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Den 29 april 2011 invigdes den nya
biobränslepannan, som Hässleholm
Miljö byggt på Beleverket i Hässle-
holm. Redan 2006 påbörjades upp-
handlingen och i januari 2010 börja-
de man bygga. Pannan eldas med
skogsflis och har en effekt på 30 MW
(23 MW i ångpanna och 7 MW i
rökgaskondensator). Byggnaden är
30 m hög med en skorsten på 70 m.
Pannan har provats under 2011 och
slutprovningen kommer att ske un-
der 2012, då Hässleholm Miljö
övertar driften av pannan. Den nya
pannan har inneburit säkrare
leveranser av fjärrvärme ut till abon-
nenterna och mindre behov av att
använda olja som spetsbränsle.
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Gunilla Holmbergs yrkesval har alltid styrts av samhälls-
frågor. Hon har arbetat med både kommunekonomi och
utbildningsfrågor. Gunilla drivs av att arbeta med något
som gör skillnad. Som VD för Hässleholm Miljö upplever
Gunilla att hon, tillsammans med sina medarbetare,
bidrar till en bättre miljö.

2011 bidrog Hässleholm Miljö till en bättre livsmiljö genom att
minska utsläppet av CO2 från eldningsolja med 84% i för-
hållande till 2010. Det är en stor skillnad som dessutom är ett
led i att arbeta mot ett hållbart samhälle. Orsaken till att vi
kunnat genomföra denna signifikanta minskning är att bolaget
under året slutfört investeringen i en ny biopanna på
Beleverket i Hässleholm och samtidigt uppfört en mindre
biopanna i Tyringe. 

I Hässleholm utgör förbränning av industri- och hushållsavfall
basproduktionen av fjärrvärme. Med den nya pannan och
därtill ett antal flispannor har vi nu i stort sett en fossilfri fjärr-
värmeproduktion. Det leder till en bättre miljö på både kort
och lång sikt. Fjärrvärmen står med andra ord väl rustad för en
miljövänlig produktion även i framtiden!

Ekonomi
Årets vinst är 6,2 mkr efter bokslutsdispositioner. Detta är 12,0
mkr bättre än budget och den huvudsakliga orsaken till detta
är senareläggning av kapitalkostnader för den nya biopannan.
Totalt såldes nästan 200 GWh fjärrvärme till våra drygt 10 000
kunder, 195 000 ton avfall samlades in, mottogs och
behandlades av avfallsanläggningen i Vankiva.

Kundfokus
Bolagets verksamhet har sin utgångspunkt i tre olika
kundkategorier; renhållningsabonnenter, avfallsleverantörer
och fjärrvärmekunder. Ambitionen är att alltid sätta kunden i
fokus, därför har vi tagit reda på vad kunderna tycker om oss
och våra verksamheter. En stor kundundersökning, under året,
ligger till grund för en handlingsplan. 

Ett annat kundfokuserat projekt har varit att utveckla
hemsidans funktioner till att bli mer kundorienterade. Under
året har bolaget också fått en gemensam kundtjänst för
fjärrvärme och renhållning.

Det finns mycket att ta hänsyn till för att vi ska kunna ta hand
om avfallet på ett sätt som gör att resurserna kan åter-
användas. För att underlätta och förbättra insamlingen av
hushållsavfall har vi under året genomfört flera stora
kampanjer för att minimera uppkomsten av avfall men också
informerat om hur avfallet sorteras på ett miljömedvetet sätt. 

Kompetensväxling
Det har varit ett förändringarnas år 2011 och Hässleholm Miljö
arbetar ständigt med att bidra till att minska kundernas miljö-
och klimatpåverkan genom att ta ansvar, vara engagerade och
ha hög kompetens. Detta är en förutsättning för den
samhällsnyttiga verksamhet som vi bedriver, med ständigt
ökande krav, där vi skall verka för kundernas bästa och för en
hållbar framtid.

Fjärrvärme och renhållning är båda viktiga samhällsnyttiga
verksamheter som hela tiden kräver utveckling med
förbättringar och ny teknik. En viktig förutsättning för detta är
att bolagets medarbetare har hög och aktuell kompetens.
Sedan bolaget bildades har 28% av personalstyrkan
kompetensväxlats. Det innebär att vi, vid exempelvis
pensionsavgångar, noga utvärderar vilken kompetens som
behövs och som tillsammans med befintlig kompetens ger
störst nytta för bolagets verksamhet. Några av dessa
kompetenser beskrivs lite mer i denna årsredovisning.

Framtiden
Under 2012 kommer vi att ta fram en ny avfallsplan för
kommunen. Målsättningen är att skapa ett levande dokument
som tydligt beskriver hur vi ska hantera avfall i kommunen.
Ambitionen är att minska avfallet och att fortsätta öka
återvinningen.

Under 2011 har en prognos för resultatutvecklingen tagits
fram för åren 2012–2020 för fjärrvärmeverksamheten. Det är
många parametrar som påverkar och som är svåra att förutse.
Bedömningen visar att 2012–2016 resultatmässigt balanserar
nära ett nollresultat. I denna prognos är en ökning av
fjärrvärmeförsäljningen uppskattad till 1% per år trots att
branschorganisationen Svensk Fjärrvärme förutspår en
minskning av förbrukningen med totalt 10% fram till 2025. 

Jag känner ett stort ansvar för att, tillsammans med kunniga
medarbetare, fortsätta det viktiga arbetet med att förbättra
fjärrvärme och renhållning i Hässleholms kommun. Jag är dess-
utom övertygad om att vårt arbete gör skillnad i vår strävan att
hantera miljöfrågorna på ett ansvarsfullt sätt. 

“Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen”

Gunilla Holmberg
VD
Hässleholm Miljö

Gör skillnad i vardagen

VD
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Dolores Öhman är jurist och har kompletterat sin
utbildning med miljörätt och miljöstyrning. Sedan
januari 2011 är hon ansvarig för insamlingen av avfall
vid Hässleholm Miljö. Dolores trivs med utveckling; ”Jag
letar ständigt efter bättre sätt att driva verksamheten”.

I arbetet ingår att hålla kontakt med de entreprenörer,
Malmberg och Reno Norden, som samlar in avfall från
hushållen. Uppdragen stäms av regelbundet för att kontrollera
utförandet, ekonomin (avräkning, budget och investeringar)
och informationshantering. Dolores drivs av att förbättra och
utveckla insamlingen av hushållsavfall, där informa-
tionshantering fyller en allt viktigare funktion, inte minst via
bolagets hemsida. 

Dolores är även ansvarig för upphandlingar för hela Hässle-
holm Miljö. Under året har 11 upphandlingar genomförts, utan
några överklaganden, på bland annat markarbeten för
fjärrvärmekulvert, lastmaskiner och slamtömning. Övriga upp-
handlingar sker samordnade med andra upphandlingsenheter,
bland annat diesel och eldningsolja samt kontorsmaterial.

Insamling
Avfallstrappan är en viktig riktlinje för arbetet med
insamlingen. Avfallstrappan kommuniceras ut till kunderna för
att minimera avfallet och ta hand om det på bästa sätt. Sista
steget, när man inte kan minimera, återanvända, återvinna
eller energiutvinna, är att deponera. “Både Hässleholm Miljö
och medborgare i Hässleholm ska kontinuerligt jobba med att
klättra upp i avfallstrappan, det vill säga arbeta med att minska
uppkomsten av avfall och se till att saker återanvänds” menar
Dolores.

Under året har Hässleholm Miljö genomfört försöksprojekt på
Ljungdala med förbättrad sopsortering i hyreshus. För att
underlätta soptömningen har man även genomfört kampanjen
”Rättvända kärl”. Vidare har en kampanj för rätt sortering av
deponi och organiskt material genomförts. Under festivalen i
Hässleholm har det funnits fler kärl och fraktioner med tydlig
skyltning för sortering av brännbart, glas och metall.

Kundfokus
Under 2011 har Dolores varit ansvarig för genomförandet av
regelbundna informationskampanjer som ett led i att öka
medvetenheten hos kunder och allmänhet; ”Skräpplockar-
dagarna” och ”Kapsyljakten” för skolbarn, två nummer av
”Källsortera” har delats ut till alla hushåll i kommunen och
informationskampanjen ”Europa minskar avfallet” är några av
de aktiviteter som genomförts.

Dolores har även varit ansvarig för kundundersökningen (NKI),
där den totala nöjdhetsgraden låg på 77% – ett bra betyg för
ett renhållnings- och fjärrvärmebolag.

Kommande år
Under 2012 kommer en ny renhållningsordning (avfallsföre-
skrifter och avfallsplan), med målsättningar för kommunens
avfallshantering, att tas fram av Hässleholm Miljö för Hässle-
holms kommun. Dolores är ansvarig för detta projekt. Den
dagliga verksamheten skall bli mer kommunikativ. ”Allmän-
heten och andra intressenter måste känna sig delaktiga, inte
minst i arbetet med en ny renhållningsordning” säger Dolores.
”Alla skall vara med och säga sin mening, så att det blir ett
gemensamt projekt.”

Dolores kommer även att fortsätta arbetet med att effektivisera
och standardisera processer i verksamheten för att säkra
rutiner. Dolores menar att Hässleholms kommun och
Hässleholm Miljö har stor utvecklingspotential; ”Om tio år
kommer Hässleholm åter igen att ligga i framkanten när det
gäller sopsorteringen”.

Söker ständiga förbättringar

R E NHÅ L L N I N G
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Pontus Andersson började sin karriär på fjärrvärme-
verket i Hässleholm 1984 som produktionsingenjör. Fem
år senare blev han produktionschef och idag jobbar
Pontus som teknisk chef. Hans erfarenhet av projekt-
ledning och hans nätverk gav honom uppdraget att leda
upphandling och byggnation av de nya pannorna på
Beleverket och i Tyringe. 

Som teknisk chef är Pontus ansvarig för den tekniska
utvecklingen i hela bolaget. Det innebär bland annat tekniskt
ansvar för att produktionen av fjärrvärme blir så billig som
möjligt, med minsta miljöpåverkan och hög leveranssäkerhet.
”Jag jobbar med ständiga förbättringar, för att optimera
uttaget i förhållande till bränslet”, berättar Pontus. Pontus
ansvarar även för drift och underhåll av Beleverkets fastighet
och för bolagets brandskydd, egendoms- och fordons-
försäkringar, säkerhet, bränslen samt alla fordon. Vidare är det
Pontus som vid varje månadsskifte gör den omfattande
statistiska sammanställningen, som skickas till Statistiska
Centralbyrån och som även används som stöd för bolagets
ekonomiska redovisning.

Pannorna
Pontus har varit projektledare för utbyggnaden av den nya
pannan vid Beleverket. Projektet, som har pågått sedan 2006,
skulle avslutats 2011 i samband med prestandaprov och slut-
besiktning. Pannan uppfyllde inte kraven enligt upphandlingen
och i dagsläget är det Hässleholm Miljö som driver pannan och
leverantören som ansvarar för den. Ett nytt prestandaprov
planeras under våren 2012. I och med den nya pannan skall
förbrukningen av eldningsolja minska drastiskt till max 3%.
Trots initiala problem med den nya pannan har man lyckats
hålla oljekonsumtionen nere på bara 2,5%.

Pannan i Tyringe planeras gå i provdrift samt prestandaprovas
under våren 2012. Pontus hoppas att de båda projekten skall
avslutas före sommaren, så att han kan leda nya projekt.

Kundfokus
Pontus förhoppning är att snart kunna fokusera på att leda
och planera projekt för att vidareutveckla och förbättra de
tekniska lösningarna för fjärrvärmeverket. ”Sedan Barsebäck
las ner har vi fått fler korta strömfall, speciellt vid stormar, som
stänger ner hela systemet och snabbt påverkar varmvatten-
försörjningen och uppvärmningen hos kunden” berättar
Pontus. ”Det tar tid att starta om alltihop”. Under kommande
år skall man titta på lösningar som gör anläggningen mindre
känslig för korta strömfall. Ett mål är att teknikerna också
snabbare skall kunna få igång systemet igen när det stängs
ner. 

Kommande år
Förutom att optimera energiåtgången och hålla konsumtionen
av olja nere kommer några fordon att bytas ut för att kunna
använda mer miljövänliga drivmedel. Belysningen skall få
närvarokännare och gamla motorer i fjärrvärmeverket kommer
att förses med frekvensomformare för att spara energi. Fortsatt
utbyggnad och förtätning av fjärrvärmenätet planeras under
2012. 

Pontus utmaning ligger i att, i samarbete med chefen för
affärsområde fjärrvärme, optimera energiåtgången för att
producera fjärrvärme så effektivt som möjligt. Samtidigt måste
man på affärsområde fjärrvärme ta hänsyn till att priset på
biobränsle ökar och att ersättningen för att ta emot avfall för
förbränning minskar. 

”Idag energisparar många och det är viktigt att vi kan erbjuda
en bra produkt till ett konkurrenskraftigt pris och behålla våra
kunder” menar Pontus.

Optimerar energiåtgången
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Per-Olof Johansson, doktor i fjärrvärmeteknik, har tagit
sina kunskaper till Hässleholm Miljö för att jobba med
marknadsfrågor. ”Det är roligt med tekniken, fjärrvärme-
nätet  och kundkontakterna”, avslöjar Per-Olof. Sedan
augusti 2011 ägnar sig Per-Olof åt att utveckla kundkon-
takterna på fjärrvärmeverket. 

”Min tjänst som affärsingenjör är fortfarande under
utveckling” berättar Per-Olof. Hans ansvarsområde är att
arbeta strategiskt för att stärka, behålla och utveckla kunderna,
såväl privata som fastighetsägare och företag. Han arbetar
med kundservice, energitjänster och energirapporter. 

Affärsutveckling
Per-Olof har börjat sin nya tjänst med att fokusera på
affärsutveckling. Under 2011 har han tagit fram en tidsplan
för att se över den prismodell som fjärrvärmeverksamheten
använder sig av. ”Det skall vara ett pris som speglar de faktiska
kostnaderna för produktion och distribution av värme” säger
Per-Olof. Idag påverkar föregående vinters energianvändning
energikostnaden för nästkommande år. ”Vi arbetar för att
finna ett system som gör att vi kan reglera kostnaderna
snabbare och mer korrekt, för att spegla hur väl man använder
sin energi och som ett led i att erbjuda ännu bättre kund-
service.”

Kundfokus
Redan under 2011 började Per-Olof med att ta kontakt och
träffa 10 större kunder; både fastighetsägare till flerfamiljshus
och företag. Syftet med mötena var att öppna upp en dialog
för att ta reda på vad kunderna behöver, och sätter värde på,
från Hässleholm Miljö. Bland annat har man diskuterat

möjligheten att förse kunder med energirapporter, som visar
statistik över energianvändningen. Hässleholm Miljö vill kunna
ge kunderna en bredare tjänst och har presenterat möjlig-
heterna att kunna erbjuda en energitjänst med bland annat
rådgivning och hjälp att minska kostnaderna för energi-
användning. Man vill även kunna erbjuda ett energiavtal. ”Vi
vill gärna bli en naturlig partner för våra kunder i en trovärdig
energidialog”. 

Kommande år
De kunder som träffat Per-Olof har alla ställt sig positiva till
dialogen och de föreslagna tjänsterna. ”Många vill få koll på
sin energianvändning och hitta sätt att minska den”, menar
Per-Olof. Därför kommer han att fortsätta utveckla dialogen
med kunder under 2012, för att fånga upp behov och
intressen. Samtalen skall sedan utvärderas för att göra en
handlingsplan.

Arbetet med den nya prismodellen kommer att påbörjas enligt
plan, under 2012. Fjärrvärmenätet skall förtätas och ett byte
av en eternitkulvert mitt i Hässleholm är planerad. 

På Hässleholm Miljös hemsida kommer ”Mina sidor” att
lanseras under 2012, med en testperiod till att börja med. De
första som skall få möjlighet att testa är bostadsföretag, som
skall få möjlighet att hitta statistik och historik under denna
flik.

”På sikt skall vi ha etablerat oss som en naturlig energipartner
för företag, privatpersoner och fastighetsägare. Vi kommer att
fortsätta att erbjuda värme med låg miljöpåverkan och en bra
prisbild” visionerar Per-Olof Johansson.

Utvecklar energitjänster
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Sara Svärd är limnolog med framtidsvisioner; ”Vi skall
fortsätta sträva mot att bli en av norra Europas främsta
och mest moderna avfallsanläggningar”. Sedan
november 2010 arbetar Sara som miljösamordnare i
Vankiva med inriktning på miljökvalitetssäkring av
verksamheten.  

Att vara miljösamordnare vid en avfallsanläggning innebär
varierande arbetsuppgifter som sträcker sig över alla delar av
renhållningen – från produktion och drift till återvinnings-
centralerna. Det är till Sara företag ringer som behöver lämna
avfall, såsom jordmassor eller oljeslam. Efter en första
bedömning (karaktärisering) kommer det avfall som tas emot,
och enligt satta tillstånd, att analyseras. De analyser Sara utför
bestämmer hur avfallet skall hanteras vidare. 

Avfallsanläggningen
”Huvuddelen av allt avfall återvinns – det är bara det som
absolut inte går att använda eller återvinna som deponeras”
berättar Sara. Av industriprodukterna tas oljeslam om hand
och neutraliseras av speciella bakterier och de renade
oljeslammen används till avjämningsskikt av deponin inför slut-
täckningen. 

Avfallsanläggningen i Vankiva omfattar 80 hektar öppen
produktionsyta och är uppbyggd för att minimera påverkan på
omgivningen. De jordar som kommer till anläggningen och är
klassade som rena kommer att används till sluttäckning av
deponi. 

Lakvattnet samlas upp och leds till reningsverket som finns på
anläggningen. Som lakvatten klassas allt vatten som har
passerat genom avfall. Efter förbehandling och rening i
anläggningens eget reningsverk (s.k. SBR) släpps vattnet ut i
Prästabäcken med spädning. Spädningen är aldrig mindre än
en del renat vatten från anläggningen i förhållande till två delar

vatten från bäcken. Sara analyserar regelbundet vattnet i
bäcken och alla delflöden inne på anläggningen för att
kontrollera att alla värden är godkända .

Under året har man arbetat på att optimera hanteringen av
anläggningens lakvatten, så att lakvatten inte skall behöva
renas av det kommunala reningsverket. Åtgärderna har
medfört att mängden lakvatten, som tas om hand i
reningsverket på anläggningen i Vankiva, har ökat med nästan
25% under 2011. 

Kundfokus
2011 har Hässleholm Miljö lyft begreppet ”kundfokus”. För
Sara har det inneburit att förbättra logistiken för
anläggningens företagskunder. Snabbare besked och snabbare
och säkrare omhändertagande av avfall gör att kunderna
gärna kommer tillbaka till anläggningen i Vankiva. 

Kommande år
Under 2012 kommer arbetet med att sluttäckningen av, den
äldre icke farligt avfall deponin, att fortsätta och en ny
deponicell kommer att förberedas. Det öppna diket som leder
lakvattnet till reningsanläggningen i dagsläget skall ersättas av
en kulvert under året.

Kommande år innebär även ett fortsatt arbete med att
förbättra kundkontakterna för att ännu bättre möta behov och
önskemål. Även dialogen med anläggningens grannar är viktig
att upprätthålla och utveckla.

”Vi arbetar i en bransch som är i stark utveckling. Det händer
mycket i omvärlden och i lagstiftningen. Det är min
förhoppning att Hässleholm Miljö skall fortsätta att ligga i
framkant av den utvecklingen” avslutar Sara Svärd.

Minimerar miljöpåverkan
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Martina Elofsson är lärare i grunden, har arbetat med
fackliga frågor och vidareutbildat sig inom ”Pedagogiskt
mångfald i ett specialpedagogiskt perspektiv”. Hennes
kompetens gav henne en plats i Hässleholms kommuns
”Mångfaldsprojekt”. Nu är hon chef för kundtjänsten på
Hässleholm Miljö och ansvarig för bolagets HR arbete.

Hässleholm Miljö slog i november 2011 ihop de båda
kundtjänsterna för renhållning och fjärrvärme. I september
började Martina sin tjänst för att leda den nya, gemensamma
kundtjänsten. Martina ansvarar också för bolagets HR-frågor;
personalfrågor som tex rekrytering, rehabilitering och
kompetensutveckling. ”Jag bidrar med att synliggöra och
tydliggöra medarbetarskap och ledarskap och driver
förbättringsarbetet på bolaget” berättar Martina, som på olika
nivåer stöttar chefer och medarbetare i frågor som rör tex
ledar- och medarbetarskap, samarbete och arbetsrätt. 

Kundtjänst
”Fyra personer tar emot tusentals samtal per år på kundtjänst”
berättar Martina. Under 2011 har fjärrvärmens och ren-
hållningens kundtjänster slagits ihop.  Medarbetarna som
redan kunde renhållning har nu fått lära sig fjärrvärme också. 

Under våren genomförde Hässleholm Miljö en kundunder-
sökning, Nöjd Kundindex (NKI). Bland annat mätte man hur
nöjda kunderna är med bemötandet på kundtjänst.
Undersökningen visade att de flesta i allmänhet är mycket
nöjda. Martina har tillsammans med kundtjänstpersonalen
funderat på hur kundtjänsten ytterligare kan utvecklas. ”Vi
håller på att utvärdera hur vi ännu bättre skall kunna arbeta
för att serva kunderna” berättar Martina. Under hösten gjorde
kundtjänst en inventering; vad vi gör, hur gör vi, skall vi göra
det, vill vi göra det och vad vi vill?

Kundfokus
NKI har legat till grund för arbetet kring kundfokus under året.
Ett viktigt led är att lyssna på kundernas önskemål. Bland annat
tittar Hässleholm Miljö på lösningar för att kunna avisera drifts-
stopp på fjärrvärme och soptömning, direkt till kundernas
mobiltelefoner.

Många är idag tvungna att vända sig till Hässleholm Miljö, som
har monopol på vissa tjänster.  Ibland är kunderna missnöjda
och belastningen på medarbetarna i kundtjänst kan bli stor.
De som jobbar i kundtjänst måste medvetet ge varandra positiv
feed-back för att klara arbetet på ett bra sätt, menar Martina.
”Vi sätter kunden i fokus hela tiden”. 

Kommande år
Martina kommer att arbeta fram en mångfaldsplan för
bolaget. Ett utkast är redan klart för bolagets kundpolicy, där
grundläggande värderingar kring frågeställningen ”Hur ser vi
på våra kunder?” kommer att resultera i ett policydokument
som skall implementeras och arbetas vidare med i hela bolaget
under 2012. En ny gemensam faktura för fjärrvärme och
renhållning skall också införas, 

Hässleholm Miljö har utlyst 2012 till ”Medarbetarens  år”.
Syftet är att bli en än mer attraktiv arbetsplats, och en arbets-
plats där vi ser och tar vara på medarbetarnas kompetenser.
Under året skall ett förbättringsarbete för alla chefer och
medarbetare pågå. Martina kommer att anordna workshops
som skall medvetandegöra och utveckla medarbetare och
chefer inom bland annat arbetsmiljö samt hot och våld.
Medarbetarna har fått tycka till om vilka utvecklingsområde
man ser på bolaget. Detta resulterade i en handlingsplan för
2012 och en del i den är ett för bolaget skräddarsytt
ledarskapsprogram. En annan del i handlingsplanen är en
heldag med föreläsning och workshops kring medarbetarskap. 

Under våren skall kundtjänst gå en utbildning, ”Kundtjänst i
världsklass”. Martina och personalen på kundtjänst är klara
över målsättningen. ”Vårt mål är att vi skall bli så bra på
kundtjänst, att kunderna självklart skulle välja oss även i fri
konkurrens”.

Sätter kunden i fokus

KUND T J ÄN S T

Helhet Bemötande Lösa
ärende

Totalt
0%

50%

100%

82% 84% 81% 82%

NKI – Nöjd kundindex
Kunderna är i allmänhet väldigt nöjda med kundtjänst
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Fr v: Bengt Troedsson, Marianne Nilsson, Eva Persson, Leif Nilsson, Magnus Herbst, Maria Larsson och Christer Caesar.

FJÄRRVÄRME
Produktion och distribution

ADMINISTRATION
Ekonomi, kundvård, 

IT och HR

RENHÅLLNING
Insamling, avfallsbehandling och återvinning
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Organisation

Styrelse

Ledning Organisationsschema

VD
Gunilla Holmberg

Administrativ chef
Anita Bengtsson

Chef affärsområde fjärrvärme
Per Haker

Chef affärsområde renhållning
Leif Nilsson
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Årsredovisning räkenskapsåret 2011
Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsdrivande företag och
är en fusion av Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms
Renhållare AB. Bolaget ägs av Hässleholms kommun och har
två affärsområden.

Affärsområde Renhållning arbetar med insamling av avfall,
avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll,
industrier och andra verksamheter.

Affärsområde Fjärrvärme arbetar med värmeproduktion för
distribution i Hässleholm och Tyringe. 

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

Vår verksamhetsidé 
”Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!”

Bolagets verksamhet har sin utgångspunkt i tre olika kundkate-
gorier, renhållningsabonnenter, avfallsleverantörer och fjärr-
värmekunder. Möjligheterna att påverka prissättningen på de olika
produkterna varierar. 

Affärsområde Renhållning
Bolaget skall bedriva en effektiv ekonomisk renhållnings-
verksamhet med största möjliga miljömässiga hänsyns-
tagande. Bolaget skall sträva efter att aktivt förbättra
utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt
beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal.

När det gäller avfallshantering för konsumenter är varje hushåll
enligt lag tvingade att inneha ett abonnemang. HMAB är
kommunens genomförare för denna monopolverksamhet.
Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Våra avfallsleverantörer är en kundgrupp som bygger på
långsiktigt samarbete inom mottagning av avfall i södra
Sverige. När det gäller dessa kunder så är verksamheten
konkurrensutsatt av andra avfallsanläggningar.

Affärsområde Fjärrvärme
Bolaget skall ansvara för produktion och leverans av värme.
Produktionen skall baseras på långsiktiga ekonomiska bedöm-
ningar och med hänsyn till positiva miljöeffekter. Värmepro-
duktionen skall så långt som möjligt baseras på inhemska
energislag och spillenergikällor. Värmeleveranserna ska känne-
tecknas av hög tillförlitlighet. De skall ske med god service och
till konkurrenskraftiga priser med förvissningen om att över-
gripande miljöhänsyn är tillgodosedda och samhällsekonomiska
aspekter beaktas i rimlig omfattning. Verksamheten skall drivas
enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten.

Fjärrvärmekunderna väljer fjärrvärme i konkurrens med andra
uppvärmningsalternativ. Fjärrvärmetaxan grundas på principer
som fastställs av bolaget och har sin utgångspunkt i priset på
andra uppvärmningsalternativ samt hur kostnaderna för
bolaget utvecklas men också hur prisbilden på fjärrvärme ser
ut i andra fjärrvärmebolag.

Värmeproduktionen i Hässleholm sker huvudsakligen inom
Läreda industriområde i följande enheter:
• Samförbränningsanläggning (18 MW värme och cirka 
1,5 MW el) baserad på utsorterat hushålls- och industriavfall

• Biopannor (2 x 6 MW och 1 x 8 MW) baserad på fasta 
biobränslen

• Oljepannor (2 x 20 MW och 1 x 6 MW) baserad på lättolja

Under året, framförallt från mitten av oktober och framåt, har
den nya 30 MW biopannan bidragit till fjärrvärmeproduk-
tionen och ersatt en stor mängd olja. 

I Tyringe sker värmeproduktion på Smedstorps industriområde
i följande enheter:
• Biopanna (3 MW)
• Oljepannor (2 x 6 MW)

Även i Tyringe har den nya 3 MW biopannan bidragit till en
något lägre andel olja under hösten då pannan startades upp
för provdrift.

Fjärrvärme levereras till totalt 2 544 (2 495) kunder. I Hässle-
holms tätort är 489 (483) stora fastigheter och 1 880 (1 852)
villor anslutna. I Tyringe är 59 (58) stora fastigheter och 116
(102) villor anslutna. Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår
till cirka 9 800 (9 600) och under året levererades 198,6 (234,4)
GWh värme.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

1 7

F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Alla siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår. Alla belopp är i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.



Investeringar i anläggningstillgångar i HMAB har under året
skett till ett värde av 72 279 (166 674) tkr. Som pågående
nyanläggningar redovisas 12 132 (158 370) tkr. 

Soliditeten i bolaget uppgår till 9,6 procent, vilket visar bolagets
omfattande låneskuld i förhållande till det egna kapitalet (inkl.
73,7 % av obeskattade reserver). 

Under 2010 genomfördes den första amorteringen på 21 000
tkr i enlighet med bolagets finansiella policy. Policyn innebär att
bolaget ska arbeta för en framtida långsiktig ekonomisk stabilitet.
I de båda tidigare bolagen har inga amorteringar gjorts. 2011 har
amortering gjorts genom att nybyggnationen av nya biopannan
har självfinansierats med 18 447 tkr.

Resultatet för 2011 fördelas per affärsområde enligt följande:

Affärsområde Renhållning - 288 (+ 2 735)

Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) + 13 103 (+ 3 191)

Skillnaden i resultatet jämfört med föregående år beror till stor
del på att avsättning till återställningsfonden hanterats olika.
2010 belastade avsättningen resultatet direkt med  3 146 tkr.
2011 redovisas avsättningen separat (se nedan).  

Insamling- och avfallshantering - 1 491 (- 456)

Insamlingen av hushållsavfall är budgeterat med ett underskott
och subventioneras av verksamheten på HKC. Detta innebär

att renhållningstaxan blir lägre och invånarna i Hässleholm
gynnas av detta ekonomiskt. Resultatet för 2011 är bättre än
föregående år, förutsatt att vi räknar bort ett skadestånd på
1 800 tkr som ingår i resultatet för 2010. Det förbättrade
resultatet beror på större intäkter från försäljning av tidningar.
Kostnaderna för transporter, kärl och löner har samtidigt ökat
men inte i samma omfattning. 

Gas -  3 532

Gasanläggningen för deponigas för produktion av el har dragits
med stora bekymmer vad gäller reningen av gasen. Leveran-
tören av investeringen i en utvecklad gasreningsanläggning har
gått i konkurs och en extern besiktningsman har värderat det
som hittills byggts till 0 kr. Investeringen skrevs ned till fullo
under 2011. Under året har vi även renoverat vissa
gasledningar på deponin. Intäkterna för elförsäljningen har
varit mindre än beräknat. Sammantaget innebär detta att
gasanläggningen gått med ett stort underskott. 

Återställningsfond -  8 367

Ny rapport visar att fonden för återställningen av gamla IFA-
deponin var underfinansierad. Detta beror dels på att ytan som
är aktuell att återställa har utökats under 2011 samt att
framtida intäkter från gasanläggningen inte kommer att
motsvara tidigare beräkningar. Investeringen i gasanlägg-
ningen inte har medfört den effektivisering som planerats.

Resultat och ställning
Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på 12 674 tkr
(föregående år 8 481) tkr.  

2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning tkr 255 085 252 922 241 975 120 289 113 357

Resultat efter finansiella poster tkr 12 674 8 481 3 486 2 111 12 005

Balansomslutning tkr 786 437 742 529 595 230 441 531 394 274

Antal årsanställda st 76 71 67 32 32

Soliditet % 9,6 9,0 9,9 12,3 14,1

Avkastning på totalt kapital % 3,5 2,9 2,9 3,5 5,7

Avkastning på eget kapital % 16,8 12,6 5,9 3,9 21,6
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Uppgifterna för 2008 och tidigare år i ovanstående tabell avser endast affärsområde fjärrvärme, nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.



Under året har HMAB utvecklat en gemensam kundtjänst för
både renhållning och fjärrvärme. Detta är ett led i målsättningen
att arbeta med kunden i fokus. Under året lanserades en ny
hemsida och den första kundundersökningen genomfördes.
Undersökningen visade att vi har stort förtroende hos såväl
våra fjärrvärmekunder som våra kunder inom renhållningen
samtidigt som den gav oss indikationer inom vilka områden vi
behöver utveckla för att möta kraven som ställs på verksam-
heterna. 

HMAB arbetar med ständiga förbättringar inom alla områden
och har genomfört omfattade investeringar för att förbättra
effektivitet och arbetar samtidigt för att minimera bolagets
miljöaspekter såsom utsläpp till luft, vatten och hanteringen
av deponigas. Arbetet med att utveckla miljöaspekter, kvalitet
och arbetsmiljö fortgår i det integrerade ledningssystemet.  

Verksamheten i bolaget är oerhört beroende av ett heltäckande
och väl fungerade IT-stöd för att upprätthålla säkerheten gen-
temot kunder, kommuninvånare och miljö. Under året har
bolaget fört intensiva diskussioner med kommunen för att
kunna uppnå detta. 

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Ekonomiassistent
Annette Carlson

Ekonomiassistent
Eva Nilsson

Ekonomichef
Ann Berner

Affärsområde Fjärrvärme + 12 962 (+ 5 746)

Resultatet för 2011 är betydligt bättre än både budget och i
jämförelse med föregående år. Orsaken till överskottet är
framförallt senareläggningen av kapitalkostnader för den nya
biopannan vilket motsvarar cirka 11,6 mkr. Värmeåtgången 

för våra kunder har under året varit mindre än ett normalår
men samtidigt har oljeanvändningen minskat med 82,2 %,
vilket medför kraftigt minskade bränslekostnader.
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Affärsområde Fjärrvärme
Den stora händelsen under året är invigningen av den nya
biobränslepannan på 30 MW för produktion av fjärrvärme.
Vid slutbesiktningen av pannan under 2011 återstod en del
anmärkningar. I dagsläget står HMAB för driften av pannan
men ansvaret åvilar fortfarande pannleverantören KMW Energi
AB. Denna investering är en viktig utgångspunkt för den
fortsatta fjärrvärmeproduktionen och ger goda förutsättningar
för en i stort sett fossilfri produktion, vilket leder till en bättre
miljö på både kort och lång sikt.

Ett led i att också öka andelen fossilfritt producerad fjärrvärme
i Tyringe är investering i ytterligare en fliseldad panna. Bygg-
nationen påbörjades under hösten 2011. Pannan är beräknad
att övertas av HMAB under våren 2012. 

Fjärrvärmen har vuxit stadigt och svarar idag för mer än
hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet.
Efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar från villaägare i Hässle-
holms kommun är fortfarande god.

Under det gångna året var produktionsmixen av bränsle,
inklusive produktionen i Tyringe, enligt stapeldiagram nedan.
Totalt producerades 235,9 (272,5) GWh värme och 9,0 (5,8)
GWh el under året.
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Affärsområde Renhållning
Under året har arbetet med att utveckla omhändertagandet
av lakvatten fortsatt. Hässleholms kretsloppscenter (HKC) har
sedan 2006 ett samarbetsavtal med SAKAB angående förore-
nade jordar, detta sades upp under 2011 för omförhandling.
Andra samarbetsavtal med bland annat RGS90, Stena och
Timsfors har utvecklats under året.

Planeringen av ansvaret för att sluttäcka och återställa den
gamla avstängda deponin påbörjades under året och detta
kommer att påverka bolagets likviditet i stor omfattning de
närmaste åren.  

Hässleholms kommun har sedan slutet av 1990-talet haft ett
omfattade samarbete med Osby och Östra Göinge kommuner
via deras gemensamma bolag Östra Göinge Renhållningsbolag
AB (Ögrab). Under maj månad 2011 sade Ögrab upp samar-
betsavtalet och bolagen har hittat en gemensam arbetsordning
för att avsluta samarbetet som upphör den 31 maj 2012.
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Brännbart avfall elprod. 8 974 MWh (5 815)

Oljeprod. (inkl. olja till samförbr.panna 730 MWh) 7 749 MVh (43 490)

Flisprod. 119 749 MWh (109 795)

Brännbart avfall 103 698 MWh (113 347)

Spillvärme 4 741 MWh (5 839)

Kylt bort MWh 11 684 (10 402)
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Vår vision
”Hässleholm Miljö AB bidrar till en ständigt förbättrad livsmiljö
genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som
minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan. Vi har en av
Norra Europas mest moderna och effektiva anläggningar.
Ansvar, engagemang och kunskap för en hållbar framtid är
vår vision!”

Grundläggande värderingar

Ansvar, genom ett systematiskt förbättringsarbete och
förebyggande insatser minskar vi miljöpåverkan från våra verk-
samheter och anläggningar.

Engagemang, sunda idéer ges kraft och utrymme att
utveckla de bästa förutsättningarna för kundanpassade
lösningar för att leva, bo och arbeta – nu och i framtiden.

Kunskap, genom allas delaktighet och hög kunskapsnivå får
vi trygga och kompetenta medarbetare som vill och kan
förbättra våra verksamheter. 

Affärsområde Renhållning
Marknaden för behandling av avfall är i kontinuerlig föränd-
ring. Fram till 2009 var deponeringen viktig inkomstkälla till
bolaget och bidrog till stora delar av vårt överskott. I dagsläget
är det i huvudsak behandlingen av förorenad jord och
mottagning av konstruktionsmaterial till sluttäckningen som
ger ett överskott. För att säkerställa framtida överskott är det
viktigt att öka resurserna för marknad- och utvecklingsarbete
inom HKC.

Affärsområde Fjärrvärme
Under 2011 har en prognos för resultatutvecklingen tagits
fram för åren 2012-2020. Det är många parametrar som
påverkar och som är svåra att förutse men bedömningen visar
att  2012-2016 resultatmässigt balanserar nära ett nollresultat.
I denna prognos är en ökning av fjärrvärmeförsäljningen
uppskattad till 1 % per år trots att branschorganisationen
Svensk Fjärrvärme förutspår en minskning av förbrukning med
totalt 10 % fram till 2025. 

Eventuella framtida större projekt där det kan finnas behov av
fjärrvärme är exempelvis Jernhusens nya underhållsdepå samt
Hässleholm Nord. Båda projekten är omfattande och kräver
förmodligen särskild finansiering. Möjligheterna att utveckla
elproduktionen i befintliga anläggningar kommer att utredas
under 2012.

Framtida utveckling

Vår personalidé
”HMAB utvecklas ständigt med stöd av medarbetare som ar-
betar självständigt, tar ansvar och är kunniga. Alla känner till
verksamheten och våra mål. Vi sätter kunden i fokus och är
öppna för mångfald – en engagerande och trygg arbetsplats
som erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och gemenskap.”

För att möta nya och ökade krav som ställs på verksamheten
som bedrivs fordras egen kompetent personal. Detta har varit
utgångspunkten i kompetensväxlingen av personal och från
augusti 2008 till halvårsskiftet har bolaget kompetensväxlat
28 % av personalen. Nya kompetenser inom miljö, renhåll-
ning, energi och HR har tillkommit i bolaget vilket har medfört
minskat beroende av konsulter i det dagliga arbetet.

Arbetet med att utveckla verksamheten har också inneburit
vissa förändringar när det gäller organisationen. Från och med
januari 2012 har bolaget två affärsområden; fjärrvärme och
renhållning som leds av affärsområdeschefer. För att stödja
dessa operativa affärsområden finns det en administrativ av-
delning med olika kompetenser; HR, ekonomi, IT och gemen-
sam kundtjänst. Arbetet med att fortsätta att utveckla
organisationen har genomförts med utvecklingsdagar för all
personal. Detta har resulterat i ett handlingsprogram där det
bland annat ingår att utveckla såväl medarbetarrollen som att
tydliggöra rollen som ledare i bolaget. 

Styrelsens vision för HMAB innebär också höga krav och stora
ambitioner för verksamheten. 

Personal
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Under 2012 kommer arbetet med att genomföra riskanalyser
och handlingsplaner att fortsätta, delvis tillsammans med
Räddningstjänsten. De viktigaste identifierade riskerna och
osäkerhetsfaktorerna i de bedrivna verksamheterna kan sam-
manfattas enligt nedan:

• Ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; kraftiga 
prisförändringar på energiråvaror, nya och ändrade miljö-
avgifter, energiskatter.

• Avbrott och haverier i tillförsel-, distributions- och 
produktionssystem.

• Energi- och miljöpolitiska åtgärder, av- och omreglering 
av marknader, ny lagstiftning.

• Ökad konkurrens och minskade avfallsmängder.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Till verksamheten hör en egen kontrollplan som är ett
kontinuerligt uppdaterat styrdokument för verksamheten. Här
finns ett separat kapitel om riskanalys i enlighet med kraven i
SFS 1998:901 (Förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll). Bland de risker för människors hälsa och miljön
som identifierats i riskanalysen kan nämnas: brand i olika
avfall, pumphaveri, lakvattenläckage, förorening av mark och
grundvatten, lukt, nedskräpning och buller. Arbetet med
införandet av integrerat ledningssystem avseende arbetsmiljö,
miljö och kvalité pågår i bolaget.

Affärsområde Renhållning
Renhållningsverksamheten bedrivs enligt tillstånd tilldelat och
beslutat av Miljödomstolen 2005-11-14. 

Miljöpåverkan avseende renhållning består i huvudsak ifrån
anläggningen i Vankiva utsläpp till vatten via lakvatten och
utsläpp till luft via deponigas och transporter. Lakvatten renas
i eget reningsverk och renat lakvatten släpps ut i Prästabäcken.
Till verksamheten hör även en egen kontrollplan som är ett
kontinuerligt uppdaterat styrdokument för verksamheten. 

Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en
heltäckande beräkning av vad det skulle kosta att helt
oplanerat avsluta verksamheten vid varje tidpunkt under
anläggningens driftstid. Hässleholms kommun har ställt
erforderlig säkerhet till Länsstyrelsen Skåne härför, vilken
uppgår till 35 000 tkr.

Anläggningen har ett omfattande kontrollprogram vars
resultat bland annat redovisas till tillståndsmyndigheten i den
årliga miljörapporten.

Miljöpåverkan
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Affärsområde Fjärrvärme
Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning enligt
miljöbalken. Tillståndet i Hässleholm avser förbränning av
utsorterat brännbart avfall (högst 50 000 ton/år), torv,
träbränsle, olja och deponigas samt lagring av olja och
flisupplag. Tillståndet lämnades av Länsstyrelsen 2001-11-22.
Ett ändringstillstånd för utbyggnad med en 30 MW:s
biobränslepanna lämnades 2008-12-18. Fjärrvärmecentralen
i Tyringe är från 2008-01-01 inte tillståndspliktig längre. Det
tidigare tillståndet (2001-04-19) gäller dock för verksamheten.

Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft
samt vatten i form av rökgaskondensat. Bolaget har inte
tilldelats några utsläppsrättigheter för koldioxid avseende
perioden 2008 t.o.m. 2012. Under året var utsläppet av
koldioxid 1 458 (11 167) ton, varför bolaget kommer att köpa
upp utsläppsrättigheter som senast den 30 april 2012 skall
annulleras. Variationen i utsläpp av koldioxid kan studeras i
ovanstående diagram. Utfallet för 2011 visar positiva effekter
för miljön med den nya biobränslepannan.

Bolaget har ett samarbetsavtal med Stockholms universitet,
institutionen för analytisk kemi; avdelningen för miljökemi.
Syftet med avtalet är att utveckla metoder för att ta fram
kravspecifikationerna på hur förbränningsbetingelserna ska
vara för att minimera rökgasernas hälsopåverkan. Avtalet avser
tiden från den 1 november 2007 till och med den 31 oktober
2012.

Ovanstående diagram visar betydelsen av fjärrvärmeverksamheten för att
Hässleholm ska kunna leva upp till betydelsen av begreppet ”klimatkommun”.
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De små staplarna visar utsläppet av CO2 från olja i HMAB:s fjärrvärmeproduktion. De höga staplarna visar hur stora utsläppen hade varit från el- och oljeanvänd-
ning utan HMAB:s fjärrvärmeverksamhet.
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Utsläpp av CO2

Världen 4 ton CO2 per invånare

Sverige 5,4 ton CO2 per invånare

Hässleholm 4,8 ton CO2 per invånare

Ton CO2 per invånare i Hässleholms kommun



Utgångspunkten för HMAB:s verksamhetsmål har varit de övergripande målen som beslutats av Hässleholms kommun, som
sedan avspeglar sig i verksamhetsmålen för HMAB.

Verksamhetsmål 2012

1. Ekologiska förutsättningar

Hässleholms kommun ska utvecklas i samklang
med de ekologiska förutsättningarna.

Mål HMAB
HMAB ska:

- erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster
som minskar den totala miljöpåverkan.

- arbeta för ett hållbart samhälle.

- vara den naturliga miljöpartnern i kommunen avse-
ende avfallshantering och fjärrvärme.

2. Hållbar ekonomi med 
effektiv resursanvändning

Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi
med effektiv resursanvändning.

Mål HMAB
Avkastningen på eget kapital skall vara minst 5 % sett
över en femårsperiod.

För att säkra den långsiktiga betalningsförmågan måste
bolaget uppnå en justerad soliditet på minst 25 %
inom en tioårsperiod. 

Amorteringstakten på befintliga lån måste fortskrida
enligt fastställd finanspolicy.

Alla framtida investeringsprojekt ska vara självfinan-
sierade och ska i regel ha en pay off-tid på högst 10
år utom på distributionsledningar där pay off-tiden
bör vara högst 20 år.

Antalet dagar för att färdigställa månadsbokslutet
skall reduceras med minst 10 dagar och kunna pre-
senteras senast 15 dagar efter månadens slut.

Budgetprocessen för 2013 ska inledas redan under
senvåren 2012 för att kunna presenteras i början av
september 2012.

3. Omsorg, service 
och trygg livsmiljö

Hässleholms kommun ska ge en omsorg och ser-
vice av hög kvalitet och erbjuda en god och
trygg livsmiljö till alla.

Mål HMAB
Genom hög tillgänglighet och kundanpassade lös-
ningar ska servicen till våra kunder utvecklas.

4. Attraktiv arbetsgivare 
och kreativa arbetsplatser

Hässleholms kommun ska vara en attraktiv ar-
betsgivare med tillåtande och kreativa arbets-
platser.

Mål HMAB
Korttidssjukfrånvaron ska vara mindre än 1,4 %.

Antalet övertidstimmar för samtliga anställda ska
maximalt uppgå till 1,5 % av den totala årsarbetsti-
den.

Resultatet från Passprofilen (medarbetarundersök-
ning) ska jämföras med föregående och vara lika eller
bättre.
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Inga beslut har fattats som står i strid med gällande bolagsordning eller ägardirektiv.

Avstämning av 
bolagsordning och ägardirektiv

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 1 723 973
Årets resultat 6 187 952

7 911 925

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överförs 7 911 925

7 911 925 

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Förslag till vinstdisposition (i kr)
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Not 2011 2010

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 255 085 252 922
Aktiverat arbete för egen räkning 497 491
Övriga rörelseintäkter 683 2 224

Summa intäkter m m 256 265 255 637

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -88 434 -109 142
Övriga externa kostnader 3,4 -58 290 -49 648
Personalkostnader 5 -42 188 -38 205
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8,9 -39 648 -37 669
Övriga rörelsekostnader -1 650 -51

Summa rörelsens kostnader -230 210 -234 715

Rörelseresultat 26 055 20 922

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 1 165 364
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 546 -12 805

Summa resultat från finansiella investeringar -13 381 -12 441

Resultat efter finansiella poster 12 674 8 481

Bokslutsdispositioner 6 -6 486 -2 285

Skatt på årets resultat 7 0 0

Årets resultat 6 188 6 196

Resultaträkning
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Balansräkning

Not 2011-12-31 2010-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 8 130 519 98 191
Maskiner, inventarier o andra tekn. anläggningar 9 508 271 363 441
Pågående nyanläggningar avseende
materiella anläggningstillgångar 10 12 132 158 370

650 922 620 002
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 15

Summa anläggningstillgångar 650 937 620 017

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och bränslelager 12 913 8 908

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 46 479 49 223
Fordringar hos närstående företag 5 450 7 820
Kommunkoncernkonto 11,13 53 322 40 113
Övriga fordringar 10 388 6 199
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 570 10 165

122 209 113 520

Kassa och bank 13 378 84

Summa omsättningstillgångar 135 500 122 512

SUMMA TILLGÅNGAR 786 437 742 529
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Not 2011-12-31 2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14

Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 000 10 000
Reservfond 2 000 2 000

12 000 12 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 724 -1 972
Årets resultat 6 188 6 196

7 912 4 224

Summa eget kapital 19 912 16 224

Obeskattade reserver 15 75 488 69 003

Avsättningar
Övriga avsättningar 16 37 778 28 491

Långfristiga skulder 17
Byggnadskreditiv (beviljad kredit (0) (103 000)) 0 1 930
Skulder till kreditinstitut 578 000 524 300

Summa långfristiga skulder 578 000 526 230

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 000 25 000
Förskott från kunder 226 271
Leverantörsskulder 31 647 61 001
Skulder till närstående företag 1 197 1 739
Skatteskulder 0 733
Övriga skulder 3 065 1 741
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 14 124 12 096

Summa kortfristiga skulder 75 259 102 581

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 786 437 742 529

Ställda säkerheter
Bankgaranti Naturvårdsverket 490 465

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning forts.
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Not 2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 26 054 20 922

Avskrivningar 39 648 37 668

Övriga ej likviditetspåverkande poster 10 998 9 768

76 700 68 358

Erhållen ränta 1 165 364

Erlagd ränta -15 440 -14 810

Betald/erhållen inkomstskatt -1 203 -1 397

61 222 52 515

Förändring varulager -4 005 -1 234

Förändring kundfordringar 2 744 3 795

Förändring övriga kortfristiga fordringar 2 246 -7 777

Förändring leverantörsskulder -29 354 37 296

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -1 044 -8 044

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 809 76 551

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 19 -67 576 -165 261

Sålda materiella anläggningstillgångar 0 850

Ökning kortfristiga placeringar 0 159

Kassaflöde från investeringsverksamheten -67 576 -164 252

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 51 770 122 789

Amortering av lån 0 -21 000

Utbetald utdelning -2 500 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 270 101 789

Årets kassaflöde 13 503 14 088

Likvida medel vid årets början 40 197 26 109

Likvida medel vid årets slut 13 53 700 40 197

Kassaflödesanalys

2 9

KA S S A F L ÖD E S ANA LY S



Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är
principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter
Försäljning av fjärrvärme redovisas efter mätning hos kunden i en-
lighet med allmänna villkoren. Försäljning redovisas netto efter
moms och rabatter.

Intäkter från förbränning av sorterat brännbart avfall redovisas i sam-
band med invägning.

Intäkter från renhållningsverksamheten redovisas när leverans av
vara eller tjänst har utförts och alla rättigheter och risker har övergått
till köparen.

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller er-
hållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella
skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella
belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är be-
slutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att
fastställas.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas
till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på ba-
lansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången
ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är
bestående.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars
prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade
värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostna-
der.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den be-
dömda nyttjandeperioden. När tillgångarnas avskrivningsbara be-
lopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella till-
gångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år
Byggnader 25-50
Markanläggningar 20
Värmeproducerande anläggningar 20
Ledningsnät för fjärrvärme 30 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer 5-35
Reservdelar 5

I anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde uppgår lånekostna-
derna till ett belopp av 11 132 (4 719) tkr.

Statligt stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet
att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla
alla därmed sammanhängande villkor.

Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som
förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader
uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera.

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar re-
ducerar tillgångens redovisade värde.

Varulager  
Bränslelagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in – först
ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta
av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. 

Övrigt lager värderas till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen
redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstill-
gångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv-
ning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och
utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verk-
samheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamhe-
ten.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansom-
slutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obe-
skattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Noter
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Not 2  Intäkternas fördelning
2011 2010

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Renhållning
HKC 56 913 42 452
Insamling av hushållsavfall 54 402 50 438
Övriga intäkter 3 594 3 095

Summa 114 909 95 985

Fjärrvärme
Värmeförsäljning 123 478 134 316
Intäkter brännbart avfall 11 709 14 664
Övriga intäkter 4 989 7 957

Summa 140 176 156 937

Not 3  Leasingavtal
2011 2010

Årets bokförda kostnader för leasing 
uppgår till: 175 167

Not 4  Ersättning till revisorerna
2011 2010

Revisionsuppdrag:
Ernst & Young 82 68

Skatteuppdrag:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 68 35

Övriga uppdrag:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 300 0
Ernst & Young 41 46

Summa 491 149

Not 5  Medelantalet anställda, löner, andra 
ersättningar och sociala avgifter samt 
avgångsvederlag för VD

2011 2010
Medelantalet anställda, med fördelning på 
kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor 24 21
Män 52 50

Totalt 76 71

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsen och verkställande direktören 1 106 1 018
Övriga anställda 27 635 25 050

Totala löner och ersättningar 28 741 26 068

Pensionskostnader (varav för styrelse och 3 082 2 485
verkställande direktör 146 tkr (123 tkr))

Övriga sociala avgifter 8 555 7 836

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader (varav aktiverat 
497 tkr (491 tkr)) 40 378 36 389

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
(antal på balansdagen)

2011 2010
Styrelseledamöter 7 7
Varav män 4 5

Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 4   7
Varav män 2 4

Sjukfrånvaro
2011 2010

Total sjukfrånvaro 2,5 %   2,7 %
- varav långtidsfrånvaro 57,3 % 47,1 %
- sjukfrånvaro för män 3,1 % 3,0 % 
- sjukfrånvaro för kvinnor  1,2 % 1,9 %
- anställda - 29 år (mindre än 10 st) - - - -
- anställda 30 - 49 år 1,3% 1,4% 
- anställda 50 år - 4,2 % 4,1 % 

Avgångsvederlag VD
Avtal om avgångsvederlag med VD föreligger. Vid uppsägning från
bolagets sida  är VD utöver lön under uppsägningstiden (6 månader)
berättigad till en engångsersättning uppgående till en halv årslön.

Not 6  Bokslutsdispositioner
2011 2010

Förändring avskrivningar över plan 6 486 2 285

Not 7  Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt 2011 2010
Resultat före skatt 6 188 6 196
Ej avdragsgilla kostnader 128 105
Ej skattepliktiga intäkter -6 316 -6 301

Redovisad effektiv skatt 0 0
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Not 8  Byggnader, mark och markanläggningar

2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde 129 530 128 336
Årets förändringar
- Inköp 1 479 140
- Under året genomförda omfördelningar 36 185 1 054

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 167 194 129 530

Ingående och utgående ackumulerat bidrag -2 913 -2 913

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 
efter avdrag för bidrag 164 281 126 617

Ingående avskrivningar -28 426 -23 462
Årets förändringar
- Avskrivningar -5 336 - 4 964

Utgående ackumulerade avskrivningar -33 762 -28 426

Utgående restvärde enligt plan 130 519 98 191

Taxeringsvärde är ej åsatt på byggnader och mark.

Not 9  Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar

2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde 604 347 593 180
Årets förändringar
- Inköp 58 932 13 838
- Försäljningar och utrangeringar -4 267 -2 833
- Under året genomförda omfördelningar 121 921 162

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 780 933 604 347

Ingående ackumulerat bidrag -19 700 -16 750
Årets förändringar
- Erhållet bidrag 0 - 2 950

Utgående ackumulerat bidrag -19 700 -19 700

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 
efter avdrag för bidrag 761 233 584 647

Ingående avskrivningar -221 206 -190 483
Årets förändringar
- Avskrivningar -34 311 -32 704
- Försäljningar och utrangeringar 2 555 1 981

Utgående ackumulerade avskrivningar -252 962 -221 206

Utgående restvärde enligt plan 508 271 363 441

Reservdelar överstigande 20 (20) tkr klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Övriga reservdelar betraktas som förnödenheter och kost-
nadsförs löpande.

Not 10  Pågående nyanläggningar avseende 
materiella anläggningstillgångar

2011-12-31 2010-12-31
Ingående nedlagda kostnader 158 370 3 940
Under året nedlagda kostnader 11 868 155 646
Under året genomförda omfördelningar - 158 106 -1 216

Utgående nedlagda kostnader 12 132 158 370

Not 11  Kommunkoncernkonto
Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kom-
munkoncernkonto avses ett samlingskonto för ränteberäkning och
saldohållning och till vilket ett antal checkkonton, så kallade under-
konton, är anslutna. Alla transaktioner på underkontot överförs au-
tomatiskt och omedelbart av banken till kommunkoncernkontot.
Underkontonas saldon i banken är således alltid noll. Hässleholms
kommun är innehavare av kommunkoncernkonto. Bolaget innehar
ett underkonto med en kreditlimit på 10 000 (10 000) tkr.

Not 12  Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

2011-12-31 2010-12-31
Övriga upplupna intäkter 2 407 6 803
Förutbetalda försäkringspremier 2 559 2 540
Övriga förutbetalda kostnader 1 604 822

Summa 6 570 10 165

Not 13  Likvida medel
2011-12-31 2010-12-31

Kassa och bank 378 84
Kommunkoncernkonto 53 322 40 113

Summa 53 700 40 197

Not 14  Eget kapital
2011-12-31 2010-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets in- och utgång 10 000 10 000

Reservfond
Belopp vid årets in- och utgång 2 000 2 000

Summa bundet eget kapital vid årets utgång 12 000 12 000

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 4 224 -1 972
Utdelning -2 500 0
Årets resultat 6 188 6 196

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 7 912 4 224

Antalet aktier uppgår till 10 000. Aktiernas kvotvärde är 1 000 kr.
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Not 15  Obeskattade reserver
2011-12-31 2010-12-31

Periodiseringsfond tax 2009 414 414

Ackumulerad skillnad mellan bokförda av-
skrivningar och avskrivningar enligt plan 75 074 68 589

Summa 75 488 69 003

Not 16  Övriga avsättningar
2011-12-31 2010-12-31

Återställningsfond IFA* (stängd deponi) 31 594 23 813
Återställningsfond FA* 2 569 2 383
Återställningsfond IFA* 3 615 2 295

Summa 37 778 28 491

* IFA = inte farligt avfall
* FA = farligt avfall

Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställnings-
kostnader,  baserade på beräkningar från utomstående konsultfirma.
Hässleholms kommun  har under tidigare år inte gjort några avsätt-
ningar.

Not 17  Långfristiga skulder
2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning:
Senare än fem år efter balansdagen  130 000 130 000
Inom ett till fem år efter balansdagen 366 000 337 300
Rörligt lån 82 000 58 930

Summa 578 000 526 230

Not 18  Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2011-12-31 2010-12-31
Upplupna löner 753 535
Upplupna semesterlöner 1 221 1 241
Upplupna sociala avgifter 1 215 1 024
Upplupna räntekostnader 8 386 4 578
Upplupna kostnader lager 1 045 1 902
Övriga poster 1 504 2 816    

Summa 14 124 12 096

Not 19  Kassaflödesanalys 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2011-12-31 2010-12-31
Avsättningar deponier 9 287 9 766
Övriga ej kassapåverkande poster 1 711 2

Summa 10 998 9 768
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