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Hållbarhetskommittén Styrelsen 2022-05-03 
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1.  Omfattning 
Denna policy reglerar hållbarhet inom Ellevio. 

2.  Giltighet och revision 
Policyn är godkänd av styrelsen och granskas och uppdateras årligen. 

3.  Syfte 
Syftet med hållbarhetspolicyn är att definiera övergripande principer för Ellevios 

styrning av hållbarhetsfrågor. 

4.  Övergripande målsättning 
Vi ska göra det möjligt för samhället, människor och organisationer att vidta 

viktiga åtgärder i energiomställningen mot en klimatneutral, hållbar framtid. För 

att ersätta fossila bränslen med klimatsmart el utvecklar vi elnätet i enlighet med 

överenskomna politiska agendor, vilket bidrar till FN:s hållbarhetsmål och det 

svenska nationella klimatmålet netto-noll 2045.  

Vi ska beakta hållbarhetsperspektivet i alla beslut vi fattar och vi ska säkerställa att 

gällande lagstiftning, föreskrifter och tillstånd efterlevs. Vi utvecklar vår 

verksamhet och vårt hållbarhetsarbete genom att beakta både risker och 

möjligheter och genom att omhänderta intressenters förväntningar och behov. På 

detta sätt bidrar Ellevio till en hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsperspektiv 

omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt ansvar och vi följer UN 

Global Compacts 10 principer. Genom vår kompetens och kärnverksamhet bidrar 

vi också aktivt till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling, framför allt till 

Mål 5: Jämställdhet, Mål 7: Hållbar energi för alla samt Mål 9: Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur. 

För Ellevio innebär ekonomiskt ansvar att löpande arbeta med att effektivisera 

verksamheten och att genomföra nätinvesteringar som skapar långsiktigt värde för 

kunder, samhälle, investerare och medarbetare. Socialt ansvar innebär att ta hänsyn 

till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika 

möjligheter. Miljömässigt ansvar innebär att vår påverkan på vårt klimat och 

naturresurser ska lämna ett så litet avtryck som möjligt. Samtidigt som vi är stolta 

över att vår verksamhet på ett positivt sätt bidrar till klimatomställningen genom 

att vi elektrifierar samhället. Samtliga tre ansvarsområden är beroende av varandra.  

Ellevios elnät ska vara flexibla för att ta emot och distribuera energi på ett 

leveranssäkert sätt. När vi bygger och utvecklar våra elnät strävar vi efter att hitta 

en balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att motverka 

negativ inverkan på miljön, människor och samhälle. Ellevio ska bidra till att 
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samhället kan uppnå såväl nationella som internationella målsättningar för hållbar 

utveckling, samt möjliggöra ett energisystem med betydligt mindre 

klimatpåverkan. Riskhantering, inklusive klimat- och miljörelaterade risker, är en 

integrerad del av planering, styrning och uppföljning av verksamheten. Vi ska 

uppfylla vår vision om en ljus och hållbar framtid på ett sätt som är ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart. 

5.  Målgrupp och avgränsningar 
Denna policy är antagen av Ellevios styrelse och gäller för Ellevio och dess 

verksamhet. Chefer ansvarar för att samtliga anställda har tagit del av och förstår 

hållbarhetspolicyn. Hållbarhetspolicyn genomsyrar Ellevios organisation och 

återspeglas i vår affärsstrategi, miljöledningssystem, arbetsmiljöarbete, vår 

samverkan med intressenter och det dagliga arbetet. Att policyn är ett styrande 

dokument innebär att den ska beaktas vid daglig verksamhet liksom vid inköp och 

affärsutveckling. 

Denna policy granskas årligen av Ellevios Hållbarhetskommitté. 

6.  Policy 
Ellevios hållbarhetsarbete beaktar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
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6.1.  Ekonomisk hållbarhet 
Vårt ansvar är att över tid säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för våra 

kunder, samhälle, investerare och medarbetares skull. En finansiellt stabil 

verksamhet har möjlighet att genomföra de investeringar som krävs för att 

säkerställa ett långsiktigt hållbart elnät för våra kunder, en skälig och hållbar 

avkastning till våra investerare samt att erbjuda en bra arbetsplats för våra 

anställda.  

Ett leveranssäkert elnät bidrar till samhällsekonomin och är avgörande för att 

upprätthålla samhällets vitala funktioner och innovationskraft samt bidra till en 

god livskvalitet. 

Vi ska erbjuda långsiktigt hållbara investeringar genom att: 

• Vara lönsamma, resurseffektiva, utvecklingsorienterade och tillgodose våra 

egna och intressenters behov. 

• Bygga våra nät långsiktigt hållbart och leveranssäkert för att maximera 

tillgänglighet, minimera risker som kan påverka näten på kort och lång sikt, 

öka kundnöjdheten och minska kostnader. 

• Bidra till samhällsutvecklingen genom vår roll som arbetsgivare och 

uppdragsgivare. 

Vi har god transparens i vår prisbild genom att föra en tydlig dialog med 

intressenter om hur lagar, regler och investeringsbehov påverkar prisbilden. 

6.2.  Social hållbarhet 
Ellevio ska vara en trygg och attraktiv arbets- och uppdragsgivare. Med trygghet 

menar vi ett tydligt arbetsmiljöarbete och goda arbetsvillkor. Målsättningen är att 

förebygga arbetsplatsolyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Med attraktiv 

arbetsgivare menar vi vår förmåga att attrahera och behålla kvalificerad och 

kompetent arbetskraft. 

Vi ska vara en trygg och attraktiv arbets- och uppdragsgivare genom att: 

• Sträva efter en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Vi ska säkerställa 

en trygg och säker arbetsmiljö för alla som arbetar med vårt nät genom ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete som säkerställer att vi följer och efterlever 

aktuell lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Ellevio arbetar aktivt med 

rapportering och utredning av tillbud för att motverka framtida olyckor. 

Genom Ellevios ledningssystem säkerställs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vi ställer tydliga krav på att alla som arbetar för eller på Ellevio följer lagar 

och regler inom arbetsmiljö.   

• Säkerställa att våra anläggningar uppfyller alla säkerhetskrav (ex. elsäkerhet) 

och alla som arbetar inom Ellevios nät har erforderlig utbildning. 
• Bedriva ett systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, inom den psykiska, 

sociala och fysiska arbetsmiljön, bland annat genom kommunikation och 
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samverkan i vår arbetsmiljöorganisation. Kontinuerliga medarbetarmätningar 
och ett systematiskt arbete med utfallet av dessa, är en viktig grund för att 
kunna identifiera, planera, genomföra och följa upp arbetsmiljön både inom 
respektive grupp/enhet /funktion och Ellevio i sin helhet.  

• Värna mångfald, aktivt motverka diskriminering och skapa förutsättningar för 

kompetensutveckling av våra medarbetare.  

Vi ska vara en god samhällsaktör genom att:  

• Eftersträva ett gott samarbete med partners, kunder, myndigheter och andra 

intressenter för att möta deras förväntningar och bidra till utvecklingen av ett 

hållbart energisystem.  

• Göra långsiktigt hållbara investeringar och premierar lösningar som 

säkerställer lång   livslängd och minskar miljöpåverkan från våra elnät. 

• Främja en prisharmonisering mellan landsbygden och städerna. 

• Förbättra kundupplevelse genom öppenhet, förenkling och digitalisering av 

kundgränssnitt. 

Att underhålla och investera i elnät kräver ett långsiktigt perspektiv. Detta kräver 

också att Ellevio engagerar sig aktivt i dialogen med andra aktörer för att öka 

kunskapen om påverkan från legala och finansiella krav.  

6.3.  Miljömässig hållbarhet 
Vår verksamhet och vårt elnät har en miljöpåverkan.  

Vi ska minska vår påverkan på miljöer och biologisk mångfald genom att:  

• Ställa klimat- och miljökrav vid inköp, beakta miljöaspekter i affärs- och 

verksamhetsutveckling (ex. SF6, olja, koldioxid, nätförluster) samt premiera 

lösningar som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. 

• Verka för att tillämpa ett livscykelperspektiv i alla våra aktiviteter.  

• I största möjliga utsträckning undvika material och ämnen som kan vara 

skadliga för människor, djur och miljö. 

• Tillämpa avfallshierarkins principer för att minimera avfall och möjliggöra 

omställningen till en cirkulär ekonomi 

• Tillämpa skadelindringshierarkin vid planering av nya ledningar. 

• Tillhandahålla information om och öka medvetenheten om hur vår verksamhet 

kan påverka miljön. 

• Utgå från hållbarhetsperspektiv vid val av mötesalternativ och transportmedel 

för resor. 
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7.  Avslutningsvis 
Utan en pålitlig och stabil eldistribution, skulle det moderna livet som vi känner 

det idag inte vara möjligt. Vi har varit och kommer att vara en integrerad del av 

Sveriges utveckling. Våra tjänster förenklar och förbättrar vardagen för våra 

kunder, vi är en möjliggörare för nya lösningar och innovationer och den pågående 

omvandlingen till ett mer hållbart energisystem. 

På Ellevio tror vi att vi kan göra en skillnad och vi vill bidra till en ljus och hållbar 

framtid. Det gör vi genom att förbättra livskvaliteten genom att säkerställa ett 

långsiktigt hållbart och tillförlitligt elnät. 

 

_________________________ 


