Hållbarhetsredovisning 2020

Vår hållbarhetsredovisning är vårt sätt att
redovisa hållbarhetshändelserna under året,
såväl för oss själva som för våra kunder, ägare,
partners och andra intressenter. Detta är vår
hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret
2020 enligt årsredovisningslagen.
Hållbarhetsredovisningen kompletterar
förvaltningsberättelsen.
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Hållbar utveckling – idag och imorgon
Den internationella definitionen av en hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina.
Att arbeta med våra hållbarhetsaspekter har stor betydelse för såväl Affärsverken som
våra intressenter. Vår ägare, som representerar medborgarna, vill att samhället ska
utvecklas i enlighet med generationsmålet, med välfärd idag såväl som imorgon.
Globala målen för en hållbar utveckling
– Agenda 2030
På global nivå har FN enats om 17 mål för håll
bar utveckling till 2030, så kallade Agenda
2030. Affärsverkens verksamhet har inverkan
på flera av dem och målen används som en led
stjärna i vårt hållbarhetsarbete för att lyfta
blicken, samt i kommunikation om vilken skillnad
vi faktiskt gör genom våra produkter och tjänster.
Miljöarbetet i Sveriges styrs främst av 16 miljö
kvalitetsmål och av Sveriges långsiktiga klimat
mål. Det sistnämnda innebär att senast år 2045
ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växt
husgaser till atmosfären.
Genom att leverera energi, kommunikations
lösningar och transporttjänster på land och till
sjöss är Affärsverken en central aktör för Karls
kronas möjligheter att uppnå de globala målen.
Att energi, kommunikation och avfallsh antering
fungerar är en grundsten för att uppnå hållbara
städer och samhällen (11). Genom våra elnät

och elhandel ser vi till att leverera hållbar energi
till alla (7) och genom att se på avfall som en
resurs och göra det enkelt att sortera och åter
vinna, både för privatpersoner och företag, bidrar
vi till en hållbar konsumtion och produktion (12).
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Med pålitliga och tillgängliga kommunikations
lösningar samt ökad skärgårdstrafk minskar
vi ojämlikheter (10) mellan stad och landsbygd
samt stödjer en hållbar industri, innovationer
och infrastruktur (9).

Som kommunägt företag och stor arbetsgivare
säkerställer vi anständiga arbetsvillkor och en
ekonomisk tillväxt (8) i regionen och bidrar positivt
till kommunens inkomster. Vi arbetar aktivt med
vår arbetsmiljö för att uppnå god hälsa och
välbefinnande (3) och jämställdhet (5) på vår
arbetsplats.

Hållbarhetsredovisningen
Hållbarhetsredovisningen utgår från våra tre
värdeord Affärsmässighet, Omtanke och Närhet.
Inom dessa redovisar vi hur vi arbetar med att
utveckla och ständigt förbättra Affärsverken,
vår miljöprestanda och vårt medarbetarskap.

Vad vi gör påverkar också naturen runt omkring
oss både lokalt och globalt. Därför arbetar vi
samtidigt med att aktivt minska vår klimatpåverkan (13) i produktion och transporter, och
utvecklar vår verksamhet med omtanke om
och hänsyn till såväl ekosystem och biologisk
mångfald (15) som vårt hav (14) Östersjön.
När vår verksamhet fungerar och levererar, när
lamporna lyser, elementen värmer och internet
fungerar kan samhället och individerna istället
fokusera på välfärd och välbefinnande. En väl
färd utan hunger (2) och fattigdom (1) och med
lika möjligheter till utbildning (4) och hälsa (3),
i ett fredligt och inkluderande samhälle (16).

Vår affärsidé
Affärsverken erbjuder produkter och tjänster
som är viktiga för hela samhället, som gör nytta
för företag och privatpersoner och som skapar
goda förutsättningar för en affärsmässig och
hållbar utveckling. Vår verksamhet finns inom
energilösningar, elnät och kommunikation,
avfallshantering samt skärgårdstrafik.
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I vår breda verksamhet ligger styrkan att kunna
främja en positiv samhällsutveckling både hos
oss och hos våra kunder.
Affärsverkens verksamhetsidé syftar till att
säkerställa en trygg och hållbar samhällsut
veckling för våra kunder och i lokalsamhället.

Såväl ekonomisk och miljömässig som social
hållbarhet är därför centrala i vår verksamhet.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015,
miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 samt
arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018,
vilket innebär att vi har ett systematiskt för
bättringsarbete inom dessa områden integrerat
i vår organisation. Kvalitets, miljö och arbets
miljöarbetet utgör strukturen i vårt hållbarhets
arbete och våra tre värdeord ger oss drivkraft
och ledning i vad vi ska ägna oss åt.

Våra policys
KVALITET
Vi gör vardagen enklare
för våra kunder.

MILJÖ
Vi ska maximera vår positiva och
minimera vår negativa påverkan.

ARBETSMILJÖ
Lika hel och ren in som ut
från arbetsdagen.

Vår uppförandekod
Affärsverkens uppförandekod grundas på FN:s
Global Compactprinciper kring hållbart före
tagande. Genom den tar företaget och alla
medarbetare ställning för mänskliga rättigheter
och allas lika värde, goda arbetsvillkor och en
säker arbetsmiljö, en innovativ men ansvarsfull
inställning till utveckling på miljö och klimatsidan
samt mot korruption och oetiskt agerande.
Uppförandekoden och FN:s principer för hållbart
företagande är vägledande för Affärsverkens
verksamhet, även i relationerna med kunder och
leverantörer. Affärsverken ska vara en ansvars
full köpare och ställa krav på att principerna,
särskilt avseende mänskliga rättigheter och
arbetsvillkor, följs i vår värdekedja och säker
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ställa att alla affärer genomförs på ett
affärsmässigt, etiskt och transparent sätt.
Affärsverken har historiskt en nära relation med
sina leverantörer, men allt eftersom företaget
och marknaden utvecklas möter vi nya risker
och utmaningar som kräver medvetenhet och
uppföljning. Sedan 2018 har uppförandekoden
implementerats i upphandlingsprocessen och
det är nu ett krav att även alla leverantörer
skriver under på innehållet. Uppförandekoden
följs löpande upp internt genom utbildning av
medarbetare och chefer. Till uppförandekoden
hör även en rutin för rapportering av oegentlig
heter (så kallad whistleblowing) som säkerställer
rapportörens anonymitet. Denna rutin har hittills
inte utnyttjats i organisationen.

Organisation

AB KARLSKRONA
Moderbolag

AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA AB
100 %

AFFARSVERKEN ENERGI AB

AFFARSVERKEN ELNÄT AB

100 %

100 %

MARKNAD

STYRELSE

ADMINISTRATION

KUNDUPPLEVELSE
CXO

VD/VICE VD

HÅLLBAR INNOVATION &
VERKSAMHETSUTV.

FÖRSÄLJNING &
KUNDSERVICE

AFFÄRSBOARDS

FÖRSÄLJNINGSBOARD
PRODUKTBOARD
AO
SKÄRGÅRDSTRAFIK

AO
KOMMUNIKATION

AO
ENERGI

AO
CIRKULÄR

PROJEKTBOARD
LEVERANSBOARD
IT-BOARD

INFRA
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Intressenter
Affärsverken har en viktig roll i vår kommun
och region och att ha en nära dialog med våra
kunder och andra intressenter är vitalt för att
utveckla företaget åt rätt håll. Dialogen sker
systematiskt genom träffar och samman
komster, men också löpande i varje möte
med en kund, leverantör eller partner.
I illustrationen visas de aspekter som
våra intressenter lyfter som betydande
i deras relation till oss.

Kunder

Ägare

• Leverans
säkerhet
• Tillgänglighet
• Prisnivå
• Produkter

• Ekonomiskt resultat
• Leveranssäkerhet
• Infrastruktur
• Fossilfri produktion

Samhälle
• Leveranssäkerhet
• Krisberedskap
• Ansvarstagande
• Delaktighet

Partners
• Stabilitet och transparens

Leverantörer
• Stabilitet och transparens
• Köroptimering
• Drivande av utveckling

Medarbetare
• Anställningstrygghet
• Hälsa och säkerhet
• Kompetensutveckling
• Resurseffektivitet
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Affärsmässighet
På Affärsverken agerar vi med öppenhet och nytänkande. Att vara
både modiga och affärsmässiga ger konkurrenskraft och samtidigt
möjlighet att aktivt bidra till en positiv utveckling i Karlskrona. Ur ett
hållbarhetsperspektiv innebär affärsmässighet också att vi strävar
efter ekonomisk stabilitet och leveranssäkerhet så att våra intressenter
kan lita på Affärsverken som kund, leverantör och partner.
Under 2020 har Afärsverken levererat energi,
kommunikationslösningar och transport
tjänster till kunder både utom och inom
Karlskrona. Högre krav från och ökad med
vetenhet hos våra kunder ökar trycket på
vår infrastruktur. Vi måste inte bara förvalta
den på ett ansvarsfullt sätt, utan även ut
veckla den i takt med den förändrade om
världen. Fossilfrihet, cirkulär ekonomi, ener
giomställningen, digitalisering och sakernas
internet eller Internet of Things (IoT) är trender
och krav som vi måste ta hänsyn till. Där vill
Afärsverken vara med och driva utvecklingen.

Coronapandemin
Under 2020 har coronapandemin påverkat
Afärsverken, precis som alla andra. Pandemin
har inneburit båda ökningar och minskningar
i efterfrågan inom våra olika verksamhets
områden.

Ett år när många har arbetat hemifrån och på
distans fck el och stadsnätet se ökade behov.
Inte totalt i hela nätet, men utspritt i hemmen
och under dygnet på ett sätt som skiljer sig
mot när den stora massan har vanliga kontors
arbetsplatser och tider. Vi kan konstatera
att det arbete som påbörjades 2019 med
fortsatt fiberutbyggnad med möjlighet till
minst 100 Mbit/s för alla hushåll i Karlskrona
kommun ligger rätt i tiden. Under 2020 har
vi nått 2 300 hushåll, av 3 300 i projektet.
Även värmeproduktionen kunde se ökade
behov, men på grund av ett varmt 2020
landade vi på en lägre leverans än 2019.
På grund av förändrat beteende under 2020
har renhållningsverksamheten fått utöka
antalet hämtningar och turer, upp till 40 pro
cent fler hämtningar under julhelgen. Läs
mer på sida 12.
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För Skärgårdstrafiken hade coronapandemin
och de medföljande restriktionerna kraftigast
inverkan. Antalet passagerare begränsades
och charterbokningarna avbokades. Efter flera
rekordår sett till antalet resenärer landade vi
2020 på 84 700 passagerare.

En framtidssäkrad infrastruktur
Med den fortsatta fiberutbyggnaden ihop med
den pågående utvecklingen av IoT tjänster ut
vecklar och förbereder Affärsverken vår infra
struktur för morgondagens behov. Förutom
ökad efterfrågan och krav från kunderna tar
Affärsverken ansvar för att vår infrastruktur
även ska klara yttre hot, från klimatförändringar
såväl som fientlig verksamhet.
Under året har Affärsverken fortsatt att planera
för och påbörjat en del klimatanpassnings
åtgärder för att möta extremväder i form av
kraftig nederbörd, höjda havsnivåer och
vattenflöden, hetta och kyla. Bland annat
planerar vi för realtidsövervakning med fukt
och temperaturmätare, något som möjliggörs
av just IoT.
Vi arbetar även systematiskt med riskhantering
avseende informations och fysisk säkerhet,
i enlighet med Säkerhetsskyddslagen och
NISdirektivet. Under 2020 har medarbetarna
genomfört en nanoutbildning i informations
säkerhet för att öka medvetenheten och
kunskapen om frågorna i organisationen.
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Granskning av verksamheten
Mot bakgrund av inköpet av en ny skärgårdsbåt
under åren 2017–2019 granskades Affärsverken
under året av lokal media med avseende på
upphandlingsförfarande och resepolicy. Gransk
ningarna och efterföljande utredningar av
Affärsverken och ägaren Karlskrona kommun
resulterade i ett antal förbättringsåtgärder.
Åtgärderna omfattar genomlysning av styrande
dokument och ägarstyrning, intern kontroll
samt upphandling och omläggning av avtal. Ett
avtal granskades under året av Konkurrensverket
som ansåg att upphandlingen inte genomförts
lagenligt, något som Affärsverken har bestridit.

Omtanke

100 PROCENT

FOSSILFRI

Trygghet och långsiktighet styr vår verksamhet. Vi tar ansvar för det vi gör,

PRODUKTION

för hållbarhet och för helhet. Affärsverkens omtanke inkluderar hållbarhet för
både människor och miljö. Vår övergripande miljöpolicy avser att minimera vår
negativa och maximera vår positiva miljöpåverkan. Genom arbetet vi gör kopplat
till vårt miljöcertifikat ISO 14001:2015 arbetar vi kontinuerligt med förbättringar
inom miljöområdet och det är grundläggande för oss att kunna erbjuda hållbara
produkter och tjänster både i och utanför Karlskrona kommun.
Mot fossiloberoende 2030
Affärsverken vill möjliggöra en hållbar utveck
ling i samhället, och då är klimatpåverkan från
vår verksamhet en kritisk faktor. De främsta
direkta utsläppen från vår verksamhet har skett
i värmeproduktion och i bränsleförbrukningen
från arbetsfordon och skärgårdsbåtar. År 2019
satte vi ett mål att bli fossiloberoende till 2030.
Det innebär att vår ordinarie verksamhet ska
kunna bedrivas helt fossilfritt. Vi lämnar dock
utrymme för fossildriven reservkraft, då vi
måste upprätthålla en hög leveranssäkerhet
i alla väder och omständigheter. Vi har dock
goda förhoppningar om att den höga takten
i teknik och bränsleutveckling ska möjliggöra
en 100 procent fossilfri verksamhet, i alla
väder. Målet ligger i linje med nationella mål
och även Blekinge läns koldioxidbudget.

Mindre än två år senare ser vi resultat från detta
mål. Kraft- och värmeproduktionen i alla våra
nät har under 2020 ställts om till helt fossilfri
genom konvertering av oljepannor till bioolja.
Fjärrvärme har, likt all energiproduktion, dock
klimatpåverkan i hela sin livscykel och dessa

Miljödata, Affärsverkens fjärrvärmenät (g/kWh)
CO2eutsläpp vid förbränning1
CO2eutsläpp för transport och produktion
Total CO2eutsläpp livscykeln
Andel fossilt bränsle

2

redovisas i miljörapporterna till branschorga
nisationen Energiföretagen.
Läs mer om bränslemix och miljövärden för
fjärrvärme på Miljövärdering av fjärrvärme
– Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Karlskrona

Nättraby

Jämjö

Sturkö Fridlevstad

4

5

5

6

6

6

19

19

22

21

10

24

24

28

27

0

0

0

0

0

1) Vid förbränning uppstår metan och lustgas, även för förnybara bränslen. Dessa omvandlas till
koldioxidekvivalenter (CO2e). Värdet räknas fram av Energiföretagen.
2) För varje bränslesort finns ett schablonvärde från Energiföretagen för utsläpp från transporter och
produktion under hela livscykeln. Värdet räknas fram för respektive nät baserat på bränslemixen.
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Fossilfria transporter
Utöver energiproduktionen ligger Afärsverkens
största klimatpåverkan i vår bränsleförbrukning.
Även här har vi gjort stora framsteg. Vår dieselförbrukning har under 2020 bytts ut till 70 procent av ren HVO. Det innebär bland annat att
8 av 10 renhållningsbilar i Karlskrona går på
fossilfritt bränsle! Dessutom har andelen helt
eller delvis eldrivna personbilar ökat och är nu
uppe i 89 procent. Utsläppen från renhållnings
och arbetsfordon uppgick till 243 ton CO2
2020, jämfört med 612 ton 2019.
Inte helt oväntat är att resorna med både tåg
och flyg har varit försvinnande få under året.
De resor som har genomförts har gett upphov
till 3 ton CO2utsläpp.

mest körda båtar, M/S Flaggskär, en ny motor
som är kompatibel med HVO. Därmed finns det
potential att minska utsläppen under 2021.
Vi kommer även att starta upp projekt kring
ecodriving och utreda framtida möjligheter
till fossilfria bränslen.

8/10

8 000
6 000

fossilfritt!

4 000
2 000
0
El

Vår största kvarvarande utsläppspost är skär
gårdstrafiken som resulterade i 877 ton CO2
utsläpp 2020. Under året fick dock en av våra
Totalt CO2-utsläpp (ton)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arbetsfordon, personbilar
och renhållningsfordon

5111

7411

7441

770

612

243

439

722

538

834

983

877

Båtarna
Arbetsresor
Fjärrvärmeproduktion2
Totalt

Vår egen energiförbrukning har legat stadig de
senaste fem åren, men med en 14procentig
nedgång i elförbrukningen 2020 jämfört med
2019. Minskningen beror på att en stor del av
de anställda har arbetat hemifrån under året
på grund av coronapandemin.
Affärsverkens energiförbrukning 2015–2020 (MWh)

renhållningsbilar i Karlskrona
körs

Leva som vi lär

19

20

21

29

25

3

397

191

4 9803

5 5583

205

0

1 366

1 674

6 283

7 191

1 825

1 136

1) Ej personbilar.
2) Utsläppen från från fjärrvärme baseras på antalet upptagna utsläppsrätter, vilket i sin tur baseras på
direkta fossila utsläpp.
3) Det fossilfria, men inte förnybara, biobränslet torv användes för att balansera svavelnivåer. Till 2019
investerades i en separat svaveldosering och torvet kunde därmed undvikas.
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fjärrvärme

Vi köper 100 procent fossilfri ursprungsmärkt el
från sol, vind, vatten och bioenergi, såsom vårt
eget kraftvärmeverk. Våra fastigheter värms
med fjärrvärme, även det från våra egna värme
verk. Därmed är den 100 procent fossilfri 2020.
Med livscykelperspektivet i beaktande enligt
ovanstående miljövärden för fjärrvärmen
orsakade vår fjärrvärmeförbrukning 23,4 ton
CO2eutsläpp.

Ö K N I N G AV
H U S H Å L L E N S AV FA L L
I K A R LS K RO N A KO M M U N

2020:
38 453 ton
2019: 29 242 ton

94 %

E N E RG I  & M AT E R I A L 
ÅT E RV I N N S

Mer hemma – mer förpackningar

Lakvatten

Under pandemiåret 2020 har restriktioner och
förändrade beteenden märkts även i avfalls
branschen. Det syns en tydlig ökning i förpack
ningar, både kartong och plast, troligtvis beroende
på fler paketleveranser från internethandel.
Enligt Förpacknings och tidningsindustrin har
förpackningsåtervinningen ökat med 15 procent
i hela Sverige och 20 procent bara under julhelgen,
något som stämmer med Affärsverkens bild.
Totalt har avfallsmängderna ökat något 2020
jämfört med tidigare år, och det syns en tydlig
förskjutning från kommersiell verksamhet så
som restauranger och butiker till hushållen.

Under 2020 har vi behandlat och släppt ut
drygt 65 000 kubikmeter, i enlighet med våra
tillstånd. Vi har även arbetat för att efektivisera
och optimera den naturliga reningsprocessen
i lakvattendammarna, för att minska renings
behovet i reningsverket. Ett arbete som kräver
ständiga förbättringar i stort och smått.

Något som också har ökat är mängden grov
avfall till återvinningscentralerna, såsom trä,
något som vi tror härstammar från ett ökat
antal renoveringar i hemmen.
Totalt har hushållens avfall i Karlskrona kommun
uppgått till 38 453 ton 2020 (29 242 ton 2019).
Av detta är 1 931 till deponi, det vill säga
94 procent energi och material återvinns.
Av den totala mängden avfall som samlades in
från både hushåll och företag, 166 791 ton
(238 465 ton 2019), gick 5 189 ton till deponi,
det vill säga 97 procent energi och material
återvinns.
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Deponigasen
I deponier uppstår så kallad deponigas, vilket är
ett annat ord för den metangas som härstammar
från organiskt material i deponin som bryts ner.
Metangas är en mycket potent växthusgas,
vars effekt är 25 gånger större än koldioxid, och
därför samlas deponigasen upp genom ledningar
i deponin för att sedan brännas i en fackelstation.
Facklingen omvandlar metangasen till koldioxid,
vilket alltså ger upphov till en tjugofemtedel av
växthuseffekten. Under 2020 har Affärsverken
påbörjat ett projekt för att förnya vår fackel
station för att ytterligare förbättra effektivi
teten på facklingen så att minimalt med
metangas släpps ut.
Utsläppen av koldioxid är i sig inte bra för
klimatet heller, och därför är det också ett
viktigt arbete att minimera det organiska
materialet i deponin, samt en god sluttäckning
när deponin väl ska stängas. Detta minimerar
utsläppen av metangas.

Personal
Affärsverken verkar inom historiskt mansdomi
nerande yrken. Totalt på företaget arbetar
72 procent män och 28 procent kvinnor.
Oavsett könstillhörighet eller identitet ska
medarbetare på Affärsverken ha samma möjlig
heter och rättigheter. Vi strävar efter att bli
en jämställd arbetsplats och att närma oss
50/50 i rekrytering. Under de senaste fyra åren
har fördelningen bland nyanställda varierat
mellan 20 procent kvinnor (2018) och 40 pro
cent kvinnor (2017). 2020 rekryterade vi
35 procent kvinnor.
På chefspositioner är könsfördelningen
30 procent kvinnor och 70 procent män
vilket således speglar könsfördelningen
på hela företaget. I företagsledningen är
fördelningen 50/50.

En hälsosam arbetsplats

Könsfördelning 2020 (%)

KVINNOR

28 %
MÄN

72 %
Nyanställda 2017–2020

Bland annat har vi genomfört digitala ergonomi
utbildningar såväl som skyddsronder med fokus
på psykisk hälsa vid hemarbete, säkrat arbets
platserna för personal och besökare enligt Folk
hälsomyndighetens rekommendationer. Vi har
vidare genomfört flera personalaktiviteter
i stort och smått, samtliga på distans men med
omtanke och engagemang.

25
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2017
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2019

2020

Könsfördelning ledande positioner (%)
Chefer

37,5 % 62,5 %

Kvinnor

På Affärsverken ska du vara lika hel och ren in
som ut från arbetsdagen. Det innefattar både
fysisk och psykisk hälsa och blir särskilt viktigt
under ett år som 2020 där vi är under mer press
och samtidigt mer utspridda än vanligt. Därför
har vi under året fokuserat på välmående hos
alla medarbetare, både de som är på arbets
platsen och de som jobbar hemifrån.

50 % 50 %

Ledningsgruppen

50 % 50 %

Styrelsen

Män
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Sjukfrånvaro – nej, frisknärvaro!
Affärsverken har som många andra haft en
högre sjukfrånvaro än normalt framför allt
under första och fjärde kvartalet, på grund av
restriktioner i coronapandemin. Det är dock
framför allt relaterat till försiktighet och inte
diagnosticerad covid19, och vi har inte haft
någon konstaterad smittspridning av covid19
på arbetsplatsen. Vi har som mål att ligga under
branschsnittet, något vi uppfyller för de första
tre kvartalen 2020.
Sjukfrånvaro (%)
4
3,5

För att öka frisknärvaro och förebygga arbets
relaterade skador erbjuder Afärsverken sina
medarbetare både tränings och friskvårdsmöj
ligheter på arbetet, såsom gym och massage,
samt ergonomiska hjälpmedel vid behov. Under
2020 hade vi 23 rapporterade personskador på
arbetsplatsen.

Första hjälpen för psykisk hälsa
I slutet av 2020 startade vi upp utbildningen
”Första hjälpen till psykisk hälsa”, där chefer
och ledare ska få stöd och verktyg för att
uppmärksamma och stötta medarbetare som
hamnar i psykisk ohälsa. Utbildningen fortsätter
under 2021.

3

Säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnande för
alla i alla åldrar
FN:s mål 3 ska gynna samhället
i stort och människor i alla
generationer genom före
byggande insatser för fysisk
och mental hälsa samt modern
och effektiv vård.

Daniel Åslund, HRchef

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Kvartal 1
2019

M Å L 3 – G O D H Ä L SA
O C H VÄ L B E F I N N A N D E

2020

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

SCB 2020 (Energi & Miljö)
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Närhet

Karlskrona Solpark

Värdeordet närhet bygger på att vi är lyhörda och tillgängliga för kundernas
behov, att vi agerar med flexibilitet och är lösningsorienterade. Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär närhet att vi tar ansvar för vår roll som samhällsaktör genom
att främja delaktighet bland medarbetare och samhällsmedborgare.
Nära på distans
Under 2020 har mycket varit annorlunda. Likt
många andra har Affärsverken begränsat den
fysiska tillgängligheten för besökare och kunder
och tog under en period enbart emot besökare
genom fönstret på receptionen. Vi har dock haft
öppet i någon form hela året för att möjliggöra
besök för dem som absolut inte kan eller vill
kontakta oss digitalt, men det har varit tydligt
att många undvikit de fysiska besöken även då
möjligheten funnits. Under 2020 hade vi 2 600
besök i vår reception, vilket är ungefär hälften
så många som under ett normalt år. Samtidigt
fick vi 3 800 fler samtal till Kundservice under
2020 än 2019, en ökning på cirka 12 procent.

Bidrar på mer än ett sätt
Under 2020 har 7 av 10 medarbetare genomgått
en digital utbildning i hur att upptäcka och han
tera våld i nära relationer hos medarbetare och
medmänniskor. Syftet är att chefer och kollegor
ska ha mod såväl som verktyg att uppmärksamma

och stötta kollegor som utsätts för hot eller
våld i privatlivet. Från och med Internationella
kvinnodagen den 8 mars 2020 kunde dessutom
de som pantar på återvinningscentralen Mältan
välja att skänka sin pant till Kvinnojouren Karls
krona, ett initiativ av Affärsverken. Under året
pantades 1,1 miljoner burkar och 26 300 kronor
kunde skänkas till Kvinnojouren Karlskrona!
Tack till alla som har skänkt sin pant på Mältan!

tredubblade
PRODUKTIONEN AV
SOLENERGI 2020
jämfört med 2019.

Mera mikroproduktion åt folket
Under 2020 har Affärsverken sålt rekordmånga
nya solcellsanläggningar och vi har nu ungefär
300 kunder med egna solceller i vårt nät. Förut
om att de producerar solel som täcker deras
egen förbrukning så motsvarar deras överskott
på 1,8 GWh årsförbrukningen hos 300 andra
familjer.

Karlskrona Solpark

Grön el
Affärsverken levererar förutom energi även
flera sätt för våra kunder att ta del av solens
fantastiska energi. Hos Affärsverken får alla
privatkunder 100 procent förnybar och ur
sprungsmärkt el, det vi kallar grön el. Av
Affärsverkens totalt sålda el 2020 är 85,4 pro
cent ursprungsmärkt el och knappt 9 procent
var el märkt med Bra Miljöval. Av den ursprungs
märkta elen är 0,5 procent, eller 1,6 GWh, dess
utom ren solel. Fortfarande en liten del, men en
ökning med 0,5 GWh från 2019, det vill säga
nästan 50 procent!
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För den som inte vill eller kan ha egna solceller
på taket erbjuder Affärsverken delägarskap
i Karlskrona Solpark, antingen via förening eller
direktägarskap. Under 2020 producerade parken,
i nuläget 1,2 MW stor, 1 189 000 kWh ren sol
energi, vilket motsvarar 200 familjers helårs
förbrukning och nära en tredubbling jämfört
med 2019. Under året såldes dessutom den
tredje etappen vilken byggs våren 2021 med
produktsstart till sommaren. I etappen går
även Affärsverken in som direktägare.
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