miljoner kronor, varav 95 procent omfattades 
av taxonomin. Driftskostnaderna som omfattas av taxonomin 
bestod av hyreskostnader för elnätstillgångar och utnyttjande av 
mark, tunnlar och lokaler för inplacering av elnätsanläggningar 
om 111 miljoner kronor, direkta kostnader för felavhjälpning 
och underhåll av elnätet, mätare och datakommunikationsutrust
ning om 432 miljoner kronor samt personalkostnader kopplade 
till planering och projektledning av underhåll om 19 miljoner 
kronor. Dessa kostnader är direkt hänförliga till att säkerställa 
elnätets fortlöpande och ändamålsenliga funktion, det vill säga 
att upprätthålla överföringskapacitet och leveranssäkerhet i 
elnätet. Driftskostnader som inte omfattas av taxonomin uppgick 
till 31 miljoner kronor och bestod av kontorshyror om 30 miljo
ner kronor samt drift och underhåll av tillgångar som inte ingår 
i den reglerade elnätsverksamheten (till exempel uthyrning av 
extra kapacitet i optofibrer och plats i master för inplacering  
av datakommunikationsutrustning).  

Definitioner
Omsättning: Taxonomin använder samma definition av omsättning som 
anges i redovisningsdirektivet (2013/34/EU) om årsbokslut, koncernredovis
ning och rapporter (artikel 2(5)), det vill säga utgår ifrån företagets redovisade 
nettoomsättning (se vidare not 6 sid 56).

Kapitalutgifter: Kapitalutgifter enligt taxonomin baseras på IFRS definition 
av investeringar, det vill säga under året nedlagda kostnader avseende 
investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar  

(se vidare not 17 och 18 sid 60–61). 

Driftsutgifter: Taxonomin använder en egen definition av rörelsekostnader, 
kallade driftsutgifter. Med driftsutgifter avses enligt taxonomin direkta kostna
der som inte bokförs som tillgångar och som avser a) forskning och utveckling, 
b) byggnadsrenovering, c) kortfristiga leasingavtal, d) underhåll och repara
tion och e) alla andra direkta utgifter som rör det dagliga underhållet av 
materiella anläggningstillgångar (som utförs av företaget eller en för detta 
ändamål anlitad tredje part) och som krävs för säkerställandet av dessa 
tillgångars fortlöpande och ändamålsenliga funktion. 

Ytterligare vägledning från EU kring tolkningen av definitionen är begränsad. 
Ellevio har lagt stor vikt vid skrivningarna under punkt d) och e) och förutom 
hyreskostnader enbart inkluderat direkta kostnader relaterade till underhåll och 
felavhjälpning av elnätstillgångar, mätare och datakommunikationsutrustning. 
I Ellevio AB redovisas både operationella och finansiella leasingavtal som 
operationella, då IFRS16 Leasing enbart tillämpas i koncernredovisningen och 
inte i juridisk person. Ellevio har därav också inkluderat långfristiga hyresavtal 
i definitionen för driftskostnader då dessa är en del av företagets redovisade 
direkta driftskostnader. 
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Fokusområde:  
Energisystem för en ljus och hållbar framtid.

Att omvandla våra elnät för en ljus och hållbar 
framtid är centralt i Ellevios strategi och ett 
fokusområde inom hållbarhetsarbetet. För att lyckas 
behöver vi en långsiktigt hållbar reglering som 
möjliggör omfattande investeringar och därmed 
skapar förutsättningar för hög leveranssäkerhet  
och ökande flexibilitet.

Ansvarsfulla långsiktiga investeringar skapar  
värde för samhället
Ellevio agerar både i områden med stor tillväxt i befolkning, 
främst Stockholm, men även i glesbygdsområden där utbygg
nad av elnätet möjliggör utveckling av företagande, turism och 
anslutning av ny vindkraft. Ellevios elnät ska ha hög tillgänglighet 
och vara pålitligt för kunder, samhälle och medarbetare. För att 
kunna möta samhällets behov av att växa och möjliggöra en 
ökad andel förnybar el är det viktigt att öka kapaciteten  
och säkra nya funktioner i elnätet.

Under året har vi fortsatt fokuserat på att vädersäkra våra 
landsbygdsnät och arbetat med kapacitetshöjande åtgärder 
i städerna. Överlag finns ett stadigt ökande intresse från ener
giintensiva verksamheter med många stora förfrågningar om 
utökad kapacitet. Samtidigt har också vår satsning för att bidra 
till utbyggnad av laddinfrastruktur fortsatt. 

Investeringar, Mkr 2021 2020 2019

Kunddrivna investeringar 1 849 1 454 1 100

Basinvesteringar 1 188 1 632 2 066

Övriga investeringar 537 329 226

Investeringar exkl. förvärv 3 574 3 415 3 392
Förvärv av nättillgångar 16 – 608

Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar

3 590 3 415 4 000

Förvärv av aktier1) – – 44

Totala investeringar 3 590 3 415 4 044
1) Förvärv av aktier i tre företag med tillgångar i Laforsens fördelningsstation 2019

Netto inklusive investeringar uppgick ekonomiskt värde 
till –2 427 miljoner kronor (–2 228), vilket innebär att 
motsvarande extra kapital behövs för att genomföra 
Ellevios investeringsprogram.

Skapat och fördelat ekonomiskt värde 2021, Mkr 

1 147  
Netto ekonomiskt värde 
exklusive investeringar

  –2 427Netto ekonomiskt värde  
inklusive investeringar.

Fördelat ekonomiskt värde

  3 045Operationella kostnader

  3 574Investeringar

  441Medarbetare

  1 169Externa långivare

  1 257 Aktieägare

    182Skatter 1)

  6 619Totalt leverantörer 

  9 668Totalt

Skapat ekonomiskt värde

6 916 Intäkter från eldistribution

325  Övriga intäkter

7 241  Totalt

Skapat och fördelat ekonomiskt värde, Mkr 2021 2020 2019

Skapat ekonomiskt värde 7 241 6 745 6 779
Intäkter från kunder 7 241 6 745 6 779

 Eldistribution 6 916 6 431 6 527

 Övrigt 325 314 252

Fördelat ekonomiskt värde 9 668 8 973 9 086
Leverantörer 6 619 6 109 5 868

 Operationella kostnader 3 045 2 694 2 476

 Investeringar 3 574 3 415 3 392

Medarbetare 441 391 387

Externa långivare 1 169 1 155 1 152

Aktieägare 1 257 1 194 1 492

Skatter1) 182 124 187

Netto ekonomiskt värde exkl. investeringar 1 147 1 186 1 085
Netto ekonomiskt värde inkl. investeringar –2 427 –2 228 –2 307
1) Inkomstskatt 52 mkr (8), sociala avgifter 117 mkr (103) samt särskild löneskatt 14 mkr (13)

Genom vår verksamhet bidrar Ellevio till ekonomiskt värde 
skapande för ett stort antal intressenter. Ellevios verksamhet har 
stor betydelse både för människors vardag och för hela sam
hällets funktion. Utan el fungerar inte samhället, företag förlorar 
intäkter och i förlängningen även konkurrensförmåga och 
 innovationskraft som därmed påverkar antalet arbetstillfällen. 

Det ekonomiska värde som Ellevio skapar fördelas till leve
rantörer genom inköp av varor och tjänster, medarbetare i form 
av löner och andra förmåner, långivare genom räntor, ägare 
genom räntor på aktieägarlån och samhället i stort genom 
betalning av skatter. 

Under 2021 uppgick skillnaden mellan skapat och fördelat 
ekonomiskt värde exklusive investeringar till 1 147 miljoner 
kronor (1 186). Eftersom investeringar utgör en väsentlig del  
av verksamheten och har stor påverkan på samhället inkluderar 
Ellevio investeringar i uppföljningen av ekonomiskt värdeska
pande. Investeringarna i verksamheten för att anpassa elnätet 
för framtidens behov uppgick under året till 3 574 miljoner 
kronor (3 415). Netto inklusive investeringar uppgick ekono
miskt värde till –2 427 miljoner kronor (–2 228), vilket innebäratt 
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motsvarande extra kapital behövs för att genomföra Ellevios 
investeringsprogram.

Under 2019–2021 har ingen ränta eller utdelning betalats 
till ägarna, utan alla tillgängliga kassaflöden har återinvesterats 
i verksamheten. Räntekostnader på lån till aktieägarna har till ett 
netto om 1 257 miljoner kronor (1 194) redovisats under året. 
Då denna ränta inte har betalats har den vid årsskiftet i stället 
kapitaliserats som räntebärande lån.

Leveranssäkerhet 
En av de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Ellevio är att se 
till att våra kunder får elen levererad med hög tillförlitlighet. Detta 
är helt nödvändigt för att samhället ska fungera och tillgäng
ligheten kommer att bli allt viktigare i takt med att nya sektorer 
elektrifieras. För att säkerställa hög leveranssäkerhet finns en 
särskild avdelning inom Ellevio som ständigt övervakar elnätet.

För att mäta leveranssäkerheten används den internationella 
standarden SAIDI (System Average Interruption Duration Index), 
som beräknas som summan av alla avbrottsminuter (exklusive 
planerat arbete) för kunder dividerat med totalt antal kunder. 
Indexet möjliggör jämförelse med andra bolag. SAIDI är ett 
viktigt nyckeltal för Ellevio. Det mäts varje månad och analyseras 
kontinuerligt. 

SAIDI kan variera mellan år, bland annat beroende på 
om det förekommit kraftiga stormar. Trots stora investeringar 
i vädersäkring av elnätet återstår fortfarande luftledningar som 
är utsatta vid kraftiga vindar då träd kan falla över dem. 

För 2021 uppgick SAIDI till 63 minuter (76). Förbättringen 
jämfört med 2020 kan framför allt härledas till att antalet stormar 
som påverkat elnätet varit färre under 2021.

Ellevios nätområden har inte påverkats av några större 
oväder som gjort att vi behövt gå upp i beredskap under året. 
Däremot har det regionala nätet i Stockholm berörts av fem 
större störningar och av årets SAIDIutfall kan cirka 14 minuters 
avbrott härledas till dessa.

Leveranssäkerheten uppgick för 2021 till rekordhöga  
99,99 procent (99,98.)

Påverkan från klimatförändringar 
Den globala uppvärmningens effekter på klimatet syns redan 
och väntas förstärkas över tid. Risken ökar för extremväder med 

stormar, torka, översvämningar och bränder som kan leda till 
skador på elnätet. Samtidigt blir samhället alltmer elberoende, 
vilket gör att vikten av en avbrottsfri leverans ökar.

Vädersäkring av luftledningar kan göras på olika sätt; de 
kan ersättas med nya, isolerade luftledningar eller ersättas med 
nedgrävd jordkabel. Att bredda ledningsgator är ett annat sätt 
att minska väderrelaterade störningar, det vill säga att träd som 
kan blåsa ner på ledningarna avverkas regel bundet. 

Hela elnätsbranschen har sedan stormen Gudrun 2005, sys
tematiskt arbetat med att vädersäkra elnäten på landsbygden. 
Konsekvenserna av stormar blir inte lika för ödande idag som 
tidigare. Den största förklaringen till det är att tusentals mil med 
elledningar har grävts ner i marken, så kallad kablifiering, och 
på så sätt säkrats mot vädrets makter. Processen för att gräva 
ner elledningar kan bli lång i områden som har stora natur och 
kulturvärden. Det krävs tillstånd från myndigheter och kommuner. 
Ellevio för dialog och förhandlar alltid med markägare för att  
få tillstånd att utnyttja deras mark. 

I Stockholm är större delen av nätet redan nergrävt. Under 
2021 har Ellevio vädersäkrat ytterligare 1 322 kilometer 
ledningar (965), vilket innebär att 84 procent (83) av Ellevios 
lokalnät nu är nergrävt. 

Tillhandahålla prisvärd energi 
En pålitlig elleverans är grunden i vårt kunderbjudande och 
en förutsättning för att Ellevio ska kunna ha nöjda kunder. Till
gängligheten i vårt elnät uppgick 2021 till rekordhöga 99,99 
procent. I en internationell jämförelse är det mycket bra, men  
vi tar varje avbrott på allvar då det kan få stora konsekvenser  
för den som drabbas.

För att kunna mäta kundernas uppfattning om oss och säker
ställa att vi prioriterar rätt saker genomför vi en rad initiativ varje 
år; bland annat kvartalsvisa undersökningar med ett stort antal 
kunder. Mätningarna riktar sig till konsumenter och företags
kunder nedbrutet i mini, små, mellan och storkunder vilket gör 
att resultatet kan brytas ned och analyseras på ett bättre sätt. 
Det här gör vi för att säkerställa att vi arbetar med det kunderna 
tycker är viktigast. Svensk Kvalitetsindex (SKI) innefattar 280 
respondenter årligen och Ellevios egen mätning innefattar 
5 206 respondenter, färdelat på fyra gånger per år. 
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I slutet av 2021 hade vi installerat andra generationens smarta 
elmätare hos cirka 400 000 kunder och lanserat en ny app 
som skapar bra förutsättningar för kunder som vill följa, jämföra 
och påverka sin elförbrukning. Vi har också under året tagit 
över fakturering i egen regi och handlat upp en ny leverantör av 
kundtjänst.

Att alla våra kunder ska betala samma pris för samma  
tjänst är en självklarhet. Sedan 2017 arbetar vi för att steg för 
steg jämna ut priserna mellan tätorter och mer glest befolkade 
områden. 

I tabellen nedan framgår resultaten avseende kundnöjd
het för 2021. Förändringen i nöjdhet härleds dels till ett antal 
förändringar som kortsiktigt påverkat kunderna rent praktiskt, till 
exempel i samband med att vi flyttade faktureringen till Ellevio 
och bytte leverantör av kundservice, dels till debatten om höga 
elpriser, vilken påverkar Ellevio trots att vi inte har elhandel.

Kundnöjdhet 2021 2020 2019

Kundnöjdhet: Konsument 58,4 60,6 N/A

SKI: Konsument 51,9 53,1 59,9

Kundnöjdhet: Företag 55,7 57,8 N/A

SKI: Företag 55,6 57,3 58,8

Biologisk mångfald i våra ledningsgator
Att kunna bidra till att bevara och stärka den biologiska mång
falden och bevara naturmiljöer är en viktig miljöfråga för Ellevios 
verksamhet. 

Vid planering av nya ledningar tillämpas därför skadelind
ringshierarkin. Det innebär att vi i första hand undviker negativ 
påverkan på biologisk mångfald genom att ta hänsyn till högre 
naturvärden vid val av lokalisering för nya projekt, och att vi i 
andra hand begränsar påverkan genom skadeförebyggande 
åtgärder. I arbetet med nya ledningar identifieras framkomliga 
sträckningar med hänsyn till kända naturvärden, och planerade 
skadeförebyggande åtgärder beskrivs i miljökonsekvensbe
skrivningen som är en viktig del av koncessionsansökan för nya 
ledningar inom regionnätet.

Innan en koncessionsansökan skickas in till Energimarknads
inspektionen (Ei) sker samråd enligt Miljöbalken med berörda 
parter då ett samrådsunderlag offentliggörs. Identifieringen av 
berörda intressenter är en viktig del i arbetet och samrådskret
sen anpassas utifrån om projektet antas innebära betydande 
miljöpåverkan. Valet av lokalisering och utförande sker utifrån 
en rimlighetsavvägning med beaktande av inkomna synpunk
ter, bedömda miljökonsekvenser, driftsäkerhet och ekonomi.

 Förutom att vi tar hänsyn till naturvärden vid planering av 
nya ledningar, arbetar vi även med den biologiska mångfalden 
i våra befintliga ledningsgator. Genom anpassade skötselåt
gärder i våra mest artrika gräsmarker verkar vi för att bevara 
och stärka många hotade ängs och hagmarksarter. Det hand
lar framför allt om breddning av den så kallade patrullstigen. 

Under 2021 påbörjades fältinventering av potentiellt art
rika områden inom Ellevios ledningsnät med spänningsnivån 
30–40 kV, efter att vi under åren 2017–2020 inventerat vårt 
nät på spänningsnivån ≥50kV. De ledningar som ska röjas 
under 2022 har inventerats i första hand så att vi så snabbt 

 som möjligt kan implementera anpassade skötselåtgärder  
för att gynna den biologiska mångfalden. 

Under 2021 studerades ledningsgator med en samman
lagd längd om cirka 430 kilometer (410) inom Ellevios nät 
med spänningsnivå 30–40 kV, varav cirka 43 kilometer (180) 
av ledningssträckan fältinventerades. Antalet fältinventeringar 
minskade 2021 eftersom nät med spänningsnivå 30–40 kV 
har färre värdefulla områden. 3,1 kilometer (11,4) värdefulla 
områden (klass 2 och klass 3områden) identifierades under 
den fältinventering som genomfördes sommaren 2021. 

Sedan 2017 har sammanlagt cirka 55 kilometer värdefulla 
områden (≥ klass 3) identifierats inom Ellevios ledningsnät. 
Ellevio samverkar även med andra aktörer inom området 
genom medverkan i ”Samverkansgrupp kring infrastrukturens 
gräsmarker” som drivs av Artdatabanken. 

Studerade ledningsgator, km 2021 2020 2019

Ledningsgator som studerats 430 410 600

Fältinventerad längd 43  180 195

ldentifierat värdefullt område 3,1 11,4 18,3

400 000
smarta elmätare installerade vid 
utgången av 2021

En förbättrad laddinfrastruktur i Ellevios nät

Antal anslutningar laddinfrastruktur Antal anslutningar Ackumulerat antal
2021 2020 2021 

Publika laddgator och laddstationer 48 24 360

Övriga laddanslutningar* 14 4 18

*Anslutingar som inte är del av ett större publikt nätverk av laddplatser.

investeringar i elnät under 2021 för att 
bidra till energiomställningen (miljarder 
kronor)

3,6 mdr
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Fokusområde: Ett hållbart företag.

Ellevio ska vara ett hållbart företag för alla 
medarbetare och för alla som berörs av vår 
verksamhet. Vi har nollvision mot olyckor, arbetar 
aktivt med att skapa en attraktiv företagskultur  
och tar stort ansvar som samhällsaktör. 

Hälsa & Säkerhet
Det är väsentligt för Ellevio att vara en säker och attraktiv arbets 
och uppdragsgivare. Ellevios medarbetares och samarbetspart
ners hälsa och säkerhet är därför centrala frågor i verksamhe
ten. Säkerheten för dem som arbetar för Ellevio sätts alltid främst 
och vi har en nollvision mot olyckor och arbetsrelaterade sjuk
domar. Ellevio har en månatlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 

som innehåller både reaktiva och proaktiva nyckeltal som 
 rapporteras till ledning och styrelse. Kommunikation kring arbets
miljöarbetet och inträffade händelser sker kontinuerligt till alla 
anställda och entreprenörer. 

Ellevio har ett avvikelsehanteringssystem (ENIA) för rapporte
ring och uppföljning av olyckor, tillbud och riskobservationer.  
När en händelse registrerats skickas informationen automatiskt 
till en händelseansvarig som säkerställer att en utredning genom
förs, att åtgärder vidtas samt att uppföljning görs innan ärendet 
kan avslutas. Utredning, åtgärder, uppföljning och ständigt 
förbättringsarbete är centrala delar av det systematiska arbets
miljöarbetet för att förhindra olyckor, allvarliga tillbud och  
arbetsrelaterade sjukdomar. ENIA har vidareutvecklats för  
att möjliggöra bättre analyser och att insatser planeras utifrån  
inrapporterade avvikelser. I systemet finns även checklistor för 
riskhanteringar och uppföljningar i fält.

Olyckor och sjukfrånvaro
För att förebygga olyckor och sjukfrånvaro genomför Ellevio 
bland annat revisioner och oannonserade och annonserade 
fältbesök, så kallade flying audits. Sedan 2017 följs dessa upp 
med ett hållbarhetsindex (Sustainability Index) som omfattar 
nio områden inom hälsa, säkerhet och miljö och hur väl dessa 
uppfylls. Målet är att 85 procent av revisonerna ska vara utan 
anmärkning. För 2021 var resultatet 93 procent (90), vilket är 
det bästa utfallet sedan mätningen startade. 

Antalet arbetsrelaterade olyckor som ledde till sjukskrivning 
under året uppgick till 15 (8), varav 6 var relaterade till det pågå
ende mätarbytesprojektet. Ökningen kopplas till det omfattande 
arbetet med att byta ut gamla elmätare som innebär arbete på 
betydligt fler olika arbetsplatser i miljöer som kan innebära risk  
för skador. Antalet olyckor var högre i början av året när många  
i personalen var oerfarna, och de flesta olyckor var av mindre 
allvarlig karaktär, som halk eller snubbelolyckor. 

Under året inträffade tre elolyckor som medförde sjukfrånvaro 
– en ljusbågsolycka och två olycksfall med strömgenomgång. 

Alla olyckor med sjukfrånvaro inträffade bland Ellevios 
 entreprenörer och har utretts och följts upp för att minska risken 
för upprepning. 

LTIF (Lost Time Injury Frequency) för 2021 är 4,2 per miljon 
arbetade timmar (2,4). Exklusive mätarbytesprojektet, uppgick  
LTIF till 2,8.

Sjukfrånvaron för Ellevios egen personal har ökat till 1,89 pro
cent (1,74), varav korttidsfrånvaro minskat till 0,74 procent (0,89).

Attraktiv arbetsgivare
Att skapa goda arbetsvillkor är väsentligt för att Ellevio ska 
kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de bästa och 
mest kompetenta medarbetarna och kunna möta dagens och 
morgondagens behov. Ellevio strävar efter att erbjuda en arbets
miljö som är psykosocialt och fysiskt god och fri från diskrimi
nering oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Ellevio verkar aktivt för en inkluderande 
arbetsmiljö som gör det möjligt för medarbetarna att utvecklas 
både i sin yrkesroll och som människa.

Jämställdhet och mångfald
Samtliga medarbetare inom Ellevio ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. Ellevio bedriver ett systematiskt 
arbete för att främja likabehandling, inkludering och jämn 
könsfördelning samt arbetar metodiskt och förebyggande för att 
motverka diskriminering och trakasserier. Arbetet är anpassat för 
att följa diskrimineringslagens krav på ett strukturerat, systematiskt 
och dokumenterat arbete för att främja likabehandling och 
motverka diskriminering. 

Egen personal 2021 2020 2019

Antal dödsolyckor – – –

Antal olyckor som  
lett till  sjukfrånvaro – – –

Antal olyckor som inte  
lett till sjukfrånvaro 2 – –

TRIF – – –

Entreprenörer 2021 2020 2019

Antal dödsolyckor – – –

Antal olyckor som  
lett till  sjukfrånvaro 15 8 8

Antal olyckor som inte  
lett till sjukfrånvaro 62 46 51

LTIF 4,2 2,4 3,3

Sjukfrånvaro, % 2021 2020 2019

Total 1,89 1,74 2,47

Korttidsfrånvaro 0,74 0,89 1,35

TRIF: ”Total Reportable Incidents Frequency”, motsvarar antalet olycksfall per 1 miljon arbetade timmar för 
Ellevios medarbetare. Inkluderar olyckor som lett till sjukfrånvaro mer än en dag, behov av begränsat arbete 
eller medicinsk behandling.
LTIF: ”Lost Time Injury Frequency”, motsvarar antalet olycksfall per 1 miljon arbetade timmar för Ellevios 
 entreprenörer. Inkluderar olyckor som lett till sjukfrånvaro minst en dag (inklusive eventuella döds olyckor).
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därför kontinuerligt för att förbättra balansen mellan män och 
kvinnor genom en tydlig rekryteringsstrategi och ett värderings
styrt arbetssätt. En inkluderande kultur är en viktig del för att bli 
ett jämställt bolag.

Ellevios ledningsgrupp består av 60 procent kvinnor. Den 
totala andelen kvinnor i företaget har ökat till 36 procent (32) 
och 33 procent av våra chefer är kvinnor. Detta har skett genom 
ett stort fokus på kvinnor i rekryteringsprocessen. Målsättningen 
är att kunna presentera kvinnliga kandidater till alla öppna 
positioner. Av nytillsättningar under 2021 var 54 procent kvinnor 
(45). Ellevios mångfaldsindex avseende anställda med utländsk 
bakgrund (personer som är utrikesfödda eller har två utrikes
födda föräldrar) var 16,1 procent (16,5). 

Goda arbetsvillkor och medarbetarutveckling
Alla anställda på Ellevio genomgår en utbildning inom kollektiv 
intelligens för att främja samarbete genom en gemensam meto
dik. Under 2021 anordnades fem utbildningstillfällen och 85 
personer deltog. Utbildningen genomförs med interna föränd
ringsledare som också bidrar till teamutveckling, samarbete och 
beteendebaserad säkerhet i organisationen.

Medarbetarnas utveckling följs upp i Ellevios Performance 
Developmentprocess där vi strävar efter en kontinuerlig dialog 
mellan chef och medarbetare som adresserar medarbetarens 
prestation, trivsel och utvecklingsplan. Varje år genomförs en 
Talent Reviewprocess där vi går igenom organisationen, identi
fierar kritiska roller och talanger samt genomför successionspla
nering. Detta är väsentligt för att säkerställa att vi har rätt person 
på rätt plats samt för att minimera risk genom att ha ersättare på 
kritiska roller och chefspositioner redo. 

Arbetet med att skapa goda arbetsvillkor och engagemang 
följs upp genom de medarbetarpulsar som skickas till alla med
arbetare varje månad.

Cheferna inom Ellevio utvecklas genom ett internt ledarskaps
program, ledardagar och ledarforum. Ledarskapsprogrammet 
ger stöd och utbildning inom fyra områden: chefsrollen, arbets
miljö, attraktiv arbetsgivare och utveckling.

Ellevio följer mångfaldsutvecklingen genom att mäta könsför
delning i ledningsgruppen, bland chefer och i hela företaget, 
andelen anställda i olika åldersgrupper samt andelen anställda 
med utländsk bakgrund. Jämställdheten mäts bland annat 
genom att jämföra kvinnors och mäns löner för lika respektive lik
värdiga arbeten. Ellevio genomför årligen en lönekartläggning 
med syfte att visa om det finns osakliga grunder för lönenivåer 
som beror på kön. I de fall kartläggningen visar på osakliga 
skillnader, korrigerar bolaget dessa. Att få en jämlik lönesätt
ning är en prioriterad jämställdhetsfråga då Ellevio verkar i en 
bransch med en underrepresentation av kvinnor. Vi arbetar 

2021 2020 2019

Åldersfördelning, antal Totalt varav kvinnor Totalt varav kvinnor Totalt varav kvinnor

Fast anställda 564 204 518 167 503 156
Under 30 år 53 21  58 15 51 20

30–50 år 346 124 313 106 302 96

Över 50 år 165 59  147 46 150 40

Tillfälligt anställda 7 1 8 2 9 3
Under 30 år 1 – – – – –

30–50 år 1 1 – – 2 2

Över 50 år 5 – 8 2 7 1

Totalt antal anställda 571 205 526 169 512 159

• Antal anställda enligt anställningsavtal (uppdelat på kön och ålder).
• Ellevio har inga deltidstjänster. Medarbetare har däremot möjlighet, under vissa förutsättningar att under perioder arbeta deltid.

Vd och ledning är, i samverkan med företrädare för de fackliga 
organisationerna hos Ellevio, ytterst ansvariga för Ellevios lika
behandlingsplan. Chefer ansvarar för att integrera arbetet för 
likabehandling i verksamheten och alla medarbetare ansvarar 
för att främja likabehandling och motverka alla former av diskri
minering. Ellevio har sedan 2018 en Jämställdhets och inklude
ringsgrupp som arbetar med kunskapshöjning och främjande 
av inkluderande beteenden. Långsiktiga mål och aktiviteter 
dokumenteras årligen i likabehandlingsplanen. Detta arbete 
är en del av det totala arbetet med Ellevios företagskultur och 
önskade beteenden.

2021 2020 2019

Kön, % Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 22 78 33 67 33 67

Ledningsgrupp 60 40 60 40 60 40

Övriga chefer 28 72 27 73 22 78

Medarbetare 37 63  32 68 32 68

Totalt 36 64 32 68 31 69

2021 2020 2019

Ålder, % <30 30–50 >50 <30 30–50 >50 <30 30–50 >50

Styrelse – – 100 – 22 78 – 22 78

Ledningsgrupp – 60 40 – 60 40 – 60 40

Övriga chefer 3 58 39 – 67 33 – 66 34

Medarbetare 11 61 28 13 59 28 12 58 30

Totalt 9 60 31 11 59 30 10 59 31

• Procentsatsen för övriga chefer som är män och övriga chefer som är mellan 30–50 har justerats sedan förra årets redovisning. 
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Personalomsättning
Ellevio följer personalomsättningen för att fånga upp eventuella 
problem i tid. Under 2021 var personalomsättningen 7 procent 
(6). Under året nyanställdes 100 personer (64) varav 54 kvin
nor (29 ). Sammanlagt 37 medarbetare avslutade sin anställ
ning på Ellevio. 

2021 2020 2019

Personalomsättning, % Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Under 30 år 0 1 0 – 0 1

30–50 år 1 4 2 3 2 4

Över 50 år – 0 0 1 0 1

Totalt 1 5 2 4 3 5
Totalt kvinnor och män 6 6 8

Medarbetarengagemang 
Varje månad genomför Ellevio så kallade ”medarbetarpulsar” 
kortfattade enkätundersökningar som skickas via epost och 
som baseras på frågor om bland annat sinnesstämning, enga
gemang och arbetsbelastning. Tack vare frekvent återkoppling 
från hela organisationen kan vi agera snabbt på den feedback 
som kommer in. Här följer vi också våra styrkor för att ständigt 
utvecklas och bli en bättre arbetsgivare.

Varje chef får resultaten för sin grupp och har en löpande 
dialog och utvärdering med sina medarbetare. Undersäkningen 
ger också ett ”Employee Engagement Index” som utgår från 
svar på frågor om nöjdhet, stolthet och huruvida man rekommen
derar Ellevio som arbetsgivare. Resultatet för 2021 var 8,0, där 
max är 10, vilket visar på ett mycket stort engagemang och hög 
nöjdhet bland medarbetarna. 

Affärsetik och motverkande av korruption
Ellevios kärnverksamhet bedrivs som ett naturligt monopol. Det 
innebär ett stort ansvar gentemot omvärlden. Det är viktigt för 
Ellevio att leva upp till kundernas och andra intressenters krav 
och förväntningar – och göra oss förtjänta av deras förtroende. 
Våra värderingar – pålitlighet, engagemang och utveckling – 
fungerar som ledord för alla medarbetare och genomsyrar allt 
vi gör. 

I Ellevios Uppförandekod beskrivs våra grundläggande 
etiska riktlinjer och kärnvärden, hur vi uppträder mot andra och 
varandra, hur vi gör affärer och hur vi skyddar företagets till

gångar. Koden är en kompass för hur företagets värderingar  
ska omsättas i praktiken och säkerställer att medarbetarna lever 
upp till företagets högt ställda krav. 

Ellevios Uppförandekod baseras på internationella arbets
rättsliga regler, miljö och antikorruptionspraxis enligt FN:s 
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internatio
nella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner 
samt FN:s Global Compacts tio principer.

Andra intressenter informeras om Uppförandekoden  
genom Ellevios webbplats samt i kontrakt och avtal. 

Uppförandekoden beslutas årligen av styrelsen. Alla  
medarbetare på Ellevio samt styrelsemedlemmar och andra 
som representerar företaget omfattas av koden och åtar sig  
att agera i enlighet med den. 

För att säkerställa att Ellevios medarbetare har en tydlig 
uppfattning av Uppförandekodens innehåll och åtar sig att 
följa den ska samtliga anställda genomföra en webbutbildning 
om Uppförandekoden varje år. Årets utbildning genomfördes 
i november och december. Andelen medarbetare som hade 
genomgått utbildningen uppgick till cirka 95 procent i slutet  
av 2021.

Ellevios förväntningar på leverantörer och affärspartners  
tydliggörs genom en specifik Uppförandekod för leverantörer. 
Den ingår som en del i Ellevios leverantörsavtal. Vi är över
tygade om att det finns ett samband mellan en hög affärsetik 
och ett gott ekonomiskt resultat. 

Ladda ner Ellevios Uppförandekod och Uppförandekod för 
leverantörer från vår webbplats: www.ellevio.se/omellevio/
dethargorvi/hallbarhet/hallbarhetsdokument

Antikorruption
Ellevio och alla dess medarbetare ska alltid följa lagar och 
bestämmelser i verksamheten. Ellevio tolererar inte någon form 
av korruption eller mutor, och arbetet mot korruption är en del 
av Ellevios Uppförandekod. Inga konstaterade fall av korruption 
inträffade under 2021. Ellevio har en antikorruptionspolicy som 
fastställer regler för att förhindra korruption i verksamheten. Från 
och med 2020 ingår antikorruption som en del i den årliga 
webbutbildningen om Uppförandekoden. 

Ansvarsfulla inköp
Ellevio arbetar aktivt för att säkerställa att gällande lagstiftning, 
tillstånd och andra krav efterlevs inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet 
och kvalitet. Vi ställer samma krav på leverantörerna som på oss 
själva. Ellevios verksamhet är beroende av ett stort antal leve
rantörer och entreprenörer och vi betraktar det som en väsentlig 
fråga att alla inköp görs på ett ansvarsfullt sätt. På detta sätt 
säkerställer Ellevio hållbara leverantörskedjor.

Ellevio lyder under lagen om upphandling inom försörjnings
sektorerna (LUF). Huvuddelen av inköpen sker som avrop från 
upphandlade ramavtal där omfattande sociala och miljömäs
siga krav är definierade i upphandlingen, samt genom specifika 
projektupphandlingar där motsvarande krav ställs för det speci
fika projektet. Ellevio upphandlar varor och tjänster uppdelade 
i fem kategorier; entreprenader, IT, konsulter, strategiskt material 
och indirekt material/tjänster. Alla anbudsgivare och leverantö
rer som vill kvalificera sig för att delta i Ellevios upphandlingar 
gör omfattande deklarationer av sitt hållbarhetsarbete, vilket 
granskas och bedöms av Ellevio. Deklarationerna omfattar 
bland annat arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö, kvalitet, leverantörs
kedja och Ellevios Uppförandekod för leverantörer.

Innan uppdrag åt Ellevio startar ska entreprenörer presentera 
avtalsspecifika planer avseende arbetsmiljö och miljö för bestäl
laren. Planerna innehåller bland annat beskrivningar av vilka 
risker som finns i uppdraget och hur dessa ska hanteras, liksom 
hanteringen av miljöfrågor. 

Uppföljning och revisioner
Att dessa krav sedan efterlevs under avtalet kontrolleras genom 
annonserade och oannonserade fältbesök hos entreprenörer 
samt fabriksbesök hos materialleverantörer. Ellevio gör även 
större revisioner av både nya och befintliga leverantörer enligt 
separat plan för varje år. Ett begränsat antal leverantörer och 
entreprenörer står för en mycket hög andel av Ellevios inköps
volymer då 70 leverantörer (105) står för hela 95 procent av 
Ellevios totala inköpsvolym. Dessa större leverantörer kontrol
leras kontinuerligt. Ellevio har därutöver även en mängd mindre 
leverantörer av varor och tjänster, med årsvolymer på mindre än 
100 000 kronor. Om ramavtal saknas, upphandlas dessa som 
regel som direktupphandlingar under tröskelvärdet, och kraven 
som ställs i dessa är i enlighet med proportionalitetsprincipen 
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lägre än vid fullständiga LUFupphandlingar. Huvuddelen av 
leverantörerna är svenska och europeiska. Ett fåtal leverantörer 
finns i andra delar av världen.

2021 köpte Ellevio varor och tjänster (exklusive direkta 
nättjänster) för cirka 4,6 miljarder kronor (4,4) varav 74 procent 
(71) var entreprenadtjänster och material till våra elnät, dels för 
felavhjälpning och underhåll, dels för investeringar. Det är totalt 
1 083 (1 190) olika leverantörer som har levererat entreprena
der, varor och tjänster till Ellevio.

Leverantörsgranskningar 2021 2020 2019

Antal leverantörer som levererat entreprenader, 
tjänster eller varor 1 083 1 190 1 261

Antal nya större leverantörer 3 4 5

Antal miljögranskade nya leverantörer 3 4 5

Antal socialt granskade nya leverantörer 3 4 5

Antal fördjupade revisioner 10  8 10

Annonserade och oannonserade 
fältbesök
Antal inom nätverksamheten 286 253 301

Antal inom elmätarbytesprojektet 425 683 –

Totalt 711 936 301

Beroende på covid19pandemin har något färre fältbesök 
genomförts inom nätverksamheten än tidigare år, och en 
generell anpassning av processer och handlingsplaner har 
skett för att minska smittspridning av covid19. Som ett exempel 
har revisioner genomförts utomhus eller digitalt. Totalt har 711 
fältbesök (936) genomförts under året, varav 286 (253) inom 
nätverksamheten och 425 (683) inom elmätarbytesprojektet. 

Krishantering och beredskap
För att förebygga och säkerställa beredskap för oväntade 
händelser eller kriser arbetar Ellevio proaktivt med riskanalys, 
riskhantering och åtgärder som minskar påverkan och lindrar 
effekter. Ellevio har en väl etablerad krisledningsorganisation. 
Särskilt fokus är på att upprätthålla en tillförlitlig eldistribution, 
då detta är en samhällskritisk uppgift. Beredskap för väde
rrelaterade störningar eller andra avbrott i elnätet är en sedan 
länge integrerad del i verksamheten och i de kontinuitetsplaner 
som etableras. I detta ingår också åtgärder till följd av klimat
relaterade risker. Se vidare sidan 78.

Ellevios proaktiva säkerhetsarbete och centrala beredskap för 
ett antal olika scenarier med lägre sannolikhet är viktiga för att 
minska risken för incidenter samt dess eventuella negativa påver
kan. Ellevio förstärker och utvecklar kontinuerligt säkerhetsarbe
tet inom områdena fysisk, informations och itsäkerhet.

Som ett viktigt led i att minska risker och öka säkerhetsskyddet 
har Ellevio i tillämpningen av den nya säkerhetsskyddslagen 
utökat säkerhetsprövning av både personal och partners. Säker
hetsskydd vid upphandling och affärsavtal (SUA) där dessa 
krav ska tillämpas har också genomförts i stor omfattning. 

Under pandemiåret 2021 har Ellevio hållit nere antalet 
arrangerade krisövningar. Pandemin har gjort att flera krissce
narier tränats i vardagen. Den nationella informationssäkerhets
övningen NISÖ2021 skulle ha gått av stapeln i september, men 
blev framflyttad på grund av pandemin. Under året har kristrä
ning genomförts tillsammans med Ellevios partners i mätarbytes
programmet, One Nordic och Sagemcom, för att säkerställa att 
processer, rutiner och beslutsformer fungerar i händelse av kris.

Under 2021 har Ellevios nätområden inte påverkats av 
några större oväder liknande de som inträffade under 2020, 
 vilket gjort att vi inte behövt gå upp i beredskap. Driftcentralen 
har däremot prövats i en praktisk beredskapssituation då 
 centralen fick relokaliseras efter att en medarbetare som vistats 
i de ordinarie lokalerna hade testat positivt för covid19.

Hantering och påverkan av covid-19
Pandemin har medfört aktiv krisledning under en längre tid då 
situationen krävt särskilda åtgärder och beslut för att minska 
riskerna för medarbetare, samarbetspartners och kunder samt 
för att säkerställa att verksamheten fortlöpt med så liten påver
kan som möjligt. 

Vi har arbetat enligt våra rutiner för pandemi och Ellevios 
ledningsgrupp har, tillsammans med ansvariga funktioner inom 
företaget, bedrivit aktiv krisledning sedan pandemins risker blev 
påtagliga i februari 2020. 

Flera åtgärder har vidtagits, bland annat besöksförbud på 
driftcentralen (med undantag för oktober och november då 
smittspridningen gick ner och rekommendationerna från myndig
heter tillfälligt lättades) och veckokontroll av reservdriftcentralen 
i händelse av att denna skulle behöva aktiveras för att säkra 
samhällskritiska funktioner. 

Det väsentliga i att ha ett fungerade samarbete med andra 
samhällsfunktioner och andra elnätsägare blev tydligt under 
pandemin. Ellevio har arbetat tillsammans med Svenska kraftnät 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 
att riskminimera och etablera kontinuitetsplaner med syfte att 
säkra samhällskritiska funktioner. 

Krisledningen och det aktiva riskarbetet har bidragit till att 
Ellevio kunnat uppfylla sitt samhällsansvar under pandemin. Trots 
vissa utmaningar med leverans av material och genomförande i 
fält har Ellevios verksamhet fortgått utan större påverkan.

Dialog med lokalsamhället
I våra projekt är det väsentligt för Ellevio att informera väl och 
inhämta kunskap och synpunkter från lokala intressenter. Detta 
för att minimera potentiella negativa effekter på miljön och för 
de människor och företag som påverkas av arbetet när vi initie
rar nya projekt. Det gäller såväl under planeringsskedet som 
under genomförandeskedet.

Ellevio har en kommunikationspolicy för elnätsprojekten som 
i korthet innebär att kommunikationen ska vara tydlig, enkel 
och korrekt. I regel beror behovet av kommunikation på hur stor 
påverkan projektet har för de boende och samhället i övrigt. De 
arbeten som utförs kan påverka det lokala samhället negativt, 
genom begränsningar i framkomlighet, buller eller liknande. 
Att hålla markägare och närboende välinformerade inför och 
under planerings och byggskedet är därför en viktig aspekt. 

Ellevio följer samhällets rekommendationer och utgår från 
regelverket i miljöbalken under planerings och tillståndsproces
sen. Samråd enligt miljöbalken genomförs med berörda parter 
inför en koncessionsansökan. I större ledningsprojekt anordnas 
öppet hus med berörda markägare, närboende och övriga 
berörda utöver det skriftliga samrådet. Under samrådet får 
Ellevio en möjlighet att informera om vad som ska genomföras 
och samla in värdefulla uppgifter och synpunkter inför framta
gande av miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan. 
Efter behov hålls även separata samrådsmöten med särskilt 
berörda myndigheter eller företag, och de argument och syn
punkter som inkommer analyseras utifrån kostnad och nytta.

Ekonomisk hållbarhet är en viktig faktor eftersom det ytterst  
är kunderna som får bära en eventuell ökad investeringskostnad. 
Det måste därför finnas betydande fördelar för kunderna om ett 
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alternativ med högre kostnad ska väljas. Inför åtgärder som inte 
kräver en koncessionsansökan, men som kan komma att väsent
ligt ändra naturmiljön eller påverka en kulturmiljö, som skogligt 
underhåll eller lokalnätsprojekt, sker samråd med Länsstyrelsen. 

Under året har bland annat markkabelförläggningen av en 
400 kV ledning mellan Beckomberga och Bredäng i Stockholm 
pågått. Det är ett stort, komplext projekt inom ett tätbebyggt 
område som berör många och som innebär mycket intressent
dialoger. I november hölls två fysiska öppet hus, för boende 
i Bredäng respektive Bromma. Möten har också hållits med 
näringsidkare inom projektets arbetsområde, där synpunkter på 
vägavstängningar framförts. Därtill har ett antal informationsbrev 
skickats ut till närboende.

För större projekt, såsom det mellan Beckomberga och  
Bredäng, finns sidor på ellevio.se med information kring pro
jektet. Dessutom finns epostadresser (funktionsbrevlådor) dit 
kunder, närboende och andra intressenter hänvisas.

Minskad klimat- och miljöpåverkan 
Ellevio arbetar aktivt med att minska verksamhetens klimat
avtryck. 

Sedan 2018 arbetar vi med att mäta, följa upp och minska 
växthusgasutsläpp från den egna verksamheten. 

Rapportering enligt GHG-protokollet
Från och med 2019 rapporterar vi klimatavtrycket enligt Green
house Gas Protocol (GHGprotokollet). Ellevios växthusgasrap
portering omfattar det som utgör direkta (scope 1) och indirekta 
utsläpp (scope 2) av växthusgaser. De direkta utsläppen består 
till största delen av utsläpp (läckage) av SF6 från egna anlägg
ningar samt till viss del också av utsläpp från egenägda och 
leasade fordon. Indirekta utsläpp kommer från inköp av värme, 
kyla och el för eget bruk samt energiförluster i ledningsnätet. 

Under 2021 gjorde Ellevio en omfattande beräkning av 
växthusgasutsläppen i scope 3. Scope 3 inkluderar enligt 

GHGprotokollet övriga indirekta utsläpp som uppkommer  
i företagets värdekedja. Dessa utsläpp ägs eller kontrolleras 
primärt av andra företag eller aktörer, exempelvis leverantörer, 
entreprenörer, återförsäljare och kunder. Utsläpp inom scope 3 
sker antingen uppströms eller nedströms i värdekedjan.  
Uppströms avser de indirekta utsläpp som sker innan en produkt 
eller tjänst tas emot av företaget, medan nedströms innefattar 
utsläpp efter att produkten eller tjänsten lämnat företaget. 

Ellevios största utsläpp i scope 3 uppkommer uppströms – 
i leverantörskedjorna. Drift, underhåll och framför allt utbyggnad 
av elnäten kräver mycket material, utrustning, arbeten med 
maskiner och transporter. Inköpt material och kapitalvaror till 
elnäten är i många fall mycket energikrävande att framställa och 
innebär ofta stora växthusgasutsläpp hos leverantörer, deras 
underleverantörer eller i energiproduktionen som förser leveran
törernas tillverkning med energi. I Ellevios fall står användningen 
av aluminium i kablar och faslinor till luftledningar för den 
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mest väsentliga delen av de övriga indirekta utsläppen. Även 
användning av koppar och stål i verksamheten ger upphov till 
betydande växthusgasutsläpp i scope 3. Utsläppen till följd av 
framställning av kabel och faslina av aluminium är dessutom 
dominerande om man ser till Ellevios totala utsläpp. Årets ingå
ende kartläggning av Ellevios utsläpp i scope 3 har gett mycket 
värdefull information om verksamhetens klimatpåverkan och en 
rad aktiviteter har initierats för att möjliggöra förbättringar. 

Eftersom mängden nyinstallerad kabel och faslina till luftled
ning varierar mycket från år till år beroende på investeringstakt 
och typ av projekt som bedrivs, så varierar också de indirekta 
utsläppen mycket. Även mängder av andra material och trans
porter varierar år från år beroende på vilka investeringar som 
görs. De årliga variationerna i scope 3 återspeglar därmed 
främst investeringsvolymer, vilket är anledningen till att Ellevio 
inte redovisar scope 3 i hållbarhetsredovisningen. 

Kunskapen om kapitalvarornas, och till viss del även trans
porternas, stora effekt på Ellevios egna klimatavtryck används 
däremot i vårt interna arbete för minskad klimatpåverkan. Dessa 
frågor är också viktiga i vårt samarbete med leverantörer. 

Under året har flera initiativ tagits för att tillsammans med 
entreprenörer minska växthusgasutsläppen i scope 3. Gemen
samt har vi startat ett pilotprojekt tillsammans med en av våra 
entreprenörer med syfte att minska koldioxidutsläppen genom 
eldrivna maskiner och optimerade materialtransporter. Entre
prenörer som erbjuder smarta klimatlösningar kan från och med 
2021 tilldelas en utvärderingsfördel i upphandlingar.

Nätförluster
När el transporteras via elnätet uppstår energiförluster längs 
vägen till kunderna, så kallade nätförluster. Ellevio är som elnäts
företag ansvarigt för att löpande köpa in den mängd el som 
förloras inom vårt elnät. Under året uppgick de totala nätförlus
terna till 900 GWh (835). Ellevio säkerställer genom elavtal 
med elhandlare och inköp av ursprungsgarantier en fossilfri 
produktionsmix för nätförlusterna. 

I takt med att Ellevio förnyar elnätet kan nätförlusterna 
minskas genom att mer energieffektiva komponenter installeras. 
Ellevio påbörjade 2019 mätningar för att följa minskningen 
av nätförluster som uppstår när gamla transformatorer byts mot 

nya, mer effektiva transformatorer. Under 2021 uppgick energi
besparingen från utbyte av transformatorer till 1,4 GWh (1,4).

SF6

I ställverk och strömbrytare används växthusgasen SF6 (svavel
hexafluorid) som isolergas. För Ellevio är det kritiskt att minimera 
och helst undvika användning av SF6 som har mer än 23 000 
gånger större klimatpåverkan än koldioxid om den läcker. 

Ellevios policy är att inte använda gaser med stor klimatpå
verkan om det inte är absolut nödvändigt av tekniska skäl eller 
utrymmesskäl. I praktiken minimeras användningen av SF6 som 
isolermedia för hela ställverk. I Stockholm byggs nya anlägg
ningar med SF6 endast på högre spänningsnivåer där utrymmet 
är begränsat och det är stor konkurrens om markutrymme, vilket 
innebär få eller inga möjligheter till andra teknikval. 

Läckage av SF6 utgör den största delen av Ellevios direkta 
och indirekta klimatpåverkan och det är viktigt för Ellevio att mini
mera dessa utsläpp. Åtgärder är vidtagna för att förebygga och 
snabbt hantera läckage och därigenom minska utsläpp. Läcka
get av SF6 har minskat från 34,5 kg 2020 till 18,3 kg 2021 – 
en minskning med 381 ton CO2ekvivalenter. Ellevio har under 
senare delen av 2021 förändrat processen för hantering av ett 
läckage, vilket kan ha haft en viss positiv inverkan. Frekvensen 
av inträffade utsläpp är dock mycket liten jämfört med det totala 
antalet apparater som innehåller SF6, så det går inte att med 
säkerhet säga att årets relativt låga utsläpp är en tydlig trend.

Som framgår av tabellen intill har installerad volym SF6 ökat 
2021 jämfört med föregående år. Det beror på att flera nya 
högspänningsställverk har byggts, bland annat för anslutning av 
vindkraft. På dessa höga spänningsnivåer finns ännu inte utpro
vade tekniska lösningar utan SF6, men utvecklingsarbete pågår.

Transporter
Ellevios egna transporter medförde under 2021 utsläpp om 
cirka 31,5 (44,1) ton CO2ekvivalenter, en minskning med  
12,6 ton CO2ekvivalenter sedan föregående år. Transporterna 
består främst av egna arbetsfordon som succesivt ställs om till 
mer klimatvänliga transporter. I slutet av 2021 fattades beslutet 
att alla nya arbetsfordon hos Ellevio ska vara elbilar. 

Kreosotstolpar
Ellevio använder framför allt trästolpar i luftledningsnätet. För att 
skydda dessa mot röta har de historiskt sett impregnerats med 
kreosot, som är klassat som ett hälso och miljöfarligt ämne. 
I slutet av 2021 fattade Ellevio ett inriktningsbeslut om att sluta 
använda kreosotstolpar vid ny och ombyggnation och istället 
övergå till alternativa, mindre hälsovådliga lösningar. Beslutet 
kommer att implementeras under nästkommande år.

Ellevio arbetar med att vädersäkra näten på lägre spän
ningar genom att lägga kabel i mark. Samtidigt minskar vi risken 
för att kreosot i enskilda fall kan få en lokal påverkan genom 
att ta bort kreosotimpregnerade stolpar. Under 2021 har cirka 
11 500 stolpar (15 700) med kreosot tagits ner.

Ellevios klimatpåverkan,  
ton CO2-ekvivalenter 2021 2020 2019

Direkta utsläpp (scope 1) 461,6 854,9 1 201,2

varav Egna och leasade bilar 31,5 44,1 96,7

varav Isolergas SF6 (läckage) 430,1 810,8 1 104,5

Indirekta utsläpp (scope 2) 34,5 32,8 44

varav El – kompensation för 
 nätförluster – – –

varav El – anläggningar 0,8 0,8 0,8

varav El – fastigheter 13,3 17,9 25,5

varav Värme – fastigheter 20,4 14,2 17,7

varav Kyla – Fastigheter – – –

Totalt 496,1 887,6 1 245,2

Scope 1  Direkta utsläpp innefattar verksamhetens utsläpp från källor som kontrolleras av Ellevio. För Ellevios del 
handlar det främst om läckage av SF6 i egna anläggningar samt egna och leasade bilar.

Scope 2  Indirekta utsläpp består av utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla, som sker hos producenterna 
som levererar nämnda tjänster till Ellevio.

Scope 3  Övriga indirekta utsläpp ingår inte i Ellevios externa klimatredovisning, men följs däremot upp internt. 
Scope 3 omfattar de övriga utsläpp som verksamheten indirekt ger upphov till i andra delar av värde
kedjan.

SF6, kg 2021 2020 2019

Totalt läckage 18,3 34,5 47

Nyinstallerat 715 339 400

Avvecklat –  25,5 80
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Rapportering enligt Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD)
Ellevio har i redovisningen för 2021 anpassat bolagets rappor
tering till rekommendationerna i TCFD:s ramverk för att beskriva 
hur vi arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter. 

I tabellen beskriver vi omfattningen av rapporteringen och 
anger sidhänvisningar till respektive område. Att så stor del av 
Års och hållbarhetsrapporten hanterar klimatrelaterade risker 
och möjligheter speglar den stora roll som klimatomställningen 
har för Ellevios strategi och verksamhet. 

Ellevio har under 2021 påbörjat ett arbete med att formali
sera klimatarbetet. Detta kommer att fortsätta utvecklas framöver. 

Styrning Strategi Riskhantering Indikatorer & mål

Rekommenderade upplysningar Rekommenderade upplysningar Rekommenderade upplysningar Rekommenderade upplysningar

A.  Styrelsens övervakning av 
klimatrelaterade risker och möjligheter.  
Sidorna 42, 69–71 och 76–77

A.  Klimatrelaterade risker och möjligheter 
som organisationen har identifierat.  
Sidorna 3, 5, 6, 8, 9, 11–16, 18–20, 
22–30, 39, 42 och 74–78

A.  Organisationens processer för att 
identifiera klimat– relaterade risker.  
Sidorna 42 och 77–78

A.  Organisationens indikatorer för att 
utvärdera klimatrelaterade risker och 
möjligheter. 
Sidorna 75, 88 och 89

B.  Ledningens roll avseende bedömning 
och hantering av klimatrelaterade risker 
och möjligheter.  
Sidorna 42, 69–71 och 76–77

B.  Påverkan från risker och möjligheter på 
organisationens verksamhet, strategi och 
finansiella planering.  
Sidorna 3, 5, 6, 8, 9, 12–16, 18–30, 
36–39, 41–42 och 74–78

B.  Organisationens processer för hantering 
av klimatrelaterade risker. 
Sidorna 9, 12, 22, 42, 75–78, 82  
och 87

B.  Utsläpp av Scope 1, 2 och om så 
lämpligt 3 enligt Greenhouse  
Gas Protocol. 
Sidorna 75, 88 och 89

C.  Motståndskraft för organisationens 
strategi med hänsyn till olika 
klimatrelaterade scenarier.  
Sidan 77

C.  Integration av ovanstående processer i 
organisationens generella riskhantering.  
Sidorna 88, 89, 79 och 80

C.  Mål för att hantera klimatrelaterade 
risker och möjligheter. Sidorna 3, 5, 12, 
14–16, 18, 20, 21, 74, 76, 79, 80, 
82, 88 och 89

TCFD.
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I hållbarhetsredovisningen beskrivs Ellevios hållbarhetsarbete 
under räkenskapsåret 2021. Hållbarhetsredovisningen för 
2020 publicerades i april 2021. 

Hållbarhetsredovisningen publiceras en gång per år och 
är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) standards, 
nivå ”core”. Hållbarhetsredovisningen är Ellevios lagstadgade 
hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och utgörs av 
beskrivningen av hållbarhetsarbetet på sidorna 5–9, 20–38, 
avsnittet ”Hållbarhetsupplysningar” på sidorna 74–94 samt de 
övriga avsnitt i årsredovisningen som GRIindexet på sidorna 
91–93 hänvisar till. 

På sidan 80 återfinns Ellevios rapportering enligt EU:s taxonomi 
för gröna invsteringar (”EUtaxonomin”). Sidhänvisningar till 
Ellevios rapportering enligt Task Force on ClimateRelated 
Financial Disclosures (TCFD) finns på sidan 90. 

Hållbarhetsredovisningen utgör dessutom Ellevios Commu
nication on Progress (CoP) rapport mot FN:s Global Compact 
(UNGC) och de tio principerna inom områdena mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Hållbarhetsredovisningen har inte granskats av Ellevios revisorer 
men i enlighet med krav i årsredovisningslagen bekräftar de i 
yttrande på sidan 94 att en lagstadgad hållbarhetsrapport har 
upprättats. 

För frågor om Ellevios hållbarhetsarbete och hållbarhets
redovisning kontakta gärna Karolina Viksten, hållbarhetschef 
(karolina.viksten@ellevio.se) eller Sarah Östberg, chef finansiell 
och hållbarhetskommunikation (sarah.ostberg@ellevio.se).

Om hållbarhetsredovisningen.

GRI-index. 
GRI-upplysning Sida Kommentarer UN Global Compact Väsentlig hållbarhetsfråga

GRI 102: GENERELLA UPPLYSNINGAR
Organisationsprofil
1021 Organisationens namn 2

1022 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 3, 5–6

1023 Lokalisering av huvudkontor 2

1024 Länder där organisationen är verksam 4

1025 Ägarstruktur och juridisk form 4, 36

1026 Marknadsnärvaro 4

1027 Organisationens storlek 44–45

1028 Information om anställda och andra arbetare 85 Ellevio redovisar inte personal uppdelat på region då detta ej anses 
applicerbart. Skälet är att många av våra medarbetare har sin 
arbetsplats på ett kontor samtidigt som de har arbetsuppgifter som 
omfattar hela verksamheten.

1029 Leverantörskedjan 86–87

10210 Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja 86–87 Inga förändringar har skett i organisationens leverantörskedja.

10211 Försiktighetsprincipens tillämpning 76–77

10212 Externa stadgor, principer och initiativ 75, 77

10213 Medlemskap i organisationer 76

Strategi och analys   
10214 Kommentar från senior beslutsfattare 8–9

Etik och integritet
10216 Värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande 76

Bolagsstyrning
10218 Struktur för bolagsstyrning 69–71
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GRI-upplysning Sida Kommentarer UN Global Compact Väsentlig hållbarhetsfråga

Intressentdialog
10240 Lista på intressentgrupper 74–76

10241 Överenskommelse om kollektiva förhandlingar 58

10242 Identifiering och urval av intressenter 74–76

10243 Metod för samarbeten med intressenter 74

10244 Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram 74–75

Redovisningsmetod 
10245 Enheter inkluderade i den konsoliderade finansiella redovisningen 91

10246 Process för att fastställa redovisningens innehåll och frågornas omfattning 74–75

10247 Lista på väsentliga frågor 74–75

10248 Förändringar i tidigare rapporterad information 79, 85

10249 Redovisningsförändringar 91

10250 Redovisningsperiod 91

10251 Datum för senaste redovisning 91

10252 Redovisningscykel 91

10253 Kontaktperson för frågor om redovisningen 91

10254 Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards 91

10255 GRIindex 91–93

10256 Externt bestyrkande 91 Ingen extern granskning tillämpas.

GRI 103: HÅLLBARHETSSTYRNING 2016
1031 Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar 22–23, 74–75, 79, 

81–89

1032 Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 76–77

1033 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 79–89

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR – GRI 200: Ekonomi
GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016

2011 Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värde 23, 81–82 8–9: Miljö Elektrifiering av transportsektorn & 
industrin

GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan 2016

2031 Infrastrukturinvesteringar och tjänster som stöds 22–23, 81–82 8–9: Miljö Smarta elnät /Ansvarsfulla långsiktiga 
investeringar och stabil infrastruktur 

GRI 205: Anti-korruption 2016
2051 Verksamheter utvärderade gällande risker relaterade till korruption 23, 86–87 10: Korruption Affärsetik och motverkande 

av korruption

2052 Utbildning och kommunikation av organisationens policyer och arbetssätt avseende 
motverkan mot korruption

86 10: Korruption Affärsetik och motverkande 
av korruption

2053 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 86 10: Korruption Affärsetik och motverkande 
av korruption

EGNA UPPLYSNINGAR: Ekonomi
Eget mått: SAIDI 27, 74, 82 Ansvarsfulla långsiktiga investeringar 

och stabil infrastruktur /Leveranssäkerhet

Eget mått: Kablifieringsgrad 82 Påverkan från klimatförändringar 

Eget mått: AMM2G 27, 83 Smarta elnät
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GRI-upplysning Sida Kommentarer UN Global Compact Väsentlig hållbarhetsfråga

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR – GRI 300: Miljö
GRI 302: Energi 2016
3021 Energianvändning inom den egna organisationen 88–89 Egen energianvändning redovisas indirekt via utsläpp 

i scope 1 och 2
7–8: Miljö Öka andelen förnybar energi 

3022 Energianvändning utanför den egna organisationen 88–89 7–8: Miljö Öka andelen förnybar energi 

GRI 305: Utsläpp 2016     
3051 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 88–89 7–8: Miljö Minskad klimatpåverkan

3052 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 88–89 7–8: Miljö Minskad klimatpåverkan

3053 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 88–89 Övriga indirekta utsläpp (Scope 3) ingår inte i Ellevios externa 
klimatredovisning, men mäts, följs upp och hanteras internt.

7–8: Miljö Minskad klimatpåverkan 

GRI 308: Bedömning av leverantörer utifrån miljökriterier 2016
3081 Nya leverantörer som granskats enligt miljökriterier 23, 86–87 7–8: Miljö Ansvarsfulla inköp

EGNA UPPLYSNINGAR: Miljö
Eget mått: SF6 89 Minskad klimatpåverkan

Eget mått: Biologisk mångfald 83 Biologisk mångfald i våra ledningsgator

Eget mått: Energiförluster i ledningsnätet 89 Minskad klimatpåverkan

Eget mått: AMM2G 79, 83 Elektrifiering av transportsektorn  
& industrin

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR – GRI 400: Socialt
GRI 401: Anställning 2016
4011 Nyanställningar och personalomsättning 86 6: Arbetsrätt Attraktiv arbetsgivare

GRI 403: Hälsa och säkerhet 2018
4031 Arbetsmiljöledningssystem 84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

4032 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning 84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

4033 Arbetshälsovårdstjänster 84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

4034 Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation gällande hälsa och säkerhet 84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

4035 Träning och utbildning gällande hälsa och säkerhet 84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

4036 Främjande av medarbetares hälsa 84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

4037 Förebyggande och hantering av hälso och säkerhetspåverkan på arbetsplatsen  
direkt kopplade till affärsrelationer

84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

4039 Arbetsrelaterade skador 84 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016
4051 Mångfald i ledning och bland medarbetare 84–85 6: Arbetsrätt Attraktiv arbetsgivare

GRI 414: Bedömning av leverantörer utifrån sociala kriterier 2016
4141 Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterier 23, 86–87 1–2: Mänskliga 

rättigheter

3–6: Arbetsrätt

10: Korruption

Ansvarsfulla inköp

EGNA UPPLYSNINGAR: Socialt
Eget mått: Dialog med lokalsamhället 87–88 Dialog med lokalsamhället

Eget mått: Annonserade och oannonserade fältbesök 87 Ansvarsfulla inköp

Eget mått: Krishantering och beredskap 87 Krishantering och beredskap

Eget mått: Kundnöjdhet 83 Tillhandahålla prisvärd energi

Eget mått: Medarbetarengagemang 86 Attraktiv arbetsgivare

Eget mått: Hållbarhetsindex 84 Hälsa och säkerhet

Eget mått: Säkerhet 33, 84 Krishantering och beredskap
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Revisorns yttrande avseende den  
lagstadgade hållbarhetsrapporten.
TILL BOLAGSSTÄMMAN I ELLEVIO AB (PUBL), ORG.NR 556037–7326 

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
räkenskapsåret 20210101 – 20211231 på sidorna 5–9, 
20–38 och 74–94 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi 
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 3 maj 2022
Ernst & Young AB

Henrik Jonzén
Auktoriserad revisor
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