
Värdeskapande från det lilla till det stora.

Utan el fungerar inte människors vardag. Trafik 
och andra vitala samhällsfunktioner avstan-
nar. Industrier och företag förlorar intäkter och 
i förlängningen även konkurrensförmåga och 
innovationskraft. Nyetableringar går förlo-
rade. Vi på Ellevio ansvarar för att elen kom-
mer fram till nära en miljon hushåll, företag, 
kommunala och statliga verksamheter, myn-
digheter och organisationer i Sverige. Vi ser 
på detta stora ansvar med ödmjukhet och har 
en stark vilja att fortsätta bidra till energiom-
ställningen och en hållbar samhällsutveckling. 
Våra kunders förtroende för vår förmåga att 
tillgodose deras elbehov nu och i framtiden är 
det viktigaste måttet på att vi lyckas.

FN:s globala mål
FN:s globala mål för hållbar utveckling är 
en integrerad del av Ellevios affärsstrategi. 
Vår kärnverksamhet har störst påverkan på 
följande fyra mål: 

Mål 7, Hållbar energi för alla, är i grunden 
vårt samhällsuppdrag och är det som Ellevios 
långsiktiga investeringar syftar till. Genom 
att utveckla elinfrastrukturen tillgängliggör vi 
mer förnybar el från sol och vind till samhället. 
Mål 7 innefattar även att uppnå energieffek-
tiviseringar, vilket bland annat vår satsning på 
nästa generations smarta elmätare bidrar till. 

Mål 9, Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur. Ellevios elnät är en samhällskritisk 
infrastruktur. Ett leveranssäkert elnät är en för-
utsättning för att industri och företagande ska 
kunna blomstra och människor bo och verka i 
hela Sverige, i stad som landsbygd. Elnätet är 
också en möjliggörare av omställningen mot 
ett fossilfritt samhälle där industri och transpor-
ter drivs av el.

Mål 11, Hållbara städer och samhällen. 
Ellevios elnät är en möjliggörare för ett håll-
bart samhälle. Med ett pålitligt och utbyggt 
elnät kan samhället fortsätta att elektrifieras 
och fler vara delaktiga och göra grönare val. 
Vi tillhandahåller smarta laddlösningar för 
elfordon. Genom att gräva ner våra ledningar 
skapar vi också plats för bland annat fler 
grönområden och bostäder, samtidigt som vi 
säkrar nätet från väderpåverkan. Som elnäts-
ägare i Stockholm och Mälardalen spelar 
våra nät en viktig roll i en hållbar urbanisering 
och utveckling av den växande huvudstads-
regionen. 

Ytterligare ett centralt mål för Ellevios verksam-
het är Mål 13, Bekämpa klimatförändring-
arna. Elektrifiering är en helt 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 vilket 
främjar tillväxt. Vi säkrar också våra elnät så 
att de står emot den väderpåverkan som 
klimatförändringen för med sig.

Utöver det bidrar Ellevio även till följande 
av FN:s globala mål: Mål 5, Jämställdhet, 
Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekono-
misk tillväxt, Mål 15, Ekosystem och biologisk 
mångfald, Mål 16, Fredliga och inkluderande 
samhällen, och Mål 17, Genomförande och 
globalt partnerskap

Läs mer i avsnittet Hållbarhetsupplysningar 
på sid 74–75. 

Ellevios verksamhet har betydelse för hela samhället.  
Vårt arbete möjliggör våra kunders värdeskapande.
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Tillgångar och resurser Kärnverksamhet

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

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 elberoende samhälle
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 lånat kapital
Investerar på 40 till 50års sikt
Ägare som vill investera ansvarsfullt  
och bidra till grön omställning

Leverantörsrelationer  

Anläggning
Drift och underhåll
Komponenter
ITtjänster
Tjänsteutvecklare

 Anläggningstillgångar
Kablar, ledningar och stolpar
Ställverk och nätstationer
ITinfrastruktur

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

PÅLITLIGT,  
FLEXIBELT OCH 
SMART ELNÄT 
IDAG, IMORGON 
OCH OM 50 ÅR

Ellevios kärnverksamhet 
bidrar främst till: 
Mål 7 Hållbar energi  
för alla.
Mål 9 Hållbar industri,  
innovationer och infra
struktur.
Mål 11 Hållbara städer 
och samhällen.
Mål 13 Bekämpa klimat
förändringarna.

Ellevios modell för hållbart värdeskapande
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Mer extremt klimat ställer nya krav på elnäten

Skogsbränder, kraftiga skyfall och fler stor
mar. Det är några exempel på klimatföreteel
ser som vi får vänja oss vid framöver. För 
oss som elnätsägare har det skapat en ny 
situation.

Erik Kjellström, professor i klimatologi vid 
SMHI menar att vi får vänja oss vid mer 
extrema väderfenomen framöver.

– Temperaturökningen med varmare som
rar och mildare vintrar kommer att fortsätta. 
Lågtrycken, som har stor påverkan på vårt 
väder, kommer troligen att ta en något nordli
gare bana.

Globalt sett verkar det bli färre lågtryck 
men med ökad styrka. I framtiden kommer vi i 
Sverige troligtvis att drabbas mer av tromber 
och häftiga hagelskurar än idag. Mycket 
som rör extremt väder och hur det kan änd
ras i ett varmare klimat är fortfarande osäkert 
och det pågår därför intensiv forskning om 
det, säger Erik Kjellström.

Bränder
Sommaren 2018 gick till historien som den 
varmaste någonsin. Stora skogsbränder 
rasade runt om i Sverige, hem förstördes och 
värdefull skog brann upp. Även elnäten drab
bades. Den 17 juli förstördes tre av Ellevios 
ledningar i Hälsingland. Lågorna angrep 
flera stolpar som började brinna och gick av. 
Ledningarna rasade. Inga hushållskunder 
drabbades, men flera vattenkraftverk utmed 
Ljusnan kopplades bort från Ellevios nät. 

Totalt slogs åtta mil av Ellevios ledningar ut 
när bränderna svepte fram. 

– Situationen skiljde sig väldigt mycket åt 
jämfört med hur det är i vanliga fall när en 
ledning går sönder. Då tar vi snabbt reda på 
vad som är felet och kan direkt sätta in rätt 
insatser för att reparera ledningen. Nu tog 
det flera veckor innan vi ens visste vad som 
var fel, säger Anders Ekberg, chef för Ellevios 
driftorganisation.

Bränderna har ökat Ellevios medvetenhet 
om brandriskerna. Sedan dess har företaget 
genomfört ett metodiskt arbete med syfte att 
vara ännu bättre förberedda inför framtiden. 
Ellevio har kartlagt alla sina ledningar utifrån 
sannolikhet och risk att slås ut vid större 
 bränder.

– Vi har också tittat på vad vi kan göra när 
vi planerar utbyggnad och förnyelse av våra 
ledningar, för att minska riskerna att så här 
stora bränder ska skada vårt elnät, säger 
Anders Ekberg.

Skyfall
I mitten av augusti 2019 föll en normal års
nederbörd över halländska Åsa, inom loppet 
av tre dygn. Många hus svämmades över och 
räddningstjänsten fick slita hårt för att hjälpa 
strandsatta invånare. De enorma vattenmas
sorna skapade också problem för elnätet. 

30 kubikmeter vatten pumpades ut från en 
skyddsgrop på bara några dagar, att jäm
föra med 40 kubikmeter under hela 2018.

Under transformatorer i ställverk finns 
 skyddsbarriärer i form av gropar som ska 
fånga upp eventuellt oljeläckage från 
anläggningarna om ett haveri inträffar. I sam
band med de kraftiga regnen fanns risken 
att groparna skulle svämmas över och att 
 förorenat vatten skulle läcka ut. Men, med ny 
smart teknik kunde Ellevio agera snabbt när 
regnet föll.

Ellevio har testat olika typer av utrustning. 
Dels automatiska pumpar med sensorer som 
känner av om det finns olja i vattnet och då 
stoppar utpumpningen, samtidigt som det 
skickas ett larm till Ellevio. Dels nivåmätare 
som larmar om vattnet i gropen överstiger en 
viss nivå och som även kan känna av om det 
finns läckage i gropen.

Stormar
Historiskt finns flera exempel på när stormar 
slagit ut elförsörjningen i stora delar av lan
det. Stormen Gudrun 2005 fick oerhörda 
konsekvenser och på senare år har stormar 
som Dagmar, Egon, Helga och Alfrida gjort 
tiotusentals hushåll strömlösa under långa 
perioder. Det finns dock ett tydligt mönster; 
konsekvenserna av stormar blir inte lika 
 förödande 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 skyddats 
mot vädrets makter.

Ellevio har sedan 2005 ökat andelen ned
grävda ledningar från 63 procent till 83 pro
cent 2020. Idag är total cirka 59 400 kilo
meter av de lokala elnäten kablifierade och 
äldre luftledningar har rivits. Utöver det är 
samtliga 6 600 km regionnät vädersäkrade i 
och med breda ledningsgator som hindrar 
träd från att falla på ledningarna.  

Vädersäkringen av elnäten fortsätter under 
kommande år, samtidigt som smart teknik 
sätts in i många knutpunkter i näten. Det ger 
möjlighet att på ett enklare sätt ringa in var i 
nätet eventuella fel uppstått och därigenom 
snabbare få tillbaka strömmen på lednings
sträckor som inte är drabbade.
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Värde för hela samhället.

Elnät har en viktig roll för hållbarhet 
Elnäten har en mycket viktig roll i omställ-
ningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. 
Elektrifieringen av transporter och industrier 
gör att elanvändningen kommer att öka. 
Samtidigt ökar sårbarheten när allt fler sam-
hällsfunktioner blir beroende av el. Ökad 
urbanisering med stark befolkningstillväxt i 
storstäderna skapar samtidigt behov av ökad 
kapacitet i elnäten. Vi behöver med andra ord 
satsa på elnäten för att samhället ska kunna 
fortsätta utvecklas.

Ellevio vill bidra till målet om ett fossilfritt 
Sverige 2045 och göra det möjligt för våra 
kunder att ställa om, och att själva bidra. De 
senaste åren har vi därför genomfört stora 
satsningar på att modernisera och vädersäkra 
elnäten i våra nätområden runt om i Sverige. 
Vi vill kunna fortsätta med det. För att det 
ska vara möjligt måste det finnas rimliga 
förutsättningar för att attrahera kapital till de 
investeringar som krävs. 

Vi för därför en aktiv dialog med politiker 
och myndigheter för att sprida kunskap om 
regelverkens betydelse för nödvändiga 
framtidssatsningar på elnäten. Vi engagerar 
oss också i den offentliga debatten, med 
debattinlägg och som arrangörer av eller 
medverkande vid såväl seminarier som före-
läsningar för att fler ska förstå elnätens roll i 

energiomställningen och visionen om att bli 
världens första fossilfria land.

Vi på Ellevio har ett stort engagemang för 
att bidra till omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle och vet att vi spelar en viktig roll i 
det arbetet. Moderna och flexibla elnät är 
en förutsättning för att klara av det. Vi gör 
dessutom att våra kunder blir mer aktiva elan-
vändare genom att installera smarta elmätare 
som möjliggör ökat inflytande över sin egen 
förbrukning och incitament som bidrar till 
minskad belastning på elnäten. 

Våra hållbarhetsmål
Ellevio har fastställt sex långsiktiga strategiska 
hållbarhetsmål:
• Vi arbetar tillsammans med våra kunder, 

leverantörer och partners för att bidra till 
hållbar utveckling i samhället, och hållbar-
het är en integrerad del av vår organisa-
tion och våra affärsprocesser.

• Vår säkerhetskultur är väl förankrad i före-
taget och hela vägen ut i fält. Det gör att vi 
närmar oss nollvisionen mot olyckor.

• Våra kunder ser oss som pålitliga, 
engagerade och proaktiva. Vi skapar 
förutsättningar för våra kunder att bidra till 
utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. 

• Sverige har en långsiktig och hållbar 
elnätsreglering som möjliggör investeringar 
för att nå klimatmålen.

• Vi har en leveranssäkerhet som möter kun-
ders och samhällets behov som bygger på 
effektiva investeringar, automatisering och 
fjärrstyrning. Totalt ansluten förnybar elpro-
duktion i Ellevios elnät har ökat kraftigt.

• Vi är ett attraktivt och inkluderande företag 
där mångfald bidrar till framgång. Vi är 
förstahandsval för erfarna ingenjörer, 
högkvalificerade medarbetare, chefer och 
nyutexaminerade.

Läs en mer utförlig beskrivning av våra håll-
barhetsmål under avsnittet Hållbarhetsupplys-
ningar på sidan 74.

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan
Varje år görs en utvärdering av de miljöfrågor 
där Ellevio har en betydande påverkan. Vi 
har i det arbetet identifierat betydande miljö-
frågor i form av:
• användning av kreosot i kraftlednings-

stolpar
• utsläpp till luft från transporter (gods och 

tjänst) 
• användning av växthusgasen svavelhexa-

fluorid (SF6) som isoleringsmedel
• energiförluster i ledningsnäten. 

Läs mer om hur vi arbetar för att minska vår 
miljöpåverkan under avsnittet Hållbarhets-
upplysningar på sidan 87.

Behov av vädersäkring
Den globala uppvärmningens effekter på 
klimatet syns redan och väntas förstärkas över 
tid. Risken ökar för extremväder med stormar, 
torka och bränder som kan leda till skador på 
elnätet. Samtidigt blir samhället alltmer elbe-
roende, vilket gör att vikten av en avbrottsfri 
leverans ökar.

Ellevio har sedan mitten av 2000-talet och 
stormen Gudrun intensifierat arbetet med att 
vädersäkra elnäten. I dagsläget är totalt cirka 
59 400 km av vårt lokalnät nedgrävt, vilket 
motsvarar cirka 83 procent. Utöver det är 
samtliga 6 600 km regionnät vädersäkrade 
i form av de stora ledningsgator som skapats 
för att hindra träd från att falla över ledning-
arna. Under de kommande åren, då regle-
ringen medför minskade investeringsvolymer, 
kommer Ellevio prioritera de områden där vi 
har som mest avbrott.

Ekonomiskt värdeskapande
Ellevios verksamhet har stor betydelse både 
för människors vardag och för hela samhällets 
funktion. Utan el fungerar inte verksamheter, 
företag förlorar intäkter och i förlängningen 
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Ellevio lanserar helhetslösningar  
för elbilsladdning

Elektrifiering av transportsektorn är ett av 
flera viktiga steg Sverige behöver ta för att 
klara klimatmålen. För att klara övergången 
till el i trafiken krävs en väl utbyggd laddin-
frastruktur och Ellevio har därför under 
2020 lanserat en bred satsning på 
elbilsladdning.

– Vi vill driva på omställningen till fler 
el bilar och samtidigt använda smart teknik 
för att hantera kapacitetsbristen i elnäten. 
Nu gör vi det enkelt för kunden hela vägen 
från beställning till installation. Vi använder 
också modern teknik och smarta tjänster för 
att kunden ska kunna styra laddningen och 
därmed bidra till minskad belastning på 
elnäten när den är som störst, säger 
 Kristofer Fröjd, ansvarig för affärsutveckling 
på Ellevio.

Anpassade lösningar för 
 privatpersoner
Tillsammans med OneCo erbjuder Ellevio 
elbilsladdning för villaägare. I paketet ingår 
ett förberedande hembesök, laddbox med 
lastbalansering och installation av en behö-
rig elinstallatör. Lastbalanseringen optime-
rar laddningen utifrån hushållets behov och 
kapacitet, och ser till att laddningen är 
säker.

– Vi håller just nu på och installerar nästa 
generation av smarta elmätare hemma hos 

våra kunder. Med ny mätare och laddbox 
går det att styra och följa sin laddning på ett 
väldigt smidigt sätt, direkt via elmätaren och 
i en app, säger Kristofer Fröjd.

Till företag och föreningar erbjuder 
Ellevio en helhetslösning; från analys av 
behov och förutsättningar till installation av 
laddboxar. På så sätt blir Ellevio en naturlig 
samarbetspartner när det kommer till 
elbilsladdning.

Ellevio samarbetar också med 
 Stockholms stad för att öka antalet publika 
laddplatser med 4 000 till år 2022.

Fler kan ladda trots trånga elnät
Med smarta tjänster och modern teknik 
bidrar Ellevios elbilsladdning till en minskad 
belastning på elnäten kring våra storstäder. 
Genom flexibilitetsmarknaden sthlmflex och 
annan teknik för att använda befintliga led-
ningar mer effektivt, kan våra kunder – trots 
en rådande kapacitetsbrist – bidra till en 
större flexibilitet i nätet samtidigt som vi  bygger 
ut laddinfrastrukturen på ett hållbart sätt.

– Vi ser att intresset och efterfrågan ökar 
dramatiskt i takt med att fler och fler väljer 
att skaffa eldrivna fordon. Vi vill bidra med 
 lösningar så att ännu fler kan göra det, trots 
kapacitetsbristen, säger Kristofer Fröjd.
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även konkurrensförmåga och innovationskraft 
som därmed påverkar antalet arbetstillfäl-
len. Genom vår verksamhet bidrar Ellevio till 
ekonomiskt värdeskapande för ett stort antal 
intressenter. 

Vi ska garantera en säker leverans av el i 
ett elberoende samhälle, i såväl tätort som på 
landsbygd. Genom våra investeringar i elnä-
tet bidrar vi till samhället genom de arbets-
tillfällen vi skapar hos våra entreprenörer och 
indirekt hos våra kunder. 

Vi lägger stor vikt vid att använda varje 
satsad krona så effektivt som möjligt. Därför 
arbetar vi löpande med att analysera och 
utveckla vårt sätt att investera, förbättra våra 
upphandlingar och effektivisera våra egna 
processer. Vi arbetar också med att minska 
driftskostnaderna, bland annat genom ökad 
digitalisering och satsningar på förebyg-
gande underhåll.

Ett annat sätt att göra det är genom att 
samförlägga elnät och annan infrastruktur 
som fibernät, fjärrvärmesystem och laddin-
frastruktur för elfordon, vilket vi gör när så är 
möjligt.

Den svenska elnätsmarknaden är fragmente-
rad med många mindre kommunala aktörer. 
Ellevios strategi att förvärva mindre nätbolag 
skapar skalfördelar på den svenska elnäts-
marknaden. Ellevio ägs av pensionsfonder. 
Det betyder att den avkastning verksamheten 
ger skapar värde för pensionsspararna (läs 
mer på sidan 34).

Värdeskapande i lokalsamhället
Vi vill uppfylla vårt samhällsuppdrag på bästa 
möjliga sätt genom att vara en aktiv och 
engagerad aktör på de orter som berörs av 
vår verksamhet. Ett långsiktigt hållbart och 
leveranssäkert elnät har en stor betydelse 
för lokalsamhället där våra kunder bor eller 
har sin verksamhet. Genom att ta bort luft-
ledningar skapar vi mer yta för jordbruk, fler 
bostäder i de områden där det behövs eller 
fler grönområden. Exempelvis driver Ellevio, 
tillsammans med Vattenfall och Svenska kraft-
nät, projektet Stockholms Ström som innebär 
att centrala luftledningar som distribuerar el 
till Stockholmsområdet grävs ner eller läggs i 
tunnlar. På så sätt frigörs mark för samhällsut-
veckling.

Pålitlighet, engagemang och utveckling är 
ledord i dialogen med det lokala samhället 
och med våra kunder. När vi utvecklar vårt 
elnät bjuder vi därför in lokala intressenter 
för att säkerställa att projektet förankras 
lokalt samt att minimera eventuella negativa 
effekter på miljön, det lokala näringslivet 
och människor som bor i området. Vid större 
lokala projekt informerar vi kunderna genom 
öppna hus, webb och sociala medier, brev 
och annan direktkommunikation för att öka 
förståelsen av vad vi gör och hur lokalsamhäl-
let påverkas. 

Ansvarsfulla inköp
Ellevio är en stor inköpare av både material 
och tjänster. 2020 köpte Ellevio varor och 
tjänster för cirka 4,4 miljarder kronor varav 71 
procent var entreprenadtjänster och material 
till våra elnät, dels för felavhjälpning och 
underhåll och dels för investeringar. 

Ellevio ställer tydliga krav för att kvalificera 
sig som entreprenör och större leverantör av 
material. Varje leverantör måste följa vår spe-
cifika uppförandekod och våra omfattande 

hållbarhetskrav, som baseras på UN Global 
Compacts tio principer. 

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla inköp 
och om vår uppförandekod för leverantörer 
på sidan 86 under Hållbarhetsupplysningar.
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Hållbarhetsstyrning från projektstart till genomförande

Ellevio gör håll-
barhetsanalys  
av investeringen

Ellevio ställer  
hållbarhetskrav 
på och granskar 
leveran törer

Ellevio följer  
upp efterlevnad  
i  planerade 
 revisioner

Ellevio genomför 
oannonserade 
platsbesök

Leverantörer  
gör hållbarhets-
planer

Slutfört  
projekt

Prisförändring 2016 till 1/1 2021 för sex typkunder1)

Genomsnittlig total prisförändring för de sex typkunderna Genomsnittlig prisförändring per år

1) De sex typkunderna är Lägenhet 16A, 2 000 kWh, Villa 16A, 5 000 kWh, Villa 20A, 10 000 kWh, Villa 20A, 20 000 kWh, Villa 25A, 20 000 kWh, 
Villa 25A, 30 000 kWh. Datan bygger på inrapporterad data till Ei.

Ellevios kundlöfte

Våra kunder ska 
ha en avbrottsfri 
elleverans – idag, 
imorgon och om 
50 år.

Antal kunder

966 000
Antal nya kunder under 2020

4 000

Tillgänglighet i Ellevios elnät

99,98%
Antal avbrottsminuter/kund under året

76

Fördelning, typ av kund

Företag

14%
Villor

36%
Lägenheter

50%
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Hållbarhetsupplysningar.

Vårt hållbarhetsarbete
Ellevio arbetar för att möjliggöra övergången till ett mer 
hållbart samhälle. Det avspeglas i det ekonomiska, sociala 
och miljömässiga ansvar som vi tar. För att leva upp till de 
högt ställda förväntningar och krav som finns inom dessa 
områden är hållbarhet en av de viktigaste delarna i vår 
verksamhet och integrerat i alla beslut som vi fattar. Ellevios 
ekonomiska ansvar innebär att vi löpande arbetar med att 
effektivisera verksamheten och att genomföra investeringar 
i ett pålitligt elnät som skapar långsiktigt värde för kunder 
och samhälle, investerare och medarbetare. Ellevios soci-
ala ansvar innebär att vi tar hänsyn till medarbetares och 
andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika 
möjligheter. Vi ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare 
och uppdragsgivare. Ellevios miljömässiga ansvar innebär 
att vår påverkan på klimat och naturresurser ska lämna ett 
så litet avtryck som möjligt. Utöver detta vill vi tillsammans 
med våra kunder och samarbetspartners ta en aktiv roll i 
arbetet för ett utsläppsneutralt och klimatsmart samhälle. 
För oss är hållbarhetsarbete 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. För oss innebär det att 
sätta tydliga mål, mäta vårt resultat, analysera och vidta 
åtgärder när det behövs. Ellevio samverkar i ett antal olika 
branschorganisationer och initiativ för att verka för långsik-
tig hållbar bransch utveckling och reglering på såväl lokal, 
nationell som internationell nivå. 

Exempel på dessa är: 
• Energiföretagen Sverige 
• Insynsrådet för elberedskap
• Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
• Energiforsk 
• International Council on Large Electric Systems (CIGRE) 
• PowerCircle
• 2030-sekretariatet 
• Handelskammaren Värmland 
• Stockholms Handelskammare 
• EFA – Energiföretagens arbetsgivareförening AB
• Håll Nollan

Hållbarhetsmål
Ellevio har fastställt sex långsiktiga strategiska hållbarhetsmål:
1. Klimatpåverkan: Kännedomen om vår miljö- och 

 klimatpåverkan är hög och vi driver energiomställningen, 
 vilket inkluderar ett minskat miljöavtryck och ett positivt 
bidrag för att motverka klimatförändringarna. Hållbarhet är 
en integrerad del av vår organisation och våra affärspro-
cesser och vi arbetar tillsammans med våra kunder, leveran-
törer och partners för att bidra till hållbar utveckling i sam-
hället. 

2. Säkerhet: Vår säkerhetskultur är väl förankrad i företaget 
och hos dem som arbetar på uppdrag av oss i våra elnäts-
projekt. Det leder till högre säkerhet och möjliggör en 
olycksfri arbetsplats. Vårt proaktiva arbete skapar förutsätt-
ningar för en säker verksamhet och infrastruktur, och stärker 
vår förmåga att motstå störningar och återställa verksamhe-
ten efter oväntade händelser.

3. Kundupplevelse: Våra kunder ser oss som pålitliga, enga-
gerade och pro aktiva. Utöver en pålitlig elleverans erbjuds 
våra kunder en digital plattform som möjliggör energieffekti-
viseringar samt nya tjänster inom e-mobilitet och egen elpro-
duktion. Våra kunder uppskattar att vi utmanar och driver 
utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle och hjälper dem att 
själva bidra till omställningen. 

4. Regleringsförutsättningar: Vi har en långsiktig och hållbar 
elnätsreglering som ger incitament för investeringar som 
behövs för att elnäten ska kunna lösa energisystemets utma-
ningar och för att nå klimatmålen. Regleringen belönar före-
tag som är effektiva och har en hög leveranskvalitet.

5. Långsiktiga investeringar: Vi har en leveranssäkerhet som 
möter kunders och samhällets behov. Investeringar priorite-
ras för att ge allra bästa leverans säkerhet för våra kunder. 
Alla investeringar görs så effektivt som möjligt. Vi har redu-
cerat risken för långa strömavbrott. Automatisering och fjärr-
styrning av nätet har ökat och felavhjälpningsprocessen är 
mer effektiv. Total ansluten förnybar elproduktion i Ellevios 
elnät har ökat kraftigt.

6. Medarbetarengagemang: Vi är ett attraktivt företag, ett 
 förstahandsval för erfarna ingenjörer, högkvalificerade 
medarbetare, chefer och nyutexaminerade. Vi är ett inklu-
derande företag där mångfald bidrar till framgång. Vi lever 
våra värderingar och respekterar varandra och våra 
externa intressenter.
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Långsiktiga mål och strategier för vårt 
 hållbarhetsarbete
Ellevio står bakom FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) 
samt Parisavtalet och har en nyckelroll i omställningen till ett klimat-
neutralt samhälle 2045. Ellevios mission är att förbättra livskvalite-
ten genom att säkerställa ett långsiktigt hållbart elnät. Vår vision är 
att med vårt engagemang och kunnande bidra till en ljus och håll-
bar framtid.

Under året har Ellevio genomfört en ny och uppdaterad 
väsentlighetsanalys. Resultatet ligger till grund för de lång siktiga 
hållbarhetsmål och fokusområden som tagits fram. Vi har också 
arbetat med att ytterligare tydliggöra på vilka sätt som Ellevios 
affärsverksamhet är kritisk för att bidra till Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetsmålen. Vår verksamhet har en direkt påverkan 
på framför allt fyra mål: 

Utöver det bidrar Ellevio även till följande av FN:s globala mål:  
Mål 5: Jämställdhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och eko
nomisk tillväxt, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, 
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, och Mål 17: 
Genomförande och globalt partnerskap.

Så här blir Ellevio ett mer 
hållbart företag

Aktiviteter rapporteras under 
följande väsentlig fråga

Krishantering och beredskap
Dialog med lokalsamhället
Affärsetik och motverkande av  
korruption
Minskad klimatpåverkan
Ansvarsfulla inköp
Hälsa & Säkerhet
Attraktiv arbetsgivare

Ansvarsfulla långsiktiga investeringar 
och stabil infrastruktur
Påverkan från klimatförändringar
Leveranssäkerhet
Biologisk mångfald i våra  
ledningsgator
Tillhandahålla prisvärd energi

Elektrifiering av transportsektorn  
och industrin

Smarta elnät

Öka andelen förnybar energi

Ellevios hållbarhetsmål*

Säkerhet

Medarbetarengagemang

Långsiktiga investeringar
Regleringsförutsättningar

Klimatpåverkan

Kundupplevelse

Så här bygger vi våra elnät 
för en ljus och hållbar  
framtid

Så här tar vi en aktiv roll 
tillsammans med våra  
kunder i omställningen till 
ett fossilfritt samhälle

FN:s globala mål för  
hållbar utveckling

Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16: Fredliga och inkluderande 
 samhällen

Mål 7: Hållbar energi för alla 
Mål 9: Hållbar industri, innovation och 
infrastruktur

Mål 15: Biologisk mångfald
Mål 17: Genomförande och globalt  
partnerskap

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 9: Hållbar industri, innovation och 
infrastruktur  
Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 7:  Hållbar energi för alla. Hållbar energi är grunden i vårt uppdrag 
och är syftet med Ellevios investeringar. Genom att utveckla elinfra-
strukturen tillgängliggör vi mer förnybar el från sol och vind i samhäl-
let. Det innefattar även att uppnå energi effektiviseringar,  vilket bland 
annat vår satsning på nästa generation smarta elmätare bidrar till. 

Mål 9:  Hållbar industri, innovation och infrastruktur. Ett leveranssäkert 
elnät är en förutsättning för att industri och företagande ska kunna 
blomstra och människor bo och verka i hela Sverige, i stad som 
landsbygd. Elnätet är också en möjliggörare av omställ ningen mot 
ett fossilfritt samhälle där industri och trans porter drivs av el.

Mål 11:  Hållbara städer och samhällen. Med ett pålitligt och utbyggt elnät 
kan samhället fortsätta att elektrifieras och fler vara del aktiga och 
göra grönare val. Vi tillhandahåller smarta laddlösningar för elfor-
don. Genom att gräva ner våra ledningar skapar vi också plats för 
bland annat fler grönområden och bostäder, samtidigt som vi säkrar 
nätet från väderpåverkan. Vårt elnät spelar en viktig roll i en hållbar 
urbanisering och utveckling av den växande huvudstadsregionen. 

Mål 13:  Bekämpa klimatförändringarna. Elektrifiering är en helt avgö-
rande 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 
vilket främjar tillväxt. Vi säkrar också våra elnät så att de står emot 
den väderpåverkan som klimatförändringen för med sig.

*Läs mer på sidan 74.
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Väsentliga hållbarhetsfrågor 
På sidorna 5–6 och 18–19 beskriver vi vår affärsmodell 
och hur Ellevio skapar värde för samhället. Nedan återfinns 
information om Ellevios hållbarhetsarbete och väsentliga 
 hållbarhetsfrågor. Ellevio genomförde under 2020 en ny 
väsentlighetsanalys som utmynnande i tre fokusområden:
• En aktiv roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle 
• Elnät för en ljus och hållbar framtid
• Ett hållbart företag

Ellevio ansvarar för en samhällskritisk verksamhet med nära en 
miljon kunder i 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. Bland våra intressenter återfinns kunder, entre-
prenörer och leverantörer, myndigheter, beslutsfattare, ägare, 
investerare, medarbetare och samhället i stort.

Metod för väsentlighetsanalys
Initialt genomfördes en konkurrentutblick för att identifiera en 
bruttolista av relevanta hållbarhetsfrågor. I nästa steg gjordes 
intervjuer med nyckelpersoner hos Ellevio. Den slutgiltiga priori-
teringen av hållbarhetsfrågorna och dess påverkan på omvärl-
den ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt  perspektiv fast-
slogs i ett arbetsmöte med representanter för Ellevios lednings-
grupp och andra nyckelpersoner med hållbarhetskompetens. 
Ellevio genomförde även flertalet intressent dialoger genom 
 riktade undersökningar och djupintervjuer med beslutsfattare, 
opinionsbildare och experter. Samman taget deltog över 1200 
personer i väsentlighetsanalysen, inklusive 200 medarbetare. 

Fokusområde Väsentlig hållbarhetsfråga

En aktiv roll tillsammans 
med våra kunder i 
omställningen till ett 
fossilfritt samhälle

Elektrifiering av transportsektorn & industrin
Smarta elnät
Öka andelen förnybar energi

Elnät för en ljus och 
hållbar framtid

Ansvarsfulla långsiktiga investeringar och 
stabil infrastruktur
Påverkan från klimatförändringar
Leveranssäkerhet
Tillhandahålla prisvärd energi
Biologisk mångfald i våra ledningsgator

Ett hållbart företag

Krishantering och beredskap
Dialog med lokalsamhället
Affärsetik och motverkande av korruption
Minskad klimatpåverkan
Ansvarsfulla inköp
Hälsa och säkerhet
Attraktiv arbetsgivare

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. Ellevios hållbarhetschef ansvarar 
för innehåll och framdriften på hållbarhetskommitténs möten 
och ansvarar för att besluten implementeras i organisationen. 
Ellevios Uppförandekod, som speglar Global Compacts tio 
principer, samt Ellevios hållbarhetspolicy utgör basen för styr-
ningen av hållbarhetsarbetet. Både Uppförandekod och håll-
barhetspolicy är antagna av Ellevios styrelse. Utöver dessa 
policyer finns ytterligare underliggande policyer och riktlinjer 
som styr Ellevios hållbarhetsarbete: 
• Ellevios hållbarhetskrav vid entreprenader 
• Risk- och säkerhetspolicy 
• Uppförandekod för leverantörer

• SF6-policy 
• Riskpolicy
• Nätpolicy, som beskriver strategiskt hur Ellevio ska planera 

och utveckla sitt elnät, inklusive principer för redundans
• Policy för regelefterlevnad 
• Antikorruptionspolicy 
• Konkurrensrättspolicy 
• Integritetspolicy
• Visselblåsarpolicy 
• Policy för biologisk mångfald
• Likabehandlingsplan

Stora infrastrukturprojekt och nätinvesteringar medför många 
hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till, såsom materialval, hur 
projektet ska utföras och om den tänkta platsen innebär påver-
kan på människor och/eller miljö. Alla projekt över 5 miljoner 
kronor respektive 10 miljoner kronor (lokal- respektive region-
nät) ska därför genomgå en hållbarhetsanalys innan ett inves-
teringsbeslut fattas. Syftet med hållbarhetsanalysen är att 
säkerställa att alla för oss relevanta hållbarhetsaspekter och 
 risker beaktas i investeringsförslaget. Genom att integrera och 
kartlägga hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen ökar vår 
kunskap kring hållbarhet. Analysen säkerställer att våra investe-
ringsförslag är i linje med Ellevios miljömål och hållbarhetspo-
licy. Ellevio har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt 
ISO 14001:2015. Vid inköp ställs krav på att Ellevios leveran-
törer 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. 
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Hållbarhetsrisker 
Riskhanteringen inom Ellevio är en integrerad del av den 
 operativa planeringen, styrningen och uppföljningen. Risk-
hanteringen är decentraliserad och ansvaret för att identifiera, 
hantera och åtgärda risker ligger inom varje organisationsen-
het. Hanteringen av risker omfattar även våra leverantörer som 
innan avtal tecknas ska presentera en hållbarhetsplan avse-
ende arbetsmiljö, miljö, säkerhet och kvalitet för Ellevio. Den 
ska även innehålla en beskrivning av hur risker identifieras, 
bedöms och åtgärdas. Ekonomifunktionen är ansvarig för att 
koordinera riskhanteringsaktiviteterna och för att rapportera 
väsentliga risker tillsammans med handlingsplaner till styrelsen. 
Ellevios revisionskommitté har det övergripande ansvaret för 
uppföljningen av bolagets riskhantering. Försiktighetsprincipen 
följs och refererar till utvärdering och styrning av hållbarhets-
risker kopplat till Ellevios verksamhet. Tabellen visar de bety-
dande hållbarhetsrelaterade risker som identifierats.

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
Störningar i leveranser

Miljö- och 
klimatpåverkan

Produkter innehåller förbjudna ämnen eller konfliktmineraler Skada/ohälsa hos personal vid hantering
Legala konsekvenser

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

Läckage av SF6 Skador på klimatet

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

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 it-störningar och/eller förlust av kunddata eller annan data Samhällskonsekvenser
Legala konsekvenser
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Hållbarhetsresultat.  
Tillsammans för omställningen till ett fossilfritt samhälle

50 000
En förbättrad laddinfrastruktur i Ellevios nät

Total reducering av CO2-ekvivalenter 
beräknad på publika laddplatser, kg.

nya smarta mätare installerade i år.

Elektrifiering av transportsektorn och industrin
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ska trygga 
eltillförseln till hem, arbetsplatser och samhällsfunktioner 
genom att se till att elnätet är långsiktigt hållbart. Det är så 
Ellevio säkerställer att ett utsläppsneutralt och  klimatsmart 
 energisystem kan växa fram.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av 
växthusgaser i Sverige i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att 
utsläppen från transporter ska minska. Målet är att utsläppen 
från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 jäm-
fört med 2010. Senast 2045 ska Sverige nå nettonollutsläpp. 
De miljömässiga effekterna av en fordonsflotta som inte längre 
drivs av fossila bränslen kommer att bli mycket stora och elektri-
fiering är en viktig del i att uppnå Sveriges klimatmål för 2045. 

Utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den 
inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. För att 
omställningen ska fungera krävs att en omfattande och accele-
rerad utbyggnad av laddmöjligheterna för både personbilar 
och tung trafik påbörjas snarast. Denna utbyggnad kommer 
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 fossil drift är det 
andra viktiga området för att Sverige ska nå sina klimatmål. 
Industrins färdplaner som en del av Fossilfritt Sverige visar att el 
är lösningen. Enligt tidiga beräkningar kommer industrins och 

transportsektorns omställning till el att öka Sveriges elanvänd-
ning med 35%, från dagens 140 TWh per år till 190 TWh per 
år. Dessa beräkningar är sannolikt konservativa. Tillsammans 
beräknas omställningen av transportsektor och industri leda till 
behov av investeringar motsvarande totalt cirka 500 miljarder 
kronor fram till 2045. En högre andel förnybar el från stor- och 
småskalig sol- och vindkraft, den fortsatta digitaliseringen av 
samhället, elektrifieringen av transportsektorn och industrin 
ställer också krav på ett smartare elnät - ett pålitligt, mer auto-
matiserat och flexibelt elnät. Läs mer om vårt arbete på sidan 
12–13 och 22.

Smarta elnät
Ellevio installerar just nu nästa generations smarta elmätare 
som är en viktig del av framtidens smarta elnät. Smarta elnät 

Antal anslutningar laddinfrastruktur 2020 Totalt

Publika laddgator och laddstationer 24 312

Övriga laddanslutningar* 4 4

Totalt 28 316

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

4 729 200
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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 
informations teknologi som samlar, förmedlar, lagrar och analy-
serar information från tusentals mätpunkter. Det gör det möjligt 
att styra elnätet effektivare men även erbjuda nya tjänster till 
våra kunder för att förenkla deras vardag. Ett smart elnät ger 
oss möjlighet att verka förebyggande genom att det kan ge 
indikation på ett kommande avbrott innan det sker. Elnäten 
kommer själva kunna lösa problem genom att i en allt större 
utsträckning koppla om hur strömmen transporteras och ge oss 
omedelbar information om att ett avbrott skett och var det 
inträffat. Detta leder till färre och kortare strömavbrott för våra 
kunder.

De nya elmätarna  kommer även möjliggöra andra förbätt-
ringar för våra kunder. Tätare mätning och nya tjänster kan 
ge kunderna bättre inblick i sin elförbrukning och gör att de 
kan använda elen på ett mer klimatsmart och kostnadseffektivt 
sätt. Exempel på andra nya tjänster som möjliggörs är smart 

elbilsladdning, smart uppvärmning och möjligheten att enklare 
producera egen el. 

Under 2020 har mätarbytet fortskridit. IT-lösningar, arbets-
processer, rutiner och instruktioner för mätarbytet och inhämt-
ning av mätdata har godkänts och implementerats. Program-
met har genomfört ett pilotprojekt i Älvsjö i syfte att testa hur väl 
installationsprocesserna fungerar, hur vår kundavisering funge-
rar och hur våra kunder uppfattar våra budskap. Sammantaget 
har 50 000 elmätare installerats under året. Läs mer om vårt 
arbete med smarta elmätare på sidan 27–28. 

Öka andelen förnybar energi
Ellevio investerar i elnäten för att göra det möjligt att ställa om 
energisystemet till förnybara energikällor som sol- och vind-
kraft. Det innebär att arbeta aktivt med anslutning av förnybara 
källor genom ett nära samarbete med exploatörer av sol- och 
vindkraft. Ellevio har också specifika processer för att hjälpa 
mikroproducenter som vill producera el med hjälp av solceller. 
Totalt uppgick inmatningen av vindkraft till vårt elnät under 

2020 till 4,1 TWh (2,4), vilket motsvarar 28 procent (18) av 
total direkt inmatad el från produktionskällor. Av den inmatade 
elen i våra elnät bedöms 96 procent (90) komma från de för-
nybara källorna vatten, vind och sol. Av återstående 4 procent 
inmatad el är en majoritet kraftvärme producerad med förny-
bara råvaror.

El från förnybara källor, MWh 2020 2019 2018

Vattenkraft 9 785 582 9 449 844 7 438 229

Vindkraft 4 146 330 2 386 282 1 936 441

Solkraft 50 991 26 820 14 019

Vindenergi 2020 2019 2018

Antal vindkraftverk 574 541 418

Total ansluten effekt, MW 1 724 1 587 1 075

Solenergi 2020 2019 2018

Antal mikroproducerande kunder 8 146 5 553 2 899

Total ansluten effekt, MW 128 77 N/A
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Elnät för en ljus och hållbar framtid

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

Under året har vi fortsatt fokusera på att vädersäkra våra 
landsbygdsnät och arbetat med kapacitetshöjande åtgärder 
i städerna. Överlag finns ett stadigt ökande intresse från 
el intensiv industri med många stora förfrågningar om utökad 
kapacitet. Simultant har också de första stegen i vår satsning 
för att bidra till utbyggnad av laddinfrastruktur påbörjats. 

Ellevios verksamhet har stor betydelse både för människors 
 vardag och för hela samhällets funktion. Utan el fungerar inte 
samhället, företag förlorar intäkter och i förlängningen även 
konkurrensförmåga och innovationskraft som därmed påverkar 
antalet arbetstillfällen. Genom vår verksamhet bidrar Ellevio till 
ekonomiskt värdeskapande för ett stort antal intressenter. Det 
ekonomiska värde som Ellevio skapar fördelas till leverantörer 
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 2020 uppgick skillnaden mellan skapat och fördelat 
ekonomiskt värde exklusive investeringar till 1 186 mkr 
(1 085). Eftersom investeringar utgör en väsentlig del av verk-
samheten 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 3 415 mkr (3 392). 
Netto inklusive investeringar uppgick ekonomiskt värde till 
–2 228 mkr (–2 307), vilket betyder att motsvarande extra 
kapital behövs för att genomföra Ellevios investerings program.

Under både 2020 och 2019 har ingen ränta eller utdel-
ning betalts till ägarna, utan alla tillgängliga kassaflöden har 
återinvesterats i verksamheten. Räntekostnader på lån till aktie-
ägarna har till ett netto om 1 194 mkr (1 492) redovisats 
under året. Då denna ränta inte har betalats har den vid års-
skiftet istället 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. För 
att säkerställa hög leveranssäkerhet finns en särskild avdelning 
inom Ellevio som ständigt övervakar elnätet. En god tillgänglig-
het till el är helt nödvändig för att samhället idag ska fungera 
och tillgängligheten kommer att bli allt viktigare i takt med att nya 
sektorer elektrifieras. 

För att mäta leveranssäkerheten används den internatio-
nella 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 mot andra bolag. SAIDI 

Investeringar, Mkr 2020 2019 2018

Kunddrivna investeringar 1 454 1 100 805

Basinvesteringar 1 632 2 066 1 881

Övriga investeringar 329 226 184

Investeringar exkl. förvärv 3 415 3 392 2 870
Förvärv av nättillgångar – 608 –

Investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar

3 415 4 000 2 870

Förvärv av aktier1) – 44 627

Totala investeringar 3 415 4 044 3 497
1) Förvärv av aktier i Elverket Vallentuna AB 2018 och aktier i tre företag med tillgångar i Laforsens fördel-

ningsstation 2019.

Skapat och fördelat ekonomiskt värde, Mkr 2020 2019

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

 Eldistribution 6 431 6 527

 Övrigt 314 252

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

 Operationella kostnader 2 694 2 476

 Investeringar 3 415 3 392

Medarbetare 391 387

Externa långivare 1 155 1 152

Aktieägare 1 194 1 492

Skatter1) 124 187

Netto ekonomiskt värde exkl. investeringar 1 186 1 085
Netto ekonomiskt värde inkl. investeringar –2 228 –2 307
1) Inkomstskatt 8 mkr (75), sociala avgifter 103 mkr (112) samt särskild löneskatt 13 mkr (15).
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är ett viktigt nyckeltal för Ellevio och mäts varje månad och 
analyseras kontinuerligt. 

SAIDI kan variera mellan år, beroende på om det varit stora 
stormar under året. Trots stora investeringar i vädersäkring av 
elnätet återstår fortfarande många mil luftledning som är 
utsatta vid kraftiga vindar genom att träd kan falla på ledning-
arna. Ellevio hade under 2020 en leveranssäkerhet på 99,98 
procent, vilket är samma nivå som för 2019. Under året har 
Ellevios nätområden påverkats av sex mindre stormar som 
 inneburit att vi gått upp i beredskap. Av årets utfall kan cirka 
15 minuters avbrott av totalt 76 minuter (99) härledas till dessa 
sex oväder. Utfallet för elnätet i Stockholmsområdet är efter 
förra årets  uppgång på grund av stormen Alfrida nu tillbaka 
på liknande nivåer som innan, vilket betyder 44 minuter (67). 
Utfallet för landsbygdsnätet var 127 minuter (152). 

Påverkan från klimatförändringar 
Den globala uppvärmningens effekter på klimatet syns redan 
och väntas förstärkas över tid. Risken ökar för extremväder 
med stormar, torka 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, 
systematiskt arbetat med att vädersäkra elnäten på landsbyg-
den. 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. I Stockholm är större 
delen av nätet redan nergrävt i marken. Under 2020 har 
Ellevio vädersäkrat ytterligare 965 km ledningar (719), och är 
idag uppe i en kablifieringsgrad på 83 procent (81).

Processen för att gräva ner elledningar kan bli lång i områden 
som har stora natur- och kulturvärden. Det krävs tillstånd från 
myndigheter och kommuner. Vi för dialog och förhandlar alltid 
med markägare för att få  tillstånd att utnyttja deras mark. 

Tillhandahålla prisvärd energi 
El är en nödvändighet för att vårt moderna liv ska fungera. En 
pålitlig elleverans är grunden i vårt erbjudande till kunden och 
en förutsättning för att kunden ska känna sig nöjd med oss som 
företag. 

Ellevio har under året lanserat flera initiativ för att på ett 
bättre sätt kunna mäta kundernas uppfattning om de förbätt-
ringar vi genomför, för att bibehålla det uppfattade kundvärdet 
och uppnå en fortsatt prisacceptans. Bland annat genomför vi 
kvartalsvis undersökningar med ett större antal kunder än tidi-
gare. Mätningarna riktar sig till konsumenter och företagskun-
der 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 
1 275 respondenter fyra gånger per år. 

Under 2020 lanserade Ellevio förbättringar i den sms-tjänst 
som förser kunder med information om strömavbrott.  Andelen 
kunder som får sms om oplanerade avbrott har också 
ökat. Det är en uppskattad tjänst bland våra kunder som gene-
rerar positiv respons. Vi har också tagit steg för att förbättra 
 fakturalayouten och förenkla språket så att kunderna lättare 
ska kunna se och förstå sin konsumtion, jämföra med föregå-
ende år och  förstå hur Ellevios faktura relaterar till elhandlarens 
faktura och energiskatten. 

Kundnöjdhet 2020 2019 2018

Kundnöjdhet: Konsument 60,6 N/A N/A

SKI: Konsument 53,1 59,9 57,3

Kundnöjdhet: Företag 57,8 N/A N/A

SKI: Företag 57,3 58,8 58,1
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Biologisk mångfald i våra ledningsgator
Att kunna bidra till att bevara och stärka den biologiska 
 mångfalden och bevara naturmiljöer är en viktig miljöfråga 
för Ellevios verksamhet.

Vid planering av nya ledningar tillämpas därför 
skadelindrings hierarkin. Det innebär att i första hand undvika 
påverkan genom att ta hänsyn till biologisk mångfald vid val 
av lokalisering för nya projekt, och i andra hand begränsa 
påverkan genom skadeförebyggande åtgärder. I arbetet med 
nya ledningar identifieras framkomliga sträckningar med hän-
syn till kända naturvärden, och planerade skadeförebyg-
gande åtgärder beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som 
är en viktig del av koncessionsansökan för nya ledningar.

Innan en koncessionsansökan skickas in till Energimarknads-
inspektionen sker samråd enligt Miljöbalken med berörda 
 parter då ett samrådsunderlag offentliggörs. 

Identifieringen av berörda intressenter är en viktig del i arbe-
tet och samrådskretsen anpassas utifrån om projektet antas inne-

bära betydande miljöpåverkan. Valet av lokalisering och utfö-
rande sker utifrån en rimlighetsavvägning med beaktande av 
inkomna synpunkter, bedömda miljökonsekvenser, drift säkerhet 
och ekonomi. Ellevio samverkar även med andra aktörer inom 
området sedan 2017 genom medverkan i ”Samverkansgrupp 
kring infrastrukturens gräsmarker” som drivs av Artdatabanken.

Årets målsättning var att inventera potentiellt artrika områden 
inom vårt ledningsnät med spänningsnivån 50 kV och att imple-
mentera anpassade skötselåtgärder i de mest artrika områ-
dena för att gynna den biologiska mångfalden. Ledningsgator 
med en sammanlagd längd av cirka 410 km (600) studerades 
inom vårt nät med spänningsnivån på 50 kV och högre, varav 
knappt 180 km (195) av ledningssträckan fältinventera-
des.11,4 km (18,3) värdefulla områden (klass 2 och klass 
3-områden) har identifierats under sommarens fältinvente-
ring.  Sedan 2017 har sammanlagt cirka 52 km värdefulla 
områden identifierats inom vårt ledningsnät. Anpassade skötsel-
åtgärder har vidtagits inom de mest artrika områdena och 

beslut om anpassade skötselåtgärder för de artrika områden 
som ska underhållsröjas under 2021 fattades. Ledningsnätet 
(≥ 50 kV) har i och med detta inventerats klart, i enlighet med 
målsättningen i handlingsplanen.

Under 2020 har en GIS-analys (geografiskt informations-
system) utförts för de lägre spänningsnivåerna inom regionnätet. 
I GIS- analysen identifieras potentiellt artrika områden med 
hjälp av kartunderlag från flera olika myndigheter, exempelvis 
Art-databanken. De potentiellt artrika områdena inom 30–40 
kV nätet kommer att fältinventeras under kommande år.

Studerade ledningsgator, km 2020 2019 2018

Ledningsgator som studerats 410 600 400

Fältinventerad längd  180 195 125

ldentifierat värdefullt område 11,4 18,3 15,6
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Ett hållbart företag

Hälsa & Säkerhet
Ellevios medarbetares och samarbetspartners hälsa och säker-
het är centrala frågor inom ramen för verksamheten. Det är 
väsentligt för Ellevio att vara en säker och attraktiv arbets- och 
uppdragsgivare. Säkerheten för de som arbetar för Ellevio sätts 
alltid främst och vi har en nollvision för olyckor och arbetsrelate-
rade sjukdomar. Ellevio har en månatlig uppföljning av arbets-
miljöarbetet som innehåller reaktiva och proaktiva nyckeltal 
som rapporteras till ledning och styrelse. Kommunikation av 
resultaten sker till alla anställda och entreprenörer. Ellevio har 

ett avvikelsehanteringssystem (ENIA) för rapportering och upp-
följning av avvikelser gällande tillbud, olyckor, risk- och säker-
hetsobservationer samt förslag till förbättringar. När ett ärende 
registrerats skickas informationen automatiskt till en händelse-
ansvarig som säkerställer att en utredning genomförs, åtgärder 
vidtas samt att uppföljning görs innan ärendet kan avslutas. 
Utredning, åtgärder och uppföljning är centrala delar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för att förhindra olyckor, allvar-
liga tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar. ENIA har vidareut-
vecklats för att möjliggöra bättre analyser och insatser plane-
ras utifrån inrapporterade avvikelser.

Olyckor och sjukfrånvaro
Årets resultat av hållbarhetsindex uppmättes till 90 procent 
(85) vilket är det bästa utfallet Ellevio har uppmätt sedan 
denna mätning startade 2017 och överstiger väl uppsatt mål 
på 85 procent. Resultatet speglas även i olycksfallsstatistiken 
där Ellevio uppnår det bästa resultatet hittills. Antal olyckor har 

minskat detta år i jämförelse mot tidigare år, likväl frekvensen 
av olyckor som leder till sjukskrivning i förhållande till antal 
arbetade timmar (LTI).

Under 2020 har Ellevio haft 8 olycksfall (8) som lett till sjuk-
frånvaro minst en dag och LTIF uppgår till 2,4 (3,3). Under året 
har Ellevio inte haft någon elolycka eller strömgenomgång 
som lett till sjukfrånvaro.  Samtliga olyckor omfattar Ellevios 
entreprenörer.

Sjukfrånvaron för Ellevios egen personal har minskat till 
1,74 procent (2,47), varav korttidsfrånvaro minskat till 0,89 pro-
cent (1,35).

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 
arbetsmiljö som är psyko socialt och fysiskt god och fri från 

Egen personal 2020 2019 2018

Antal dödsolyckor 0 0 0

Antal olyckor som lett till 
sjukfrånvaro 0 0 0

Totalt antal rapporterade 
olyckor 0 0 0

TRIF 0 0 0

Entreprenörer 2020 2019 2018

Antal dödsolyckor 0 0 1

Antal olyckor som lett till 
sjukfrånvaro 8 8 4

Totalt antal rapporterade 
olyckor 46 51 5

LTIF 2,4 3,3 2,8

Sjukfrånvaro, % 2020 2019 2018

Total 1,74 2,47 2,66

Korttidsfrånvaro 0,89 1,35 1,44

TRIF: ”Total Reportable Incidents Frequency”, motsvarar antalet olycksfall per 1 miljon arbetade timmar 
för Ellevios medarbetare. Inkluderar olyckor som lett till frånvaro 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 entre-
prenörer. Inkluderar olyckor som lett till frånvaro minst en dag (inklusive eventuella döds olyckor).

2020 2019 2018

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

Fast anställda 518 167 503 156 484 134
Under 30 år  58 15 51 20 56 18

30–50 år 313 106 302 96 273 80

Över 50 år  147 46 150 40 155 36

Tillfälligt anställda 8 2 9 3 0 0
Under 30 år 0 0 0 0 0 0

30–50 år 0 0 2 2 0 0

Över 50 år 8 2 7 1 0 0

Totalt antal anställda 526 169 512 159 484 134
• 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.
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diskrimi nering oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk 
 tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, 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 och motverka diskrimine-
ring. Fem områden kartläggs, och därutöver arbetar vi med 
inkludering samt förebyggande åtgärder för att motverka tra-
kasserier och för att uppnå en jämn könsfördelning.

Ellevio följer diskrimineringslagens krav på ett strukturerat, 
systematiskt och dokumenterat arbete för att främja likabe-
handling och motverka diskriminering. Det arbete vi utför sker 
i samverkan med arbetstagarrepresentanter. Vd och ledning i 
samverkan med företrädare för de fackliga organisationerna 
hos Ellevio är ytterst ansvariga för Ellevios likabehandlingsplan. 
Chefer ansvarar för att integrera arbetet för likabehandling i 
verksamheten och alla medarbetare ansvarar för att främja 
likabehandling och motverka alla former av diskriminering. 

Ellevio har sedan 2018 en Jämställdhetsgrupp som arbetar 
med kunskapshöjning och främjande av inkluderande beteen-
den. Långsiktiga mål och aktiviteter dokumenteras årligen i lika-
behandlingsplanen. Detta arbete är en del av det totala arbe-
tet med Ellevios företagskultur och önskade beteenden.

Ellevio följer mångfaldsutvecklingen genom att mäta köns-
fördelning i ledningsgruppen, bland chefer och i hela företa-
get, andelen anställda i olika åldersgrupper samt andelen 
anställda med utländsk bakgrund. Jämställdheten mäts bland 
annat genom att jämföra kvinnors och mäns löner för lika res-
pektive likvärdiga arbeten. Ellevio genomför årligen en löne-
kartläggning med syfte att visa om det finns osakliga grunder 
för lönenivåer som beror på kön. I de fall som kartläggningen 
visar på osakliga skillnader, korrigerar bolaget dessa. Att få en 
jämlik lönesättning är en prioriterad jämställdhetsfråga då 
Ellevio verkar i en bransch med en underrepresentation av kvin-
nor, och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra balansen mel-
lan män och kvinnor genom en tydlig rekryteringsstrategi och 
ett värderingsstyrt 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 32 procent (31). 

Detta har skett genom ett stort fokus på kvinnor i rekryterings-
processen. Målsättningen är att kunna presentera kvinnliga kan-
didater till alla öppna positioner. Av nytillsättningar under 2020 
var 45 procent kvinnor. Ellevios mångfaldsindex, anställda med 
utländsk bakgrund, är utrikes födda eller har två utrikesfödda 
föräldrar, har ökat från 14,8 procent till 16,5 procent. Denna 
ökning beror på ett ökat fokus på mångfald vid rekrytering.

Goda arbetsvillkor och medarbetarutveckling
För att skapa goda arbetsvillkor fokuserar Ellevio på att 
utveckla sina chefer genom ledarskapsprogram, ledardagar 
och ledarforum. Ledarskapsprogrammet har fyra områden; 
chefsrollen, arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare och utveckling. 
Varje anställd genomgår en utbildning inom kollektiv intelligens 
för att främja samarbete genom en gemensam metodik. Detta 
följs upp genom kontinuerliga utbildningar och personliga 
utvecklingssamtal. Till det utbildas ett antal förändringsledare 
inom organisationen för att kunna bidra till team utveckling, 
samarbete och beteendebaserad säkerhet.

Medarbetarnas utveckling följs upp i Ellevios Performance 
Management-process där vi strävar efter en kontinuerlig dialog 
mellan chef och medarbetare med minst två medarbetarsamtal 
per år som adresserar just medarbetarens utvecklingsplan. 
Varje år genomförs en Talent Review-process där vi går ige-
nom organisationen, talanger och successionsplaneringen. 
Detta är väsentligt för att säkerställa att vi har rätt person på rätt 
plats och att kunna visa karriärvägar för talangerna. Arbetet 
med att skapa goda arbetsvillkor och engagemang följs upp 
genom den medarbetarpuls som skickas till alla medarbetare 
varje månad. Detta skapar en löpande dialog och ger alla 
chefer en möjlighet att månadsvis följa utvecklingen av med-
arbetarnas engagemang och fånga upp problem eller syn-
punkter i tid. 

Personalomsättning
Ellevio följer personalomsättningen för att fånga upp eventu-
ella problem i tid. Under 2020 var personalomsättningen 6 
procent (8). Under året nyanställdes 64 personer (70) varav 

2020 2019 2018

Kön, % Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 33 67 33 67 22 78

Ledningsgrupp 60 40 60 40 50 50

Övriga chefer 27 63 22 78 20 80

Medarbetare  32 68 32 68 29 71

Totalt 32 68 31 69 27 73

2020 2019 2018

Ålder, % <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Styrelse 0 22 78 0 22 78 0 55 45

Ledningsgrupp 0 60 40 0 60 40 0 60 40

Övriga chefer  0 66 33 0 66 34 0 63 38

Medarbetare  13  59 28 12 58 30 13 55 32

Totalt 11 59 30 10 59 31 11 56 33
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29 kvinnor (38). Totalt 46 stycken anställningar avslutades, 
varav 34 på egen begäran. Nio personer har gått i  pension 
under året.

2020 2019 2018

Personalomsättning, % Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Under 30 år 0 0 0 1 0 1

30-50 år 2 3 2 4 2 2

Över 50 år 0 1 0 1 0 1

Totalt 2 4 3 5 2 4
Totalt kvinnor + män 6 8 6

Medarbetarengagemang 
Ellevio genomför regelbundna medarbetarundersökningar, 
som bland annat mäter graden av engagemang. Det ger ett 
engagemangsindex) som utgår från svar på frågor om nöjd-
het, stolthet och huruvida medarbetare rekommenderar Ellevio 
som arbetsgivare. Varje enhet i organisationen går igenom 
resultatet och tar fram handlingsplaner för förbättringsområden. 
Ellevios medarbetarengagemangsindex för 2020 var 82 (80) 
av 100. Det är det bästa resultatet någonsin och ett bevis på 
att företagskulturen stimulerar medarbetarnas engagemang, 
och att vi har lyckats även under ett prövande pandemiår.

Affärsetik och motverkande av korruption
Ellevios kärnverksamhet bedrivs i en monopolställning, vilket 
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. 
Ellevios värderingar, pålitlighet, engagemang och utveckling, 
fungerar som ledord för alla medarbetare och genomsyrar allt 
vi gör. 

Ellevios Uppförandekod är en kompass för hur företagets 
värderingar – pålitlighet, engagemang och utveckling – ska 
omsättas i praktiken och säkerställer att Ellevios medarbetare 
lever upp till företagets högt ställda krav. Externt tydliggörs 
Ellevios förväntningar på leverantörer och affärspartners 
genom Uppförandekod för leverantörer, som utgör en del av 
Ellevios avtal med leverantörer. Övriga intressenter informeras 
om Uppförandekoden genom Ellevios hemsida och i kontrakt 
och avtal. Uppförandekoden beslutas årligen av styrelsen och 
fast ställer de allmänna principerna för hur vi behandlar andra, 
hur vi gör affärer och hur vi skyddar företagets tillgångar. Upp-
förandekoden antogs 2015 och baseras på internationella 
arbetsrättsliga regler och miljö- och antikorruptionspraxis enligt 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande 
konventioner och FN:s Global Compacts tio principer. Vi är 
övertygade om att det finns ett samband mellan en hög affärs-
etik och ett gott ekonomiskt resultat.

Alla medarbetare på Ellevio, styrelsemedlemmar och andra 
som representerar Ellevio omfattas av Uppförandekoden och 
förväntas agera enligt Uppförandekoden. För att säkerställa att 
företagets medarbetare har en tydlig uppfattning av Uppfö-
randekodens innehåll genomförs regelbundna utbildningar. 
Ellevio kommer från och med detta år årligen genomföra webb-
utbildning i Uppförandekoden och säkerställa att alla med-
arbetare årligen bekräftar att man tagit del av Uppförande-
koden och accepterar den. Årets utbildning påbörjades i bör-
jan av december 2020 och kommer att fortsätta in på 2021. 
Andelen medarbetare som hade genomgått utbildningen i 
Uppförandekoden uppgick till cirka 97 procent i slutet av 
 februari 2021. Läs mer om Ellevios Uppförandekod på   
www.ellevio.se. 

Antikorruption
Ellevio och alla medarbetare ska alltid följa lagar och bestäm-
melser i verksamheten och all korrupt verksamhet är strikt 
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 förbjuden. Ellevio tolererar inte någon form av korruption eller 
mutor och arbetet mot korruption är en del av Ellevios Upp-
förandekod. Inga konstaterade fall av korruption inträffade 
under året.

Ellevio har en antikorruptionspolicy för antikorruptionsarbe-
tet som fastställer regler för att förhindra korruption i verksam-
heten. Under året slutfördes en utbildning i antikorruption som 
skedde teamvis i workshopformat. I och med detta hade samt-
liga team och medarbetare genomfört workshops. Från och 
med 2020 ingår också antikorruption som en del i webb-
utbildningen i Uppförandekoden. Alla Ellevios chefer och 
94 procent av Ellevios övriga anställda genomförde utbild-
ningen, totalt 97 procent av alla med arbetare. 

Ansvarsfulla inköp
Ellevio arbetar aktivt för att säkerställa att gällande lagstiftning, 
föreskrifter och tillstånd efterlevs inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet 
och kvalitet. Kraven som ställs på leverantörerna är desamma 
som ställs på oss själva. Ellevios verksamhet är beroende av ett 
stort antal leverantörer och vi ser det som en väsentlig fråga att 
alla inköp görs på ett ansvarsfullt sätt, på detta sätt bidrar 
Ellevio till en hållbar leverantörskedja.

Ellevio lyder under lagen om upphandling inom försörj-
ningssektorerna (LUF). Huvuddelen av Ellevios inköp sker som 
avrop från upphandlade ramavtal där omfattande sociala och 
miljömässiga krav är definierade i upphandlingen, samt 
genom specifika projektupphandlingar där motsvarande krav 
ställs för det specifika projektet. Ellevio upphandlar olika varor 
och tjänster uppdelade i fem kategorier; entreprenader, IT, 
konsulter, strategiskt material och indirekt material/tjänster. 

Innan avtal tecknas ska leverantören presentera en avtals-
specifik hållbarhetsplan avseende arbetsmiljö, miljö, säkerhet 
och kvalitet för beställaren. Den innehåller bland annat en 
beskrivning av riskhantering, riskbedömning och risk reducering.

Uppföljning och revisioner
Att dessa krav sedan efterlevs under avtalet kontrolleras 
genom oannonserade fältbesök hos entreprenörer samt 
fabriksbesök hos materialleverantörer. Ellevio gör även större 
revisioner av både nya och befintliga leverantörer enligt sepa-
rat plan för varje år. Ett begränsat antal leverantörer och entre-
prenörer står för en mycket hög andel av Ellevios inköpsvoly-
mer då 105 leverantörer står för hela 95 procent av Ellevios 
totala inköpsvolym. Dessa större leverantörer kontrolleras konti-
nuerligt. Ellevio har därutöver även en mängd mindre leveran-
törer av varor och tjänster, med årsvolymer på 0–100 000 
kronor. Om ramavtal saknas, upphandlas dessa som regel 
som direktupphandlingar under tröskelvärdet, och kraven som 
ställs i dessa är i enlighet med proportionalitetsprincipen lägre 
än vid fullständiga LUF- upphandlingar. Huvuddelen av leve-
rantörerna består av svenska och europeiska leverantörer. Ett 
fåtal leverantörer finns i andra delar av världen.

2020 köpte Ellevio varor och tjänster (exklusive direkta 
 nättjänster) för cirka 4,4 miljarder kronor varav 71 procent var 
entreprenadtjänster och material till våra elnät, dels för felav-
hjälpning och underhåll och dels för investeringar. Det är totalt 
1190 olika leverantörer som har levererat entreprenader, 
varor och tjänster till Ellevio. 

Beroende på rådande pandemi har något färre fältbesök 
genomförts inom nätverksamheten än tidigare år och en gene-
rell anpassning av processer och handlingsplaner har skett för 
att minska smittspridning av Covid-19. Som ett exempel har 
dokumentationsrevisioner genomförts utomhus alternativt digi-
talt vid dåligt väder. Totalt har 936 oannonserade fältbesök 
genomförts under året, varav inom 253 inom nätverksamheten 
och 683 inom elmätarbytesprojektet. Vid ett fältbesök under 
året hittades flertalet avvikelser och projektverksamheten 
avbröts tillfälligt. Genom rapportering och erforderliga åtgär-
der av entreprenören ifråga åtgärdades avvikelserna och 
 verksamheten återupptogs. 

Krishantering och beredskap
För att säkerställa beredskap för oväntade händelser eller 
 kriser arbetar Ellevio proaktivt med riskanalys, riskhantering, 
åtgärder för att minska sannolikhet eller påverkan av olika 
 händelser samt med en väl utvecklad krisledningsorganisation. 
Detta gäller särskilt för uppgiften att upprätthålla tillförlitlig 
eldistribution som är centralt ur samhällets perspektiv. Bered-
skap för väderrelaterade störningar eller andra avbrott i elnä-
tet är en integrerad del av arbetet och de kontinuitetsplaner 
som etableras. Ellevios proaktiva säkerhetsarbete och centrala 
beredskap för ett antal olika scenarier med lägre sannolikhet 
är viktiga för att minska risken för att händelser eller incidenter 
inträffar eller dess påverkan. Ellevio förstärker och utvecklar 
kontinuerligt säkerhetsarbete inom områdena fysisk, informa-
tion och IT-säkerhet.

Som ett viktigt led i att minska risker och öka säkerhetsskyd-
det har Ellevio i tillämpningen av den nya säkerhetsskydds-
lagen utökat säkerhetsprövning av både personal och part-
ners. Säkerhetsskydd vid upphandling och affärsavtal (SUA) 
där dessa krav ska tillämpas har också genomförts i stor 
omfattning. 

I januari genomfördes en kristräning med hela krisled-
ningen. Under året har även kristräning tillsammans med 

Leverantörsgranskningar 2020 2019 2018

Antal leverantörer som levererat 
entreprenader, tjänster eller varor 1 190 1 261 1 324

Antal nya större leverantörer 4 5 5

Antal miljögranskade nya leverantörer 4 5 5

Antal socialt granskade nya leverantörer 4 5 5

Antal fördjupade revisioner  8 10 10

Oannonserade fältbesök
Antal inom nätverksamheten 253 301 334

Antal inom elmätarbytesprojektet 683 – –

Totalt 936 301 334
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Ellevios partners i mätarbytesprogrammet One Nordic och 
Sagemcom, genomförts för att säkerställa att processer, rutiner 
och beslutsformer fungerar i händelse av kris. Detta, tillsam-
mans med flera andra åtgärder, gör att Ellevio ökat skydds-
nivån för verksamheten. 

Under 2020 har Ellevios nätområden påverkats av sex större 
oväder. Jämförelsevis med stora stormar så som Gudrun, Per, 
Dagmar och Alfrida har dessa varit små men vid samtliga tillfäl-
len har delar av storstörningsorganisationen aktiverats. På grund 
av att Ellevios driftcentral sedan början av mars är belagd med 
besöksförbud på grund av det rådande läget med Covid-19 
justerades arbetssättet då framförallt störningsledning samt lokal 
störningsledning i stor utsträckning genomfördes digitalt.

Hantering och påverkan av Covid-19
Pandemins påverkan 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 påverkan som möjligt. 

Ellevios ledningsgrupp, tillsammans med ansvariga funktio-
ner, har haft en aktiv krisledning sedan pandemins risker blev 
påtagliga i februari 2020. Flera åtgärder vidtogs, bland annat 
besöksförbud på driftcentralen samt veckokontroll av reserv-
driftcentralen i händelse av att denna skulle behöva aktiveras, 
för att säkra samhällskritiska funktioner i Ellevios verksamhet. 
Det väsentliga i ett fungerade samarbete med andra samhälls-
funktioner och andra elnätsägare blev påtagliga. Ellevio arbe-
tade gemensamt med Svenska Kraftnät och Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) för att säkerställa mitige-
ringen av risker och etablering av kontinuitetsplaner för att 
säkra samhällskritiska funktioner. 

Krisledningen och det aktiva arbetet med riskerna har lett till 
att Ellevio kunnat uppfylla sitt samhällsansvar. Trots vissa utma-
ningar med leverans av material och genomförande i fält har 
Ellevios verksamhet fortgått utan större påverkan.

Dialog med lokalsamhället
Det är väsentligt för Ellevio att förankra projekt hos lokala intres-
senter för att minimera potentiella negativa effekter på miljön, 
och för de människor och företag som påverkas av arbetet när 
vi initierar nya projekt. 

Ellevio har en kommunikationspolicy för elnätsprojekten som i 
korthet innebär Ellevio ska vara tydliga, enkla och enhetliga i 
kommunikationen. I regel ökar vikten av kommunikation i takt 
med hur stor påverkan projektet har för de boende och samhäl-
let. De arbeten som utförs kan påverka det lokala samhället 
negativt, genom begränsningar i framkomlighet, buller eller lik-
nande. Att hålla markägare och närboende välinformerade inför 
och under planerings- och byggskedet är därför en viktig aspekt. 
Ellevio följer samhällets rekommendationer och utgår från regel-
verket i miljöbalken under planerings- och tillståndsprocessen. 

I större ledningsprojekt anordnas öppet hus med berörda 
markägare, närboende och övriga berörda utöver det skrift-
liga samrådet. Vid samrådet får Ellevio en möjlighet att infor-
mera om vad som ska genomföras och samla in värdefulla 
uppgifter och synpunkter inför framtagande av miljökon-
sekvensbeskrivning och koncessionsansökan. Efter behov hålls 
även separata samrådsmöten med särskilt berörda myndighe-
ter eller företag, och de argument och synpunkter som inkom-
mer 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 alternativ med högre 
kostnad ska väljas. Inför åtgärder som inte kräver en konces-
sionsansökan, men som kan komma att väsentligt ändra natur-
miljön eller påverka en fornlämning, 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 Stock-
holm påbörjats. Det är ett stort, komplext projekt inom ett tät-
bebyggt område som berör många och som innebär mycket 
intressentdialoger. I september hölls två fysiska öppet hus, 
utomhus med hänsyn till pandemiläget, för boende i området. 

Möten har också hållits med näringsidkare inom projektets 
arbetsområde, där synpunkter på vägavstängningar framförts. 
Därtill har informationsbrev skickats ut till närboende.

Större projekt, såsom Beckomberga och Bredäng, har en 
sida på ellevio.se med information kring projektet, samt funk-
tionsbrevlåda dit kunder, närboende och andra intressenter 
 hänvisas.

Minskad klimatpåverkan
Vi arbetar aktivt med att minska klimatavtrycket. Sedan 2018 
arbetar Ellevio med att mäta, följa upp och minska kol dioxid-
utsläppen från den egna verksamheten. Från och med 2019 
rapporterar Ellevio klimatavtrycket enligt Greenhouse Gas 
 Protocol (GHG-protokollet) för att beräkna och redovisa 
 kol dioxidutsläpp. Ellevios koldioxidrapportering omfattar det 
som utgör direkta (scope 1) och indirekta utsläpp (scope 2) av 
koldioxid. De direkta utsläppen kommer från förbränningen av 
fossila bränslen, utsläpp av SF6 från egna anläggningar samt 
utsläpp från egenägda och leasade fordon. Indirekta utsläpp 
kommer från inköp av värme och kyla för eget bruk samt energi-
förluster i ledningsnätet. 

Nätförluster
När el transporteras via elnätet uppstår energiförluster längs 
vägen till kunderna, så kallade nätförluster. Ellevio är som 
elnätsföretag ansvarig för att löpande köpa in den mängd el 
som förloras inom vårt elnät. Under året uppgick de totala nät-
förlusterna till 835 GWh (853). Ellevio säkerställer genom 
elavtal med elhandlare och inköp av ursprungsgarantier en 
fossilfri produktionsmix för nätförlusterna. 

I takt med att Ellevio förnyar elnätet kan dessa 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 året uppgick energi-
besparingen från utbyte av transformatorer till1,4 GWh (1,2).
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SF6
För Ellevio är det väsentligt att minimera och helst undvika 
användningen av gasen svavelhexafluorid (SF6) som har mer 
än 23 000 gånger större klimatpåverkan än CO2. Ellevio har 
som policy att inte använda gaser med stor klimatpåverkan mer 
än när det absolut är nödvändigt utifrån tekniska eller utrymmes-
skäl. I praktiken minimeras användningen av SF6 som isoler-
media för hela ställverk. I Stockholm byggs nya anläggningar 
med SF6 endast på högre spänningsnivåer där utrymmet är 
begränsat och det är stor konkurrens med andra aktörer om 
mark utrymme, vilket ger få eller inga möjligheter till andra teknik-
val. SF6 utgör den största delen av Ellevios klimatpåverkan 
mätt i scope 1 och 2 och det är viktigt för Ellevio att minimera 
dessa utsläpp. Åtgärder är vidtagna för att snabbt kunna han-
tera läckage och därigenom minska utsläppt volym. Läckaget 
av SF6 har minskat från 47 kg 2019 till 34,5 kg 2020, vilket 
motsvarar en minskning med 811 ton CO2-ekvivalenter. 

Transporter
Ellevios egna transporter medförde under 2020 utsläpp som 
motsvarade cirka 44,1 (96,7) ton CO2-ekvivalenter, en minsk-
ning med 52,6 ton CO2-ekvivalenter sedan föregående år. 
Transporterna utgörs till övervägande del av egna arbets-
fordon som succesivt ställs om till mer klimatvänliga  transporter.

Kreosotstolpar
Ellevio använder framförallt trästolpar i luftledningsnätet. För att 
skydda trästolpar mot röta impregneras de med kreosot, som 
är klassat som ett hälso- och miljöfarligt ämne. Användning av 
kreosotstolpar vid byggande av luftledningar har dock hit intills 
visat sig vara den mest hållbara lösningen för ledningar utifrån 
påverkan på miljö, total klimatpåverkan, ekonomi och livs-
längd. Ellevio använder enbart stolpar med impregnerings-
medel godkända och reglerade av svenska Kemikalieinspek-
tionen och EU och följer utvecklingen av alternativa material. 
Ellevio arbetar med att vädersäkra näten på lägre spänningar 
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 2020 har cirka 
15 700 stolpar (13 500) med kreosot tagits ner.

Klimatpåverkan, ton CO2-ekv 2020 2019 2018

Scope 1 854,9 1 201,2 304,7
Egna och leasade bilar 44,1 96,7 100,2
Isolergas (läckage) 810,8 1 104,5 204,5

Scope 2 32,8 44 42,4
El – kompensation för nätförluster 0 0 0
El – anläggningar 0,8 0,8 0,8
El – fastigheter 17,9 25,5 24,5
Värme – fastigheter 14,2 17,7 17,1
Kyla – Fastigheter 0 0 0

Totalt 887,6 1 245,2 347,1

Scope 1 (Direct GHG emissions) innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av Ellevio. 
För Ellevios del handlar det om läckage av köldmedia i egna anläggningar samt egna och leasade bilar.
Scope 2 (Indirect GHG emissions) består av indirekta utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla, som 
sker hos producenterna som levererar nämnda tjänster till Ellevio.
Scope 3 (Other indirect emissions) ingår inte i Ellevios klimatavtryck. Scope 3 omfattar de utsläpp som 
verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1eller 2.

SF6, kg 2020 2019 2018

Totalt läckage 34,5 47 8,7
Nyinstallerat 339 400 285
Avvecklat  25,5 80 0
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GRI-index. 

Om hållbarhetsredovisningen.

GRI-upplysning Sida Kommentarer UN Global Compact Väsentlig hållbarhetsfråga

GRI 102: GENERELLA UPPLYSNINGAR
Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn Omslagets insida, 40

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 4–6

102-3 Lokalisering av huvudkontor Omslagets insida

102-4 Länder där organisationen är verksam 3–4

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 68

102-6 Marknadsnärvaro 3–4

102-7 Organisationens storlek 40–41, 83

102-8 Information om anställda och andra arbetare 80, 83 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

102-9 Leverantörskedjan 86

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja Inga förändringar har skett i organisationens leverantörskedja.

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning 77

102-12 Externa stadgor, principer och initiativ 74–75

102-13 Medlemskap i organisationer 74–75

Hållbarhetsredovisningen beskriver vad Ellevio gjort och 
 uppnått under 2020. Hållbarhetsredovisningen är upprättad 
utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) standards, nivå ”core” 
och utgör också Ellevios lagstadgade hållbarhetsrapport 
enligt Årsredovisningslagen. Den kompletta hållbarhetsredovis-

ningen utgörs av den här redovisningen samt de texter som 
refereras till i GRI-indexet på sidan 89. Hållbarhetsredovis-
ningen utgör Ellevios Communication on Progress rapport  
mot FN:s Global Compact (UNGC) och de tio principerna 
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

 antikorruption. Syftet med redovisningen är att rapportera hur 
vårt hållbarhetsarbete har utvecklats över året. I redovisningen 
beskriver vi även hur Ellevio arbetar med FN:s globala mål för 
hållbar utveckling, Agenda 2030. För frågor om Ellevios håll-
barhetsarbete kontakta anna.lidberg@ellevio.se.
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GRI-upplysning Sida Kommentarer UN Global Compact Väsentlig hållbarhetsfråga

Strategi och analys   
102-14 Kommentar från senior beslutsfattare 10–11

Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande 32, 74–75

Bolagsstyrning
102-18 Struktur för bolagsstyrning 74–75

Intressentdialog
102-40 Lista på intressentgrupper 76

102-41 Överenskommelse om kollektiva förhandlingar 100% av Ellevios medarbetare omfattas av kollektivavtal.

102-42 Identifiering och urval av intressenter 76

102-43 Metod för samarbeten med intressenter 76

102-44 Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram 76

Redovisningsmetod 
102-45 Enheter inkluderade i den konsoliderade finansiella redovisningen

102-46 Process för att fastställa redovisningens innehåll och frågornas omfattning 76

102-47 Lista på väsentliga frågor 76

102-48 Förändringar i tidigare rapporterad information 89

102-49 Redovisningsförändringar 89

102-50 Redovisningsperiod 89

102-51 Datum för senaste redovisning 89

102-52 Redovisningscykel 89

102-53 Kontaktperson för frågor om redovisningen 89

102-54 Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards 89

102-55 GRI-index 89

102-56 Externt bestyrkande Ingen extern granskning tillämpas.

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR – GRI 200: Ekonomi
GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 76–77, 80

201-1 Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värde 21–22, 80 Elektrifiering av transportsektorn 
& industrin

GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan 2016
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 76–77, 80

203-1 Infrastrukturinvesteringar och tjänster som stöds 21–22, 80 Alla Ellevios investeringar görs på kommersiella villkor. 8–9: Miljö Smarta elnät / 
Ansvarsfulla långsiktiga 
investeringar och stabil infrastruktur 
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GRI-upplysning Sida Kommentarer UN Global Compact Väsentlig hållbarhetsfråga

GRI 205: Anti-korruption 2016
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 76–77, 85–86

205-1 Verksamheter utvärderade gällande risker relaterade till korruption 85–86 10: Korruption Affärsetik och motverkande 
av korruption

205-2 Utbildning och kommunikation av organisationens policyer och arbetssätt 
avseende motverkan mot korruption

85–86 10: Korruption Affärsetik och motverkande 
av korruption

EGNA UPPLYSNINGAR: Ekonomi
Eget mått: SAIDI 25–26, 81 Ansvarsfulla långsiktiga 

investeringar och stabil 
infrastruktur / Leveranssäkerhet

Eget mått: Kablifieringsgrad 80 Påverkan från klimatförändringar 

Eget mått: AMM2G 22, 78 Smarta elnät

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 300: Miljö
GRI 302: Energi 2016
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 76–77, 79

302-1 Energianvändning inom den egna organisationen 79, 88 7–8: Miljö Öka andelen förnybar energi 

302-2 Energianvändning utanför den egna organisationen 79, 88 7–8: Miljö Öka andelen förnybar energi 

GRI 305: Utsläpp 2016     
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 76–77, 87–88

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 87–88 7–8: Miljö Minskad klimatpåverkan

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 87–88 7–8: Miljö Minskad klimatpåverkan

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 13–14, 87–88 7–8: Miljö Minskad klimatpåverkan / 
Elektrifiering av transportsektorn 
& industrin

GRI 308: Bedömning av leverantörer utifrån miljökriterier 2016
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 77–78, 86

308-1 Nya leverantörer som granskats enligt miljökriterier 23, 86 7–8: Miljö Ansvarsfulla inköp

EGNA UPPLYSNINGAR: Miljö
Eget mått: SF6 88 Minskad klimatpåverkan

Eget mått: Biologisk mångfald 82 Biologisk mångfald i våra 
ledningsgator

Eget mått: Energiförluster i ledningsnätet 87–88 Minskad klimatpåverkan

Eget mått: AMM2G 22, 78–79 Elektrifiering av transportsektorn 
& industrin
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GRI-upplysning Sida Kommentarer UN Global Compact Väsentlig hållbarhetsfråga

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 400: Socialt
GRI 403: Hälsa och säkerhet 2018
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 76–77, 83–85

403-9 Arbetsrelaterade skador 32–33, 83 6: Arbetsrätt Hälsa & Säkerhet

403-10 Arbetsrelaterad ohälsa 32–33, 83–85 6: Arbetsrätt Attraktiv arbetsgivare

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 77–78, 84

405-1 Mångfald i ledning och bland medarbetare 31, 84 6: Arbetsrätt Attraktiv arbetsgivare

GRI 414: Bedömning av leverantörer utifrån sociala kriterier 2016
103/1/2/3 Hållbarhetsstyrning 77–78, 86

414-1 Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterier 23, 86 1–2: Mänskliga 
rättigheter
3–6: Arbetsrätt
10: Korruption

Ansvarsfulla inköp

EGNA UPPLYSNINGAR: Socialt
Eget mått: Dialog med lokalsamhället 23, 87 Dialog med lokalsamhället

Eget mått: Oannonserade fältbesök 23, 87 Ansvarsfulla inköp

Eget mått: Krisberedskap 32, 86–87 Krishantering och beredskap

Eget mått: Kapacitetshöjande åtgärder 22, 80 Påverkan från klimatförändringar

Eget mått: Kundnöjdhet 25, 81 Tillhandahålla prisvärd energi

Eget mått: Personalomsättning 84–85 Attraktiv arbetsgivare

Eget mått: Medarbetarengagemang 29, 85 Attraktiv arbetsgivare

Eget mått: Hållbarhetsindex 32, 83 Hälsa och säkerhet

Eget mått: Säkerhet 32, 83 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 2020-01-01–2020-12-31 på sidorna 5–8, 
18–34 och 74–93 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 revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
  tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 28 april 2021
Ernst & Young AB

Henrik Jonzén
Auktoriserad revisor
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