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Energiomställningen är
viktigare än någonsin

I november hölls klimatmötet COP26 i Glasgow.
I slutskrivningarna från mötet uppmanas länder
att skärpa sina klimatmål redan nästa år och
fossila bränslens roll i klimatomställningen
omnämns för första gången. För Sveriges
del innebär klimatomställningen bland annat
fortsatt elektrifiering av transportsektorn,
utbyggnad av laddinfrastruktur samt ökad
anslutning av sol- och vindenergi till elnätet.
Fjärrvärmeproduktion med återvunnen och
förnybar energi är också en viktig del av
energiomställningen. Fjärrvärmen hjälper
dessutom till att frigöra elkapacitet för att
ställa om transporter och industri. De här
områdena jobbar vi på E.ON med varje dag,
och vi är fast beslutna att fortsätta att driva
den energiomställning som måste ske om vi ska
kunna lämna vidare en välmående planet till
kommande generationer.
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I slutet av 2021 presenterade E.ON en ny
uppdaterad global strategi, som bland
annat innebär ett tydligt ökat fokus på
hållbarhetsfrågorna. I vår svenska verksamhet
har våra hållbarhetsmål hitintills omfattat
100 procent förnybar och återvunnen energi
till 2025. Nu växlar vi upp våra ambitioner
genom tydliga nettonollmål. Senast 2035 ska
vi ha nått vårt nettonollmål, som omfattar
växthusgasutsläppen i vår egen verksamhet
och hela vår värdekedja. Vi driver vårt
hållbarhetsarbete vidare med sikte på en hållbar
energiomställning för alla. Nu.
Flera händelser under året har varit viktiga
för E.ON, för våra kunder och för hela
energibranschen. Jag tänker bland annat på
det fortsatta arbetet med elnätskapaciteten i
Sverige, framför allt i den södra och mellersta
delen av landet, där utmaningarna att möta
det ökande elbehovet är stora. I början av året
genomfördes första delen av planen för att
öka elnätskapaciteten i Skåne tillsammans
med Svenska kraftnät. Vi fortsätter också
att modernisera och rusta elnäten med våra
investeringar på 16 miljarder kronor under åren
2020–2023 för att möta den snabbt ökande
efterfrågan på el.
De rekordhöga elpriserna har varit i stort
fokus under årets andra halva. Det är flera
faktorer som ligger bakom, men en viktig

orsak till de höga priserna i södra Sverige är
underskott av elproduktion i närområdet. En
annan är behovet av förbättringar i stamnätet
för att öka överföringskapaciteten från norr
till söder. Åtgärder i stamnätet styrs av
politiska beslut, och det krävs åtgärder för
att minska prisskillnaderna i landet (de så
kallade elprisområdena, som medför stora
prisskillnader mellan norr och söder).

VD-ORD

2021 blev ännu ett år som fortsatte i
skuggan av pandemin. Det blev också ett
år då vi på ett påtagligt sätt fick känna av
effekterna av klimatförändringarna med
skyfall och översvämningar, kraftiga stormar
och skogsbränder runt om i världen. FN:s
klimatpanel konstaterar i sin rapport, som
publicerades i augusti, att det otvetydigt
är människan som orsakar den pågående
uppvärmningen av vår planet. Klimatpanelens
rapport inskärper ytterligare allvaret om det
akuta läge vi befinner oss i.

När det gäller ökad tillgång på el bidrar E.ON
bland annat genom investeringar som möjliggör
anslutning av ny, förnybar elproduktion samt
genom satsningar på kraft- och fjärrvärme
som avlastar elnätet och bidrar med lokalt
producerad el. Andra åtgärder är vår utveckling
av flexibilitetslösningar, till exempel SWITCH
som är en digital handelsplats för effekt.
2021 var ett händelserikt år och detta är bara
ett axplock av allt som hände under året.
Avslutningsvis vill jag tacka våra medarbetare
och samarbetspartners för att vi tillsammans
kunnat upprätthålla energileveranserna på ett
normalt sätt under onormala omständigheter,
och dessutom tagit flera viktiga steg framåt på
vår hållbarhetsresa. Och till dig som är E.ONkund: Stort tack för ditt förtroende!

”Nu växlar vi
upp med nya
hållbarhetsmål:
Nettonoll”

Tillsammans skapar vi superkrafter.
Marc Hoffmann
Vd E.ON Sverige
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Introduktion

Vår hållbarhetsresa
fortsätter mot nya mål
E.ON Sverige arbetar för att bidra till ett energisystem som driver samhället framåt
samtidigt som naturens resurser nyttjas på ett hållbart sätt.
om ett samhälle som är oberoende av fossila
bränslen. Vi arbetar samtidigt med att minska
vår egen klimatpåverkan i linje med klimatavtalet
i Paris 2015. Som ansvarsfull arbetsgivare är vår
uppgift att erbjuda en inkluderande arbetsplats
som präglas av delaktighet, engagemang och
trivsel.

INTRODUKTION

Vår uppgift är att se till att samhället får den
energi som behövs för att få vardagen att
fungera och att den energi som produceras
används så smart som möjligt. Så att vi till fullo
tar tillvara jordens resurser. E.ON är med och
driver energiomställningen med ambitionen

”Som stor
aktör kan vi
göra skillnad
redan idag”

”Vi driver
energiomställningen
mot ett hållbart
samhälle”

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2021
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E.ON – globalt,
nationellt och lokalt
E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med
huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i
15 länder. I Sverige arbetar vi både nationellt och lokalt med vår verksamhet som
sträcker sig över stora delar av landet. Vårt nordiska huvudkontor och styrelsens
säte finns i Malmö. Här är information om E.ONs svenska verksamhet.

2 044

Kilometer elnät

Medarbetare

1 100 000

Förändring av vår energiportfölj

Miljoner kunder (ca)

21,9

Under 2021 avyttrades E.ON Biofor Sverige
till St1. Verksamheten omfattar produktion,
distribution och försäljning av biogas. Det
innebär att vi efter avyttringen inte längre har
någon egen produktion eller distribution av
biogas, men erbjuder fortsatt biogas genom
gröngascertifikat. Inom området hållbara
transporter koncentrerar vi oss framöver helt på
laddlösningar för elfordon.

Produktion och
distribution av
fjärrvärme och
fjärrkyla

Norra Stockholm

Produktion och distribution
av fjärrvärme, ånga och
fjärrkyla

Norrköping

Produktion och
distribution av
fjärrvärme, ånga och
fjärrkyla

TWh såld energi i form av el, värme,
kyla, gas och ånga

700
Publika laddpunkter för elfordon
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Malmö

Produktion och
distribution av
fjärrvärme och
fjärrkyla

E.ONs elnätsområden och
produktionsanläggningar
Områden där E.ON äger och ansvarar för
elnätet, samt de platser i landet där vi
producerar energi.
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141 000

Örebro

Två
affärsområden
Customer Solutions

Energy Networks ansvarar för E.ONs elnät. Det innebär
distribution av el till de kunder som är anslutna till våra
nät och underhållsarbete för att säkerställa en trygg
elleverans till alla. Hos Energy Networks ligger också
ansvaret för utbyggnaden av elnäten, för att kunna ansluta
fler kunder och produktionsanläggningar.

Customer Solutions säljer energi (el, gas, värme och kyla),
solcellsanläggningar, lösningar för fordonsladdning samt
energieffektivisering och integrerade energilösningar. Customer
Solutions ansvarar även för fjärrvärmenätet med underhåll och nya
anslutningar samt produktion av fjärrvärme, ånga och fjärrkyla.
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INTRODUKTION

Energy Networks
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1. Hållbar
energiomställning
för alla. Nu.

Vår roll i energiomställningen
I vår framtid dominerar den förnybara energin, den smarta energianvändningen är vardag
och våra elnät utgör den robusta ryggrad som möjliggör det elektrifierade samhället.
För att lyckas måste det vara enkelt för våra kunder att välja rätt.

Fokus på smart distribution
och hög tillgänglighet
Vi arbetar varje dag med att utveckla smartare
och mer effektiva sätt att distribuera och
använda energi – oavsett om den ska användas
till att värma upp bostäder, kyla mat, driva
transporter eller möjliggöra industriprocesser.
Sätten att dela och använda energi blir hela
tiden fler, där inte minst digitaliseringen av
våra tjänster möjliggör en effektivare och mer
dynamisk användning av energi. Med våra
tjänster och lösningar för att ta tillvara och
fördela överskottsvärme och kyla når vi nu ännu
fler kunder, läs mer på sidan 16.

effektivt utnyttjande av våra elnät med hög
tillgänglighet för alla våra kunder. Vi driver
ett proaktivt arbete tillsammans med olika
samhällsföreträdare för att tillgängliggöra den
kapacitet som behövs för att föra in mer
förnybar energi i systemet. Parallellt
för vi en dialog med konsumenterna om
deras behov och möjligheter att bidra
till en effektiv balans i energisystemet.
Prosumenter, den nya kundgruppen
som både producerar och konsumerar
energi, växer i antal och ger ytterligare
möjligheter för framtida flexibla
lösningar.

H Å L L B A R E N E R G I O M S TÄ L L N I N G FÖ R A L L A . N U.

Det är vår uppgift och vårt ansvar att
göra omställningen möjlig och tillgänglig
för alla. Därför arbetar vi här och nu med
elnätsutbyggnad för en ökad elektrifiering,
samtidigt som vi fortsätter utvecklingen av
fjärrvärmens möjligheter att ge resurseffektiv
uppvärmning som avlastar elsystemet och
frigör elkapacitet.

Vi på E.ON har en
långsiktig vision:
Att vara den aktör i
Norden som tydligast
driver den hållbara
energiomställningen.

Tillsammans med våra kunder driver
vi på för en hållbar omställning av
energisystemet. Vi gör det med hjälp av
krav och önskemål från kunder som går i
täten. Vi gör det genom egna initiativ där
vi, baserat på den breda kompetens som finns
inom E.ON, ständigt arbetar för att utveckla nya
hållbara energilösningar.

Som nätägare med skyldighet att tillhanda
hålla en välfungerande energidistribution såväl
lokalt som regionalt inom våra koncessions
områden*, arbetar vi kontinuerligt för att
förbättra och bygga ut infrastrukturen.
Vårt arbete inom energidistribution handlar
om att på ett ansvarsfullt sätt möjliggöra

*Geografiskt avgränsat område där vi har ensamrätt att bygga elledningar och skyldighet att ansluta alla kunder inom området.

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2021

9

Klimatfrågan i fokus – målet är
nettonollutsläpp

I vårt ansvar som aktör i energibranschen
ligger att aktivt bidra till den hållbara energi
omställning vi vill se. Det betyder en utfasning
av alla former av fossila bränslen till förmån för
prisvärd energi med låga växthusgasutsläpp.
Det kräver en utbyggnad av förnybar energi,
energieffektivisering och utveckling av digitala
lösningar som kan hjälpa till att optimera
energianvändningen efter behov.
För att undvika de värsta konsekvenserna
av en global uppvärmning och nå 1,5 graders
målet måste världen nå nettonollutsläpp.
Något som kräver handlingskraft och konkreta
åtgärder av oss alla. Fler nationer sätter
ambitiösa mål där Sverige finns bland de mest
offensiva med en klimatlag som innebär att ett
nationellt nettonollmål ska nås till 2045. Att
varje företag arbetar aktivt med att minska
sina utsläpp är centralt men för att nå målet
krävs också samarbeten och gemensamma
initiativ. Energisystemet binder ihop mängder
av aktörer vilket gör att samarbeten är den stora
möjliggöraren för att med gemensamma krafter
ställa om och bygga bort energianvändning med
stor klimatpåverkan. Med denna insikt har vi
bestämt oss – vi ökar våra ambitioner och sätter
ett nettonollmål till 2035.
Det är en otroligt spännande resa som ligger
framför oss. En resa som kommer att vara
ett av våra viktigaste bidrag för att möta
klimatutmaningarna som vi står inför.
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Vår vision handlar om att vara den aktör i
Norden som tydligast driver den hållbara
energiomställningen. För att nå visionen krävs
att vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete kring ett
antal olika frågor.
Vi kan konstatera att vi som energibolag
har stora möjligheter att bidra till en positiv
påverkan. Att motverka klimatförändringen
genom att minska växthusgasutsläppen står
därför av naturliga orsaker i fokus för oss.
Eftersom vi är verksamma i skog och mark,
och använder biobränslen i vår produktion,
är även biologisk mångfald en väsentlig
hållbarhetsaspekt för oss. Detsamma gäller
vårt nyttjande av resurser, i allt från bränsle
i vår värmeproduktion till material för
elnätsutbyggnad. Som en stor arbetsgivare
med behov av att kunna attrahera, rekrytera
och behålla en mängd olika kompetenser både
idag och framåt, är frågor som mångfald,
jämlikhet och inkludering självklara. För oss
innebär frågan om inkludering också en hållbar
energiomställning som är tillgänglig för alla.

planer, för 2025 och framåt.
Ett nettonollmål senast till 2035 innebär att
vi måste inkludera utsläpp från den återvunna
energin och utsläpp som vår verksamhet ger
upphov till i leverantörsledet. Vi behöver på
olika sätt stärka samarbetena i vår värdekedja
och tillsammans arbeta för att minska
utsläppen kring de material och tjänster vi
köper in. Inte minst i samband med våra stora
investeringar som görs i energidistribution.

”Hållbar
energiomställning
för alla. Nu.”

H Å L L B A R E N E R G I O M S TÄ L L N I N G FÖ R A L L A . N U.

Energibranschen som helhet är mitt i en enorm
förändring där energifrågan står högre på
agendan än någonsin tidigare. Dessutom blir
frågan alltmer komplex.

Vår hållbarhetsvision

Läs mer om vårt arbete på sidan 23.

VAD INNEBÄR NETTONOLL?
Med nettonollutsläpp avses faktiska minskningar
av växthusgasutsläpp så långt som möjligt, där den
sista del som ändå finns kvar ska kompenseras för
med någon form av kolupptag. Vi följer den standard
som Science Based Target inititive har satt för
nettonollutsläpp, där kompensation får utgöra som
mest mellan 5 och 10 procent.

Sedan snart fem år tillbaka har E.ON en
hållbarhetsagenda med de övergripande
målen om att vi enbart ska sälja förnybar eller
återvunnen energi, och att vi ska halvera våra
växthusgasutsläpp senast 2025. Med sikte på
dessa mål har vi under flera år fokuserat på att
fasa ut fossila bränslen ur all vår produktion
och försäljning. Resultatet av vårt arbete så
här långt visar att vi mellan 2017 och 2021
minskade våra egna utsläpp med 35 procent,
och en försäljning av förnybar eller återvunnen
energi nådde 67 procent 2021. Vi fortsätter
detta arbete, samtidigt som vi gör långsiktiga
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Mål till 2025
E.ON Sverige klimatavtryck (kton CO2e)*
100%

förnybar eller
återvunnen energi

kvinnor i ledande
befattning

1 467
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1 200
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70

67%
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Resultat
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1 400

50%
Minskning klimatavtryck
jämfört med 2017

1 600
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Andel såld förnybar och återvunnen energi
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2021 var andelen förnybar och återvunnen såld energi
67 procent. Det var en minskning med 6 procentenheter
jämfört med 2020.

2017

2018

2019

2020

2021

Mål
2025

Jämfört med 2020 ökade vårt klimatavtryck under året.
I förhållande till 2017 har dock växthusgasutsläppen
minskat med 35 procent.

Utfallet för 2021 blev en tillbakagång jämfört med 2020. Ett kallt 2021
som krävde mer energianvändning var den främsta orsaken.
* Se definition på sidan 37.
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2. Lösningar
för omställning
idag och
imorgon
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Vi vill berätta om hur utvecklingen av
intelligent infrastruktur för eldistribution med
nyanslutningar, stora investeringar och
innovationer, är en central nyckel i omställningen.
Dessutom om hur fjärrvärmen är med och bidrar.

L Ö S N I N G A R FÖ R O M S TÄ L L N I N G I DAG O C H I M O R G O N

Förr i tiden tjänade elnäten ett enda syfte:
att föra elektricitet från en stor kraftstation
till hem, företag och samhälle. Idag gör
elnäten mycket mer än så. Numera hanterar
de komplexa energiflöden från ett stort och
snabbt växande antal stora och små källor,
såsom vindkraftsparker, solcellspaneler,
batterilagringssystem, värmepumpar och
laddpunkter för elfordon. Med andra ord, elnäten
är där energiomställningen verkligen händer.
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Vi investerar i elnäten
Under åren 2016 till 2019 investerade vi närmare 13 miljarder
kronor i våra nät. 2020 – 2023 ska vi investera ytterligare 16
miljarder kronor. Satsningarna på elnäten ska lägga grunden till
att Sverige når riksdagens klimatmål, där storskalig elektrifiering
av industri och transporter är nyckeln. Det kräver investeringar i
Sveriges elnät på historiska nivåer.

För att komma till rätta med de långa ledtiderna har nu ett
pilotprojekt lanserats på regeringens initiativ. Förhoppningen är
att kunna testa alternativa vägar och rutiner för att effektivisera
processen med snabbare beslut från myndigheterna som
resultat.

Vi har stora anläggningstillgångar och mycket nät att
nyttja. Vår roll i energiomställningen är därför central.
Med en ökad elektrifiering ska vi säkerställa anslutningar
och kapacitet för våra kunder samtidigt som vi ökar
tillgängligheten och elkvaliteten i vårt nät för att minska
avbrott. Vi ska inte bara säkerställa att vi uppfyller kraven
från Energimarknadsinspektionen, utan att vi även möter våra
kunders och samhällets ökande behov.

Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna
fick i september 2021 ett nytt uppdrag som handlar
om att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre
koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som
krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.
Energimarknadsinspektionen leder arbetet och ska redovisa
uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj
2023.

Snabbare tillståndsprocesser, snabbare omställning

E.ONs bidrag till projektet är en regional kraftledning i
småländska Uppvidinge som är en del av arbetet med att ansluta
södra Sveriges största vindkraftsatsning till elnätet. Projektet
är mycket viktigt, såväl för att få in mer elproduktion där den
behövs som för att möjliggöra energiomställningen, hållbar
utveckling och ökad konkurrenskraft för regionen.

Det är viktigt att elnäten fortsätter att byggas ut – och att vägen
till utbyggnad därför går snabbare. Att bygga ut elnätet på de
högre spänningsnivåerna har många gånger en ledtid på tio
år från ax till limpa. Det är vanligtvis inte själva byggnationen
som tar tid, utan långa och ineffektiva tillståndsprocesser.
Tidsmässigt behöver tillståndsprocesserna minst halveras för att
möta samhällsutvecklingen.

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2021

Pilotprojekt testar nya arbetssätt

Politiska beslut behövs
För att möta de stora utmaningar som Sveriges energisystem
har behöver politiska beslut fattas som möjliggör ett alltmer
elektrifierat samhälle baserat på fossilfria och förnybara källor.
• Dagens elområden* bör ses över utifrån deras konsekvenser
för kunder och samhälle. Indelningen av elområden måste
vara lämplig och bidra till investeringar.
• Svenska kraftnäts (Svk:s) uppdrag bör ses över så
att stamnätet byggs ut mer proaktivt för att möta
elektrifieringen. Överföringskapaciteten mellan elområdena
måste vara tillgänglig för marknadens aktörer och inte
begränsas av Svk:s överföringstilldelning.
• Lokal el- och värmeproduktion ska värnas eftersom den ger
viktiga bidrag även när solen inte skiner och det inte blåser.
Fjärrvärmen står dessutom för uppvärmningen av hälften av
alla fastigheter i Sverige, utan att belasta elsystemet. Därför
krävs en nationell strategi för kraft- och fjärrvärme.
* Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Elpriset
varierar beroende på elområde. Högst är priserna i södra delarna av landet.
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L Ö S N I N G A R FÖ R O M S TÄ L L N I N G I DAG O C H I M O R G O N

Vi behöver bygga upp ett system oberoende av fossila källor och där energi produceras
på fler platser. I vår roll som Sveriges största elnätsägare tar vi ansvar för att
energiomställningen kan genomföras på både kort och lång sikt.

L Ö S N I N G A R FÖ R O M S TÄ L L N I N G I DAG O C H I M O R G O N

Intelligent infrastruktur
för en hållbar framtid
Under de kommande åren kommer elnäten att bli energins internet som kopplar upp prosumenter och kontinuerligt skapar nya
möjligheter för en hållbar värld. Vi på E.ON implementerar ny teknik för att göra det möjligt för våra elnät att utföra sitt jobb
tillförlitligt och kostnadseffektivt – och för att bidra till ett mer hållbart energisamhälle.
Ett viktigt mål i vår företagsstrategi är att uppgradera våra nät
för att möta utmaningarna i den nya energivärlden. Det handlar
om att säkerställa en pålitlig elförsörjning till våra kunder även
i framtiden. För närvarande pågår exempelvis installationen
av andra generationens smarta elmätare till en miljon kunder.
Elmätare som hjälper oss att med större precision hålla koll på
flödena i elnäten och vid behov snabbt kunna vidta åtgärder.
Genom uppgraderade smarta nät är det möjligt för oss att
optimera nätutbyggnaden. Det är också de smarta näten
som kommer att fungera som plattform för de innovativa
tekniska lösningar och affärsmodeller som är avgörande
för energiomställningen. Detta eftersom de möjliggör aktiv
efterfrågestyrning, energilagringsenheter samt direktförsäljning
mellan energiproducent och energikonsument.

SÅ ARBETAR VI MED FLEXIBLA
MARKNADSPLATSER
Vår lösning SWITCH
På en flexibel marknadsplats för effekt, såsom SWITCH,
arbetar nätägare och nätkunder tillsammans för att skapa
en balans i det gemensamma elnätet. Nätkunder kan bli
flexleverantörer och minska sin konsumtion under perioder
av hög förbrukning och därmed sälja plats i elnätet.
Nätkunden kan tjäna pengar på sin frigjorda kapacitet
samtidigt som man hjälper till att säkerställa elnätsdriften
i regionen. På så sätt skapas plats i trånga elnät och fler
kunder kan ansluta sig.

sthlmflex – ett forskningsprojekt som ska
motverka kapacitetsbrisen

Lösningen är en flexibel marknadsplats för nätägare och
nätkunder, och utgör ett viktigt verktyg för kommuner där
effektbristen är som mest akut. Vår SWITCH-plattform är en
viktig byggsten i sthlmflex genom att bidra till att
skapa en balans i det gemensamma elnätet.

Flexibla marknadsplatser i Skåne
I Skåne driver vi via vår plattform SWITCH tre marknadsplatser för effekt: Malmöregionen, Helsingborgsområdet samt
Landskrona/Löddeköpinge. Inför nästa vinter utökas projektet med Hässleholm som ett fjärde område.

Under 2021 anslöt vi oss som första lokalnätsägare till
forskningsprojektet sthlmflex, som syftar till att motverka
kapacitetsbristen i Storstockholm. Projektet drivs av Svenska
kraftnät, Ellevio, NODES och Vattenfall Eldistribution.

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2021
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Lösningar för omställning
ectogrid™, som har utvecklats av E.ON i Sverige,
levererar värme och kyla med låga temperaturer där
värmepumpar och kylmaskiner i varje byggnad justerar
temperaturen efter behov. I den processen skickar
varje byggnad vidare spillvärmen eller spillkylan till
andra byggnader, beroende på deras behov. Unikt
med ectogrid™ är dessutom att systemet kan ta
hand om spillvärme och spillkyla på väldigt låga
nivåer. Genom att dela, balansera och lagra energi
i ett kretslopp använder ectogrid™ alla tillgängliga
energiflöden effektivt innan det tillförs ny energi. Det
minskar drastiskt mängden tillförd energi och därmed
kostnaderna och påverkan på miljön.
ectogrid™ används på flera platser runt om i landet,
bland annat i Örebro och på Medicon Village i Lund.
Innovationen marknadsförs även i Tyskland, England
och övriga Europa där intresset är mycket stort.
Under 2021 inledde E.ON och Trelleborgs Energi ett
samarbete för att utreda möjligheten att etablera
ectogrid™ i Västra Sjöstaden, ett av Trelleborgs större
exploateringsområden. Detta som ett led i Trelleborgs
avsikt att bli Sveriges klimatsmartaste stad.
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NY ELLEDNING MELLAN KISA OCH
VIMMERBY ÖK AR K APACITETEN I
REGIONEN
Hösten 2021 innebar startskottet för byggnationen av
en ny, 130 kilovolts elledning mellan Vimmerby och
Kisa. Ledningen kommer innebära en kapacitetsökning
i det regionala elnätet som motsvarar fem gånger
Vimmerbys elkonsumtion.
Ledningen ska anslutas till fem ny- eller ombyggda
transformatorstationer i Kisa, Horn, Gullringen, Södra
Vi och Vimmerby, och kommer förstärka elnätet i de
båda kommunerna.
Projektet är en av E.ONs största pågående satsningar
i elnätet och innebär en investering på omkring 350
miljoner kronor. Under 2022 fortsätter arbetet med att
bygga den fem mil långa luftledningen mellan Kisa och
Vimmerby. Målet är att elledningen ska vara klar vid
årsskiftet 2023–2024.

STOR SATSNING PÅ MALMÖS ELNÄT
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ENERGI I ETT KRETSLOPP

Från och med hösten 2021 förser stationen i Kockums
gamla fartygsvarv Västra Hamnen med el. 55 miljoner
kronor har investerats i nya transformatorer och ett
nytt ställverk, som möjliggör fortsatt stads- och
näringslivsutveckling i området.
Kockumstationen står för merparten av de drygt
200 miljoner kronor vi under 2021 investerade för att
underhålla och förstärka Malmös elnät. En region med
fortsatt stark tillväxt med ett förväntat ytterligare
effektbehov på över 140 megawatt fram till 2030.
Mellan 2020 och 2023 investerar vi 16 miljarder kronor,
varav 12,4 miljarder kronor i region Syd, det vill säga i
Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Med den nya elledningen ökar vi kapaciteten i våra
elnät och ser till att säkra framtidens behov av el. Den
nya ledningen är också en möjliggörare för regional och
hållbar tillväxt och vi bidrar på så sätt till utvecklingen
i regionen.
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Partnerskap för solcellsparker
Solen är en central spelare i dagens och framtidens energiproduktion.

Genom att sammanföra markägare som vill investera i förnybar
energiproduktion och företag som vill ha lokalproducerad
förnybar el, bidrar vi tillsammans till energiomställningen.

SUSEGÅRDENS SOLPARK
– EN SOLSKENSHISTORIA
Hela 1,5 MW lokalt producerad solel adderades under
2021 till det svenska energisystemet då Susegården
solpark i Halland invigdes. Susegårdens Solpark i Halland,
är ett samarbete mellan E.ON, Getinge och SuseKraft AB.
Den förnybara elen som produceras i solparken
köps av Getinge Sterilization AB och satsningen på
närproducerad, förnybar el är ett viktigt steg för att göra
företaget koldioxidneutralt 2025. Tack vare solparken
undviker Getinge utsläpp av 500 ton koldioxid genom att
solel kan ersätta annan energi. Redan under det första
året beräknas cirka 55 procent av produktionen i Getinge
kunna drivas med solenergi.
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En lösning som vi på E.ON erbjuder är partnerskap för solel. Det
innebär att vi matchar företag som vill köpa lokalt producerad
förnybar solel med ägare av mark som är lämplig för etablering
av en solcellspark. Vi bygger parken och står för driften, och
elkunden köper motsvarande mängd förnybar el som adderats till
energisystemet.

Vi bygger också egna solcellsparker
Förutom att bidra till minskad elbrist tillför solcellsparker
även energisystemet mer förnybar el. Dessutom ökar
intresset från företag som vill bli delägare och från olika
aktörer som vill köpa den lokalt producerade solelen.
Under året tog E.ON därför beslutet att i egen regi bygga
storskaliga solcellsparker och möta efterfrågan med olika
koncept och affärsmodeller för att få solcellsparkerna på
plats.
Vi söker mark till våra solcellsparker främst i södra och
mellersta Sverige (elområde 3 och 4) där behovet av ny
elproduktion är som störst. Det initiala målet är att bygga
för en effekt på 200 MW. I slutet av 2021 var markköp
på ungefär 500 hektar säkrade för fortsatt planering av
storskaliga solcellsparker, vilket innebar att vi uppnått
ungefär hälften.
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Fjärrvärme som
systemlösning
Ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme, vilket gör denna till den vanligaste
uppvärmningsformen. Fjärrvärme är en viktig del av energiomställningen, med återvunnen och förnybar
energi som dessutom frigör elkapacitet.
Tillvaratar resurser som annars skulle gå till spillo
Fjärrvärmen är en viktig förutsättning för en hållbar
energiförsörjning. Istället för att varje fastighet har sin egen
värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en
gemensam anläggning. Fjärrvärmen tar vara på resurser som
annars skulle gå förlorade. Bränslet består till stor del av olika
former av rester: rester från svensk skogsavverkning, träavfall
från pappers- eller träindustrin, eller restavfall från hushåll
eller verksamheter. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt
att ta tillvara på överskottsvärme från lokala industrier eller
datahallar. På så sätt gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och
energieffektiva. Extra resurseffektivt blir det i ett kraftvärmeverk
som producerar el och fjärrvärme samtidigt. Utmaningar med
fjärrvärmen är att återvunna resurser i det avfall som tas tillvara
kan vara fossila, läs mer på sidan 27.

Frigör elkapacitet och tar vara på värmen
i elproduktionen
Det som ofta glöms bort är det stora bidrag som fjärrvärmen
ger genom att avlasta elsystemet och frigöra elkapacitet som
annars hade behövts för uppvärmning. Kapaciteten kan istället
användas för att ställa om transporter och industri. Dessutom
kan el i större utsträckning exporteras och ersätta fossilbaserad
elproduktion, alternativt kan importen av fossilbaserad
elproduktion minskas under kalla vinterdagar. På nationell nivå

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2021

reducerar fjärrvärme eleffektbehovet med 7 000 MW, jämfört
med om motsvarande värme skulle ha producerats med eldrivna
värmepumpar.
I många fjärrvärmesystem produceras dessutom både el
och värme, så kallad kraftvärme. På så sätt utnyttjas det
använda bränslet maximalt och bidrar till att göra kraftvärmen
väldigt resurseffektiv. Dessutom är det en stor tillgång för
energisystemet eftersom elen är planerbar och produceras
när och där elen behövs. Nationellt bidrar kraftvärmen med
cirka 3 000 MW elproduktion. Det innebär att fjärrvärmen
och kraftvärmen, direkt och indirekt tillsammans bidrar med
motsvarande 10 000 MW eleffekt, vilket i sin tur motsvarar mer
än en tredjedel av elbehovet en kall vinterdag.

Fjärrvärmenätet distribuerar kraftvärmen
Det talas mycket om hur vi ska säkra elförsörjningen i Sverige och
hur viktigt det är med planerbara energikällor som komplement
till vind och sol. Här har kraftvärmen, som tidigare beskrivits,
en viktig roll. Den ger oss nämligen pålitlig energi under alla
förhållanden. Viktigt i sammanhanget är att kraftvärmens
effektivitet bygger på att det finns ett fjärrvärmenät som kan
ta emot den värme som bildas i processen. Att fjärrvärme
finns utbyggt är därför en förutsättning för att vi ska få lokalt
producerad el från kraftvärme.
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Bättre tillsammans
Skånes Effektkommission
Ett viktigt forum är Skånes Effektkommission, där vi tillsammans
med kommuner, industri och näringsliv beräknar framtidens
förbrukning och därmed det elnät som behövs. Med bland
andra Region Skåne inventerar vi möjligheterna för att
planera den mest effektiva utbyggnaden och användningen av
elanläggningarna.
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Vi kan inte ensamma åstadkomma den omställning som krävs för att nå klimatmålen. Vi behöver tillsammans med
samhälle och kunder hitta gemensamma lösningar för att säkerställa ett elnät med den kapacitet som kommer att
krävas i framtidens energimix, såväl tillförsel som konsumtion. Under året förstärktes flera viktiga samarbeten.
Under 2021 arbetade Elektrifieringskommissionen för att skapa
underlag till elektrifieringsstrategin som presenterades av
energiministern i februari 2022.
E.ON har, som Sveriges största elnätsägare, bred och djup
kompetens inom området och ser mycket positivt på regeringens
initiativ att öka tempot i denna nödvändiga omställning.

Nya lösningar som flexibilitet, villkorade avtal, energilagrings
anläggningar, samt optimerad elbilsladdning skapar
möjligheter till snabbare framdrift i bland annat
omställning av industri- och transportsektorerna.

Elektrifieringskommissionen
Kommissionen har initierats av regeringen och
leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Europachefen för E.ON Energidistribution, Johan
Mörnstam, deltar som en av 16 representanter från
politiken, näringslivet och regioner.
Elektrifieringskommissionens främsta syfte är att
påskynda elektrifieringen av transportsektorn.
Arbetet med att ställa om till en fossilfri
transportsektor är i ett avgörande skede och
takten mot elbaserade transporter behöver öka
ytterligare. Kommissionen ska bland annat belysa
finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och se
över hur el snabbt kan dras fram till elvägar och
laddinfrastruktur för snabbladdning.
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3. Med
planeten i
fokus
Vi arbetar för att vara den aktör i
Norden som tydligast driver den
hållbara energiomställningen. I det
här kapitalet redogör vi i siffror för var
vi står idag och vilka våra utmaningar
och möjligheter är framöver.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete ligger i visionen om att vara den aktör i Norden som tydligast driver den hållbara
energiomställningen. Klimatfrågan är i fokus för vårt arbete, men också frågor som handlar om hur vi genom ansvarsfull
resursanvändning och med hänsyn till biologisk mångfald bygger och utvecklar våra affärer på ett hållbart sätt. För att lyckas tror
vi att det är nödvändigt att arbeta genom medarbetarengagemang och även säkerställa att vi utvecklar en arbetsplats som präglas
av mångfald, jämställdhet och inkludering.
Vi verkar inom ett ekosystem

Vi ser FN:s globala mål för hållbar utveckling
som en kompass för att kartlägga vår påverkan.
Både för att förstå hur vi kan maximera vårt
positiva bidrag och hur vi kan minimera vår
negativa påverkan. E.ON Sverige vill bidra och
säkerställa att hela affären kan vara ekonomiskt
lönsam och konkurrenskraftig i ett samhälle
där alla målen är uppfyllda. Vi har valt att
fokusera på sju av de 17 målen och tolv av de
169 delmålen som vi identifierat som centrala
för vår verksamhet.
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Samhälle

Ekonomi
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För att bolag ska vara långsiktigt relevanta
aktörer är det affärskritiskt att kontinuerligt
arbeta för att de produkter och tjänster som
erbjuds inte bara gör nytta för kunder och
ägare utan för hela det ekosystem som de
befinner sig i. E.ONs utveckling och förbättring
av verksamhetens påverkan genom hela
värdekedjan är en förutsättning för att vi ska
göra en förflyttning i en hållbar riktning. Vi ska
verka för att i alla delar av verksamheten skapa
största möjliga nytta för såväl våra kunder som
vår omgivande miljö i övrigt.

Miljö
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De sju mål vi valt att fokusera på
CENTRALA MÅL FÖR E.ON

RELEVANS FÖR E.ON

3. G
 od hälsa och
välbefinnande

3.4. Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma
sjukdomar och främja mental hälsa
3.5. Förebygg och behandla drogmissbruk. Stärka insatserna
för att förebygga och behandla drogmissbruk och skadligt
alkoholbruk

Med ett aktivt säkerhetstänk och det friska i fokus vill vi förebygga och hantera all form av
ohälsa i verksamheten. Våra medarbetare ska må bra, kunna ta ansvar för sin hälsa och ha
möjlighet att prestera hållbart över tid.

5. Jämställdhet

5.1. Utrota diskriminering av kvinnor och flickor.
5.5. Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande.

Vi ser till så att alla anställda har samma möjligheter och har nolltolerans mot all
diskriminering. Vi har satt upp tydliga mål för att öka jämställdheten inom organisationen.
På E.ON liksom i leverantörsledet är det viktigt med jämställdhet inte bara ur ett
rättviseperspektiv utan också för att på bästa sätt ta vara på perspektiv och kreativitet.

7. Hållbar energi
för alla

7.2. Öka andelen förnybar energi i världen.
7.3. Fördubbla ökningen av energieffektivitet.

Vi producerar, distribuerar och säljer energi i form av el, värme, kyla, ånga och gas. Vi har
ett mål om att sälja 100 procent förnybar och återvunnen energi till senast 2025. Våra
energilösningar bidrar dessutom till högre energieffektivitet i samhället.

9. H
 ållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

9.1. Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande
infrastrukturer.
9.4. Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad
hållbarhet.

Vi bidrar till en hållbar infrastruktur i Sverige genom de framtidsanpassade investeringar
som löpande görs i distributionsnäten. Vi främjar innovation i den egna verksamheten och
samverkar med andra aktörer i syfte att finna innovativa lösningar för ett hållbart Sverige.

10. Minskad
ojämlikhet

10.2. Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.

På E.ON arbetar vi aktivt för att skapa och bibehålla en öppen och inkluderande miljö. Vi har
också ett partnerskap med Boost by FC Rosengård i Malmö. Målet är att underlätta för unga
att komma in på arbetsmarknaden.

11. H
 ållbara städer
och samhällen

11.2. Tillgängliga hållbara transportsystem för alla.
11.6. Minska städers miljöpåverkan.

E.ON bidrar till elektrifiering av städer och tillhandahåller biogas och el för mer hållbara transporter.
Vår fjärrvärmetjänst tar vara på resurser som annars hade gått till spillo och bidrar till att minimera
riskerna för att gifter sprids i natur och hav. E.ONs smarta värmedelningslösningar gör att vi kan ta
vara på överskottsenergi och använda den där den efterfrågas.

13. Bekämpa
klimatförändringarna

13.1. Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan
till klimatrelaterade katastrofer

Vi erbjuder lösningar som förenklar övergången till ett fossilfritt samhälle. Eftersom
vi orsakar klimatutsläpp i flera delar av värdekedjan har vi ett mål om att minska vårt
klimatavtryck med 50 procent till 2025 jämfört med 2017.
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CENTRALA DELMÅL FÖR E.ON
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Energi och klimat

E.ON Sverige klimatavtryck
2021 (kton CO2e)
500

Elnätsutbyggnad för elektrifiering, utbyggnad av förnybar energi och mål för nollutsläpp.

400

Vår klimatpåverkan
Målarbetet har gått framåt i bra takt, även om inledningen av
2021 med kallt väder och stort energibehov innebar ett bakslag.
Att utvecklingen gick åt fel håll under 2021 gör det bara ännu
viktigare för oss att ta nya tag med fokus på utvecklingen
framåt. Det gör vi med vårt framåtblickande nettonollmål
till 2035. De långsiktiga målen är oerhört viktiga att sätta
eftersom omställningsarbetet tar tid. Det handlar om stora
investeringar, många gånger med ny- och ombyggnationer som
är omfattande projekt som kräver en långsiktig planering för att
kunna förverkligas. Genom att sätta tydliga och ambitiösa mål
når vi förändring, både på kort och lång sikt – det har inte minst
vårt försäljningsmål om 100 procent förnybar och återvunnen
energi till 2025 visat oss. Det fossila bränsle som finns kvar i vår
produktion synliggjordes i siffrorna för 2021, då det periodvis inte
fanns tillräckliga mängder förnybar och återvunnen energi att
tillgå. Det blev en tydlig påminnelse om att arbete kvarstår med
fasa ut även de sista delarna så snabbt som möjligt.

Andel såld förnybar och återvunnen energi
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På E.ON har vi under flera år målmedvetet arbetat för att till
2025 nå en minskning av våra växthusgasutsläpp med 50
procent jämfört med 2017. Vårt mål är också att all såld energi år
2025 ska vara återvunnen eller förnybar. På så sätt kan vi även
bidra till att våra kunders växthusgasutsläpp kan minskas.
Målen uppnår vi främst genom att byta ut fossilt bränsle i
våra kraftvärmeverk mot förnybar och återvunnen energi och
i samarbete med kunder ersätta såld fossil gas med förnybara
alternativ. Utöver dessa mål arbetar vi för att bygga ut och
rusta elnätsinfrastrukturen för att möjliggöra att så stor andel
nyanslutning som möjligt är tillgänglig för att möta ett stort
och växande kundbehov. Utbyggnad av förnybar energi är också
en viktig del av att driva energiomställningen, där vi under året
bidrog med våra solcellsinstallationer.
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Under 2021 var E.ON Sveriges totala klimatavtryck 1 001 kton
CO₂e, vilket innebar en ökning med 22 procent jämfört med
2020. Av all värme, kyla och ånga som vi sålde 2021 kom 93
procent från förnybara eller återvunna källor. Av gasförsäljningen
var 59 procent förnybar, och 55 procent av elförsäljningen bestod
av ursprungsgarantier för förnybara energikällor. Resterande del
av elförsäljningen utgjordes av kärnkraft.
Den största anledningen till ökningen av växthusgasutsläpp
berodde på, till skillnad från 2020 som var ett varmt år, att 2021
inleddes med kyla som krävde hög energianvändning. Under året
var också elbehovet stort och även den ökade elproduktionen
bidrog till de ökade utsläppen när spets- och reservanläggningar
som förbränner olja och kol togs i drift. Det är framför allt
i reservanläggningar som fossila bränslen fortfarande
används och på grund av att de inte körs så ofta ligger de sist i
prioriteringen av vår pågående bränsleomställning.

Växthusgasutsläpp från biobränslen
En signifikant del (45 procent) av energin som E.ON producerar
kommer från biobränslen. Förutom returträflis och den biogena
andelen i restavfall, kommer allt fast biobränsle som förbränns
E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2021

i E.ONs kraftvärmeverk från restprodukter från svenskt
skogsbruk, sågverk och pappers- och massaindustrin. De biogena
utsläppen från E.ONs kraftvärmeverk uppskattades totalt till
cirka 1 299 kton CO₂e under 2021. Liksom övriga utsläpp ökade
dessa i takt med en ökad energiförbrukning under året.

Ursprungsgarantier och gröngascertifikat
2021 kompenserade vi för våra elnätsförluster genom inköp av
ursprungsgarantier för vattenkraft motsvarande 421 kton CO₂e,
och för förbränning av energigas för kraftvärmeproduktion
genom inköp av gröngascertifikat motsvarande 95 kton CO₂e.
Läs mer på sidan 34.

Luftföroreningar
En ytterligare effekt av den kalla inledningen på 2021 och
den ökade användningen av fossila bränslen i spets- och
reservanläggningar, var att luftföroreningarna av kväveoxider,
svaveloxider och stoft från vår el- och värmeproduktion ökade.
Läs mer på sidan 38.
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Anslutning och utbyggnad
av mer förnybar energi
Två viktiga händelser under det gångna året var anslutningen av vindkraftparker i Västernorrland och det rekordstora
intresset för solcellsanläggningar. En god effekt av dessa båda är att mängden förnybar energi som kan tillföras elnätet
nu kan öka ytterligare.
2021 blev ett rekordår för solcellsanläggningar

Hösten 2021 var elanslutningen till Hästkullens och
Björnlandshöjdens vindkraftsparker klara och tillför nu 475 MW
förnybar vindkraftsel till nätet. Det motsvarar elbehovet för
drygt 320 000 villahushåll.

Som en följd av höga energipriser samt det gröna ROT-avdraget
som infördes vid årsskiftet 2020–2021, är efterfrågan på
solceller stor. 2021 blev ett riktigt rekordår för solceller, både
försäljning och föranmälningar gällande anslutning till våra elnät
ökade rejält.

Anslutningarna av vindkraftsklustrets stora parker till stamnätet
bidrar rejält till den svenska energiomställningen. Samtidigt
läggs grunden för tillväxt och näringslivsutveckling i södra
Norrland. När samtliga vindkraftparker i klustret runt Nysäter
står färdigbyggda har vi anslutit drygt 1 100 MW förnybar
vindkraftsel.

Under året kom det in 10 681 föranmälningar att jämföra med
6 104 föranmälningar 2020. Högst antal föranmälningar och
installationer syns bland de mindre anläggningarna, de under 20
kW som ofta efterfrågas av villaägare. Totalt anslöt vi närmare
130 MW solenergi under 2021 (90 MW under 2020).

Vår egen försäljning av solceller till husägare ökade under 2021
med hela 117 procent jämfört med 2020. Detta resulterade i en
ökning av installerade solcellsanläggningar med 63 procent.
Att efterfrågan på solel ökade är mycket positivt, men den
rådande bristen på material och installatörer gjorde att
antalet färdiga anslutningar var betydligt färre än antalet
föranmälningar.
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Två nya vindkraftsparker anslutna i Västernorrland

Antal solcellsanläggningar
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—— Anslutna 2021
- - - Föranmälda 2021
—— Anslutna 2020
- - - Föranmälda 2020
—— Anslutna 2019
- - - Föranmäld 2019
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Ansvarsfull resursanvändning
En del av vår kärnverksamhet handlar om att hjälpa kunder att använda energi på ett resurseffektivt sätt.
Energiomställningen innebär ett ökat behov av förnybara energikällor, och med en ökad elektrifiering blir det
allt viktigare att optimera användningen av de olika energislagen. Ansvarsfull och resurssmart användning av
energi är därför en central del av vår möjlighet att göra positiv skillnad.

Resursanvändning i vår verksamhet
Elnäten utgör själva ryggraden i den energiomställning som vi är
mitt uppe i och såväl utbyggnad som underhåll av den befintliga
infrastrukturen måste ske kontinuerligt. Även i övriga delar av
verksamheten sker löpande underhåll som tar materiella resurser
i anspråk. Detta är ett arbete som i stor utsträckning sköts av
entreprenörer där vi genom ett närmare samarbete kan förbättra
vår uppföljning av materialanvändning, återvinningsmöjligheter
och det avfall som uppkommer.
Den största avfallsfraktionen från elnätsaffären består av
kreosot-impregnerat virke som blivit över efter förnyelse
och vädersäkring av elnäten. Det avfall som genereras i
vår energiproduktion består till stor del av aska från våra
kraftvärmeverk.

Hanteringen av farligt avfall
Av E.ONs totala avfall klassas 27 procent som farligt avfall.
Den största delen av vårt avfall består av aska som återvinns
på olika sätt. Från bottenaskan sorteras metaller ut som kan
användas för nya produkter. Återstående del av bottenaskan
stabiliseras genom en process i vilken koldioxid från luften
binds in i askan (karbonatisering). Därefter används det som
konstruktionsmaterial för bland annat sluttäckning av deponier.

E.ON Sveriges avfall 2021
Energiåtervinning
3%
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Vår hantering av material och tjänster, till exempel för
byggnation, underhåll och energiproduktion, lämnar ett
betydande fotavtryck. För att reducera detta siktar vi på
en högre grad av cirkularitet i vår hantering genom att öka
omfattningen av återvinning och återanvändning. Arbetet med
att optimera bränslet till energiåtervinning är en viktig del och
inkluderar att verka för att samhället i stort blir bättre på att
materialåtervinna bland annat plast.

Deponi
7%

Vid våra kraftvärmeverk bildas det även rökgasreningsrester i
form av flygaska som till viss del används till neutraliseringsmedel vid återfyllning av nedlagda kalkbrott. Framöver ser
vi möjligheter att utvinna värdefulla ämnen som exempelvis
salter, kalium, zink och koppar. En del av askan går inte att
återvinna och deponeras därför i gamla bergrum enligt gällande
miljölagstiftning. På vår kraftvärmeanläggning Högbytorp har vi
nära samarbete med Ragn-Sells som just nu utvecklar en metod
att återvinna viktiga salter ur aska, så kallat ash-to-salt.

MILJÖOLYCKOR

Materialåtervinning, inklusive
biologisk återvinning
90%

Under 2021 rapporterades inga allvarliga miljöolyckor inom E.ONs

År 2021 var E.ON Sveriges totala avfall 182 kton vilket innebar
en ökning med 8 procent jämfört med 2020. Ökningen berodde
främst på ökade mängder bottenaska på grund av ökad
produktion av värme och el till följd av ett kallt 2021. Därtill en
ökad förbränning av bark i Malmö, då bark har en högre askhalt.
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verksamhet. Antalet mindre allvarliga miljöincidenter minskade
marginellt från 141 under 2020 till 137 under 2021. Under 2021 fortsatte
vi arbetet för en ökad och förbättrad inrapporteringsgrad. De vanligaste
miljöincidenterna är kopplade till kemikaliehantering, avfallshantering och
köldmediahantering.
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Energiåtervinning – ett viktigt resursutnyttjande men fossila utsläpp utmanar
Energiåtervinning är en smart lösning
för behandling av sådant avfall som
inte kan undvikas, återanvändas eller
materialåtervinnas. Energiåtervinning är också
centralt för att avgifta samhället från sådant
som inte bör cirkuleras.

Under året satte vi målet att till 2025 minska
andelen plast i vår energiåtervinning med 20
procent och till 2030 med 55 procent. För
att nå dessa mål har vi bland annat sett över
möjligheten att öka incitamenten att minska
mängden plast för de som lämnar avfall
till energiåtervinning. Som ett första steg
initierade vi en plastklausul i samtliga nya
avtal med avfallslämnare, vilket innebär att vi
tillsammans tar fram en handlingsplan i linje
med våra plastmål.
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Ungefär 20 procent av det avfall vi förbränner
består av fossila material såsom plast, vilket ger
upphov till fossila utsläpp vid förbränning. Vi
arbetar därför proaktivt för att minska mängden
plast som förbränns, både med åtgärder inom
vår egen rådighet och påverkan uppströms.

Vi arbetar även med initiativ med sikte på
att påverka aktörer uppströms längs vår
värdekedja. Exempelvis arbetar vi med
fastighetsägare och kommuner för att
tydliggöra kopplingen mellan avfall och energi
och vikten av att sortera plast rätt från början.
Ett exempel är projektet ”Cirkulär Fjärrvärme”
i Barkarbystaden där E.ON tillsammans med
fastighetsägarna Wallenstam och Byggvesta
samverkat i en pilot för att få de boende
att sortera ut plast från restavfallet i högre
utsträckning samt öka kunskapen kring
återvinning och kopplingen till energi.
Inom en överskådlig framtid kommer
plast med största sannolikhet finnas kvar i
samhället och behöva hanteras som avfall.
Energiåtervinningens roll som avgiftare av
material som inte bör cirkuleras handlar bland
annat om vissa plaster. Vår uppfattning är därför
att på sikt måste åtgärder för plastminsking
kompletteras med koldioxidinfångning.
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Biologisk mångfald
E.ON har verksamhet i skog och mark med ledningsgator och fördelningsstationer för eldistribution, och vi använder biobränslen
i vår energiproduktion. Vår verksamhet påverkar biologisk mångfald och vårt ansvar är både att minimera negativt avtryck och i
största möjliga mån vidta åtgärder som påverkar den biologiska mångfalden positivt.
Biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande
ekosystem och E.ON arbetar med olika initiativ för att främja och
skydda biologisk mångfald, både i Sverige och i övriga Europa.
I Sverige har vi under flera år arbetat med olika pilotprojekt
för att undersöka hur vi kan inkludera arbetssätt och
metoder som gynnar naturlig flora och fauna, i samband med
löpande underhållsarbete och vid nybyggnation inom vår
energidistribution. Vi har gjort en rad insatser som visat gott
resultat. Under 2022 kommer vi utvärdera olika möjligheter för
att implementera ett systematiskt arbete i större skala, med
tydliga handlingsplaner och målsättningar.

Ledningsgator och miljöer runt våra anläggningar
Just ledningsgator är betydelsefulla spridningskorridorer
för många arter och därför viktiga att satsa på. I Sverige har
detta arbete redan kommit en bra bit på väg och sedan många
år tillbaka arbetar vi med miljöinsatser i samarbete med
Länsstyrelsen och markägare. Bland annat skapar vi sandblottor,
små ”öar” av sand som många insekter behöver för att bygga bo.
Vi lämnar ridåer av växter mot vattendrag som en skyddande
korridor, kapar träd med helikopter för att undvika markskador,
forslar bort ris för att skapa livskraftiga miljöer för hotade arter,
med mera.
Även runt våra anläggningar arbetar vi för ökad biologisk
mångfald genom att så blommande växter, skapa ängsmark
och sätta upp bihotell. Dessutom isolerar vi elledningar och
sätter upp så kallade fågelavvisare för att minska risken för att
fåglar förolyckas i våra nät. Bland annat arbetar vi tillsammans
med Skånes Ornitologiska Förening för att skydda den hotade
berguven.
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E.ON skördar inte skog för att tillverka biobränsle utan det fasta
biobränsle som vi använder är restprodukter från skogsbruket
och skogsindustrins tillverkning av sågade trävaror, massa och
papper i Sverige. Materialet hämtas från närliggande skog och
industri, vilket gör att transporterna sällan överstiger tio mil.
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Systematiskt arbete för att gynna flora och fauna

Biobränsle från svenskt skogsbruk

Svensk skogslagstiftning tar hänsyn till miljöpåverkan i form av
förlust av biologisk mångfald och andra naturvärden. Vi arbetar
löpande med våra leverantörer av biobränsle för att säkerställa
att gällande lagar och regler följs vid uttag av biomassa. Vi för
även en dialog kring utvecklingen av arbetssätt som går längre
än svensk lagstiftning.

Internationellt samarbete med
FN:s miljöprogram UNEP
Under 2021 inledde E.ON-koncernen ett samarbete med
FN:s miljöprogram UN Environment Program (UNEP) och
satsningen på ”Decade of Ecosystem Restoration“ där E.ON
är en officiell partner. Som en del i det partnerskapet har E.ON
gjort ett åtagande om att koncernövergripande implementera
skötselmetoder som gynnar biologisk mångfald vid våra
ledningsgator i hela Europa. Ett första steg är arbetet med att
utveckla riktlinjer för skötselmetoder och uppföljning, vilket
påbörjades under 2021.

Under 2021 upplät vi mark på Öland vid E.ONs elstation i Norra Möckleby.
Där har Länsstyrelsen nu anlagt en blomsterträda och en bibädd.
Anläggningen är placerad i ett område med artrika gräsmarker där åtgärder
är extra viktiga.
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Vi blickar framåt
Vi fortsätter med elnätsutbyggnaden och investerar för
framtiden genom att möjliggöra fler kundanslutningar. Vi
vill också bidra ytterligare till förnybar energiproduktion, där
fortsatta solcellsinstallationer är en del.

MED PLANETEN I FOKUS

Vår kunskap om de växthusgasutsläpp som vår produktion,
framför allt energiåtervinningen, ger upphov till är god.
Med ambitionen att reducera våra utsläpp även längs vår
värdekedja påbörjade vi under 2021 arbetet med att kartlägga
växthusgasutsläppen i vårt leverantörsled. Målet är att få en
bättre förståelse för vad som krävs av oss framåt för att minska
utsläppen. Även om vi ännu inte har hela bilden klar för oss, så
har vi beslutat oss för att vi ska nå nettonoll i hela vår värdekedja
till 2035.
Vi vill vara drivande i den energiomställning som måste ske,
vilket också kräver att vi har ett tydligt uttalat och ambitiöst
mål att arbeta mot. Under 2022 kommer vi arbeta fram en
handlingsplan med tillhörande delmål som ska ta oss hela vägen
till vårt nettonollmål. Samarbeten genom värdekedjan för att
hitta hållbara lösningar ser vi som avgörande.
Fjärrvärme i Sverige har en unik möjlighet att skapa kolsänkor.
Med det akuta läget vi har i klimatfrågan är det tydligt att vi
behöver kompensera för historiska utsläpp genom att skapa
negativa koldioxidutsläpp – så kallade kolsänkor. Detta kan
göras genom ökad tillväxt och inbindning av kol i skog och mark.
En annan möjlighet är tekniska lösningar som gör det möjligt
att fånga in utsläpp från hållbart producerade biobränslen,
som rester från sågverk och pappersmassabruk, eller gamla
mjölkkartonger. Här har svensk fjärrvärme en unik möjlighet att
bidra genom att utnyttja sina anläggningar för detta ändamål.
På E.ON undersöker vi möjligheter till både Bio-CCS och
biokol. Inom koncernen har vi dessutom förvärvat 25 procent
av aktierna i bolaget Horisont energi som är specialiserade på
koldioxidslagring. Bolaget har sin första site i Norra ishavet där
man beräknar att kapacitet finns för att lagra 100 miljoner ton
CO₂e. 36 miljoner ton är redan reserverade av olika intressenter.
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PILOTPROJEKT FÖR FOSSILFRI RÖJNING
Sedan hösten 2021 testar vi fossilfri röjning i marker där vi vädersäkrar elnät. Röjningsarbetet utförs med eldrivna verktyg som
transporteras runt i en eldriven bil. Vi testar elverktygen för att skaffa oss erfarenhet av hur väl de fungerar.
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Hållbarhetsrapport 2021

4. Vi
möjliggör
omställning
Här berättar vi om vårt arbete
med att skapa en inkluderande och
jämställd arbetsmiljö.

Våra medarbetare är avgörande
För att lyckas med hållbarhetsarbetet hela vägen behöver hållbarhetsfrågorna vara på dagordningen hos alla
medarbetare. Vi behöver inkludera hållbarhetsaspekter i alla typer av diskussioner och projekt, kartläggningar
och utvärderingar, i alla beslut som fattas och med tydliga ambitioner, handlingsplaner och mål som vi arbetar
tillsammans för att uppnå. Vi är inte där än, men det är vår tydliga ambition och vi är på väg – övertygade om att det
är så vi kommer att möjliggöra en hållbar omställning för alla.

Våra engagerade medarbetare är avgörande
för vårt hållbarhetsarbete. För att driva
energiomställningen är mångfald och
inkludering ett måste. Ju bättre vi blir på att
tillvarata mångfald och skapa en inkluderande
arbetsplats, desto bättre blir vi på att förstå
våra kunder, att attrahera rätt kompetens, att
skapa innovation och inte minst att erbjuda en
utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror helt enkelt på att vi blir bättre
tillsammans, att alla är välkomna och att alla är
lika olika.
Som arbetsgivare har vi ett socialt ansvar
och med hjälp av praktikplatser skapar vi
förutsättningar för framtidens kompetens
samtidigt som vi ökar vår mångfald.
Utöver vårt kontinuerliga arbete för att
öka mångfald och inkludering anordnade
vi 2021 en inkluderingsvecka där alla våra
medarbetare erbjöds möjligheten att ta del av
inspirationsföreläsningar och workshops.
Vi arbetar med långsiktiga jämställdhets-och
mångfaldsmål: vår ambition är att 2025 ska
andelen kvinnor och män i ledande befattningar
vara lika stor. Vårt mål är också att andelen
anställda med utländsk bakgrund ska spegla
andelen medborgare med utländsk bakgrund i
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Sverige. Med utländsk bakgrund avses personer
som är utrikesfödda och personer som är
inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Vi
mäter detta årligen med hjälp av anonymiserade
uppgifter från Statistiska centralbyrån.

V I M Ö J L I G G Ö R O M S TÄ L L N I N G

Vi vill öka vår mångfald

Medarbetarengagemang
– Employee Net Promoter Score
Sedan 2018 har vi mätt motivation och
engagemang genom nyckeltalet Employee Net
Promoter Score (eNPS). För oss är det viktigt att
våra medarbetare känner sig som ambassadörer
för E.ON och är villiga att sprida ett positivt
budskap om vår arbetsplats. I eNPS-frågans
svar ligger dessutom nyckeln till förbättring.
Förutom att få en indikator på motivation och
engagemang, är det viktigt att förstå varför
medarbetaren väljer att rekommendera E.ON
som arbetsgivare eller varför hen inte gör det.

Medarbetarengagemang
– Winningtemp
Winningtemp är en engagemangsplattform,
som vi implementerade 2019, där varje
medarbetare påverkar och bidrar till sin
arbetsplats välmående och utveckling. Det
är en medarbetarundersökning där alla
medarbetare en gång i veckan får fyra eller
fem frågor skickade till sig via mejl och mobil.
Frågorna är en del av ett forskningsbaserat
frågebatteri och varje vecka slumpas frågorna
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Winningtemp kategoriserar frågor i nio olika
kategorier samt eNPS: ledarskap, arbetsglädje,
meningsfullhet, autonomi, arbetssituation,
delaktighet, personlig utveckling, teamkänsla
och engagemang. Att följa upp temperaturen
veckovis, i stället för på årsbasis, ger oss
möjlighet att se och förstå trender samt att
agera och vidta åtgärder snabbare. Verktyget
möjliggör dessutom en levande dialog på
teamnivå kring viktiga aspekter i våra anställdas
vardag.

En mer inkluderande rekrytering
Efter att tidigare år ha gjort en grundlig
genomlysning av rekryteringsprocessen
utifrån ett inkluderingsperspektiv fortsatte vi
under året med att ytterligare förbättra vårt
arbetssätt med avseende på inkludering. Vi
arbetar systematiskt med samtliga steg och
aktiviteter i samband med rekrytering, vilket
har visat sig ge goda resultat.
Vi har bland annat förändrat innehållet i våra
jobbannonser till ett mer inkluderande språk
och tilltal. Målsättningen är att alltid ha både
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kvinnliga och manliga slutkandidater i våra
rekryteringsprocesser och vi följer kontinuerligt
upp resultatet. Rekryterarna har en aktiv roll att
driva inkluderingsfrågorna till exempel genom
att coacha och utmana rekryterande chefer i ett
mer inkluderande resonemang vid rekrytering.
Vi har fortsatt vårt engagemang med att
skapa arbetsmöjligheter genom att erbjuda
praktik i olika projekt såsom Jobbsprånget,
Tekniksprånget och olika lokala Jobbspår.

Jämlika löner
På E.ON arbetar vi aktivt för att lika arbete
ska ge lika lön. Varje år efter genomförd
lönerevision görs en grundlig lönekartläggning.
Dels säkerställer vi att våra riktlinjer kring lön
och förmåner är skrivna ur ett könsneutralt
perspektiv, dels går vi igenom alla löner för
att säkerställa att vi har jämlika löner. Varje år
reviderar vi våra befattningsvärderingar för
att säkerställa att våra roller bedöms på ett
korrekt sätt och även att våra löner ligger på en
jämställd och marknadsmässig nivå.

Hälsa ur ett jämställdhetsperspektiv

hållbar prestation”. Vi erbjuder även
alla medarbetare en hälsoförsäkring
och via den kan de få stöd kring
både fysiska och psykiska besvär.
Syftet är att hälsoförsäkringen ska
användas i ett tidigt skede.

Andel kvinnor i ledande befattning
2018

36%

Hälsa under
covid-19-pandemin

2019

37%

Under 2021 fortsatte både arbetsliv
och vardag att vara annorlunda.
Arbetsplatsen innebar hemmet
för många av oss och våra sociala
kontakter var fortsatt begränsade.
Hälsan påverkades av denna
förändring och på E.ON mötte vi
detta med att fortsätta utbilda,
informera och aktivera våra chefer
och medarbetare. Fokus var hållbart
distansarbete och hur man som chef
jobbar med arbetsmiljö på distans.
Vår hälsoförsäkring har varit en
tillgång då många medarbetare
har använt den för att få hjälp att
hantera situationen.

2020

39%

2021

38%

Mål
2025
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som varje individ frivilligt och anonymt får
svara på. Winningtemp kan beskrivas som en
temperaturmätning där förändringar i svaren
kan ses i realtid. Temperaturen går att bryta
ner bolagsvis, avdelningsvis och, i de fall då
personalgrupper har fler än fem medarbetare
som svarar på undersökningen, även gruppvis.
Temperaturen kan också ses uppdelad på
könsidentitet och i åldersspann.

50%

Att våra medarbetare mår bra, ges möjlighet till
balans i livet och förutsättningar för en hållbar
prestation är en nödvändighet. E.ON anser att
det är mycket viktigt att det finns beredskap,
vilja samt kunskap om att främja anställdas
möjlighet att balansera arbetsliv och övrigt
liv även utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Under 2021 genomförde vi därför en utbildning
för chefer och medarbetare inom ”Balans och
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Fördjupad
information
Här redogör vi för styrning av vårt
hållbarhetsarbete, så väl inom
vår egen verksamhet som inom
leverantörsledet. I det här kapitlet
finns också tabeller som visar
nyckeltal och utvecklingen över tid.

Hållbarhetsstyrning
Det yttersta ansvaret för E.ONs hållbarhetsarbete i Sverige har E.ON Sveriges vd. Tillsammans med den övriga
företagsledningen fattar vd strategiska beslut inom hållbarhet för E.ON i Sverige. Hållbarhetschefen leder det strategiska
hållbarhetsarbetet tillsammans med representanter från olika delar av verksamheten som är organiserade i två Green
Teams – ett inom Energy Networks och ett inom Customer Solutions. Respektive Green Team arbetar igenom övergripande
prioriteringar, målsättningar och handlingsplaner som de olika verksamheterna sedan implementerar inom sina områden.
De lokala E.ON-bolagen ansvarar för att driva verksamheten så att hållbarhetsmålen nås.

Hållbarhetsrapportering

E.ON Sverige följer de riktlinjer för hållbarhet som bestäms
centralt för hela E.ON-koncernen. I de fall där det finns
skäl att komplettera eller skärpa riktlinjerna för hållbarhet
tas även lokala riktlinjer fram. I E.ONs uppförandekod
finns riktlinjer för bland annat korruptionsbekämpning,
konkurrenshantering, informationssäkerhet, säkerhet och hälsa.
Utöver uppförandekoden finns bland annat följande riktlinjer av
betydelse för vårt hållbarhetsarbete:

Hållbarhetsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen
och rapportering av av ekonomiska aktiviteter kopplade till
EU:s nya taxonomi, görs på koncernnivå och finns på
eon.com. Vår svenska hållbarhetsrapport avser att synliggöra
vårt hållbarhetsarbete ur ett nationellt perspektiv. Med ”E.ON
Sverige” avses i denna rapport all E.ONs verksamhet i Sverige.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Likabehandlingspolicy
Resepolicy
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Miljöpolicy
Brandskyddspolicy
Bruksbilspolicy
Sevesopolicy (förebygga allvarliga kemikalieolyckor)
Inköpspolicy
Uppförandekod för leverantörer
Whistle-blower function
Human Rights Policy Statement

E.ON HÅLLBARHETSRAPPORT // 2021

FÖ R D J U PA D I N FO R M AT I O N

Riktlinjer för hållbarhet

I rapportens beräkningar ingår utsläpp från den svenska
verksamheten (scope 1), indirekta utsläpp från produktion av
energi som vi köper in till vår egen verksamhet (scope 2) och
indirekta utsläpp som andra orsakar i vår värdekedja på grund
av vår verksamhet (scope 3). För scope 3 begränsar vi oss till
att räkna på klimatutsläpp från kunders gasanvändning samt
värmekonsumtion, som härstammar från värme vi köper in till
våra fjärrvärmenät från externa leverantörer. Därtill den el vi
köper och säljer till slutkunder, bränsle- och asktransporter,
behandling av vårt eget restavfall och tjänsteresor. Ytterligare
utsläpp görs i vår leverantörskedja där vi har ett pågående
arbete med en kartläggning av vår påverkan.
I våra klimatberäkningar räknas förbränningen av biobränsle
samt förnybar el med ursprungsgarantier som noll i enlighet
med GHG Protocol market-based method.
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Så här arbetar vi
Företagsledningen
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Beslutar om lokala
riktlinjer, ambitioner
och mål inom hållbarhet
som föreslås av
hållbarhetschefen.

I vårt hållbarhetsarbete väger vi in intressentperspektivet
tillsammans med egen kunskap om vår påverkan. Vi strävar
efter att ge våra medarbetare goda möjligheter att bidra till
hållbarhetsfrågor som är viktiga för dem.

Green teams

Arbetar fram förslag
till riktlinjer och mål
och gör prioriteringar
tillsammans med
verksamheterna.
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E.ONs verksamheter
Ansvarar för att driva
verksamheten så att
målen nås.
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Hållbarhet i vår leverantörskedja
Med en effektiv och säker leverantörskedja lägger vi grunden för att kunna erbjuda tillförlitliga energileveranser till alla.

Utöver bränsle var E.ON Sveriges största
inköpskategorier för 2021 fälttjänster
för eldistribution, anläggningsprojekt
relaterade till byggnation och inköp av
transformatorstationer. De tre kategorierna
stod tillsammans för cirka hälften av våra inköp
exklusive bränsle.
För att minimera hållbarhetsriskerna i
leverantörsledet använder vi bland annat
Performance Reviews för att säkerställa
efterlevnad av den uppförandekod
för leverantörer som ingår i alla avtal.
Uppförandekoden bygger på FN:s Global
Compacts tio principer och är den etiska
grunden i vårt leverantörsarbete.
Vi fortsatte även att utveckla våra miljö- och
arbetsmiljökrav för upphandling av varor och
tjänster. Dessa är minimikrav som syftar till att
säkerställa att de varor och tjänster vi använder
är säkra och miljö- och klimatmässigt riktiga.
Nya leverantörer godkänns via ett webbaserat
verktyg där leverantörer registrerar sig och
lämnar information om sitt företag. En fördel
med verktyget är att alla nya leverantörer måste
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acceptera vår uppförandekod för leverantörer
samt genomgå en granskning för att godkännas
som leverantör.
Vi reviderar våra entreprenörer genom
projektrevisioner och projektkontroller. För
projektrevisioner har vi tagit fram en checklista
med frågor som täcker arbetsmiljö, säkerhet,
elsäkerhet, miljö, kvalitet och utbildning. Varje
område gås igenom och riskbedöms, och
projektet får därefter en samlad riskbedömning
för helheten. Entreprenörerna får sedan
åtgärda de risker som hittats i samband med
revisionen. Projektkontroller är en enklare
form av revision, där ett tjugotal frågor om
arbetsmiljö, säkerhet, elsäkerhet och miljö gås
igenom. Även projekt som har reviderats kan
bli föremål för en eller flera projektkontroller
och vi har utvecklat en applikation för att
förenkla hantering och dokumentation av både
avvikelser och genomförda åtgärder. Förutom
att kontrollera och styra våra entreprenörer,
lägger vi stor vikt vid att tillsammans utveckla
vårt samarbete i de Performance Reviews
som genomförs. I olika branschforum driver vi
också samarbetsutveckling, tillsammans med
våra konkurrenter. Tillsammans kan vi driva en
hållbar utveckling i en snabbare takt än var för
sig.
De ökade kraven och kommande lagstiftningar
inom hållbar bolagsstyrning, där bland annat
genomlysning av mänskliga rättigheter
i leverantörsledet är en viktig del, hade
betydelse för prioriteringarna av vårt arbete

under året. Vår globala inköpsorganisation
vidareutvecklade under året arbetet med att
förebygga brott mot mänskliga rättigheter, och
implementerade en systematisk arbetsprocess
baserad på en riskmatris. Syftet med
riskmatrisen, där risker bedöms utifrån land och
inköpskategori, är att sätta ytterligare fokus
på att minska alla potentiella risker för brott
mot mänskliga rättigheter. Detta arbete ligger
sedan som grund till en fördjupad genomgång
av leverantörsportföljen för att identifiera
förbättringspotential hos våra leverantörer och
tillsammans driva denna fråga framåt.
Under 2021 inleddes även arbetet med att
bättre förstå våra indirekta utsläpp (scope 3).
Målet är att få insikter om var våra åtgärder
ska fokuseras för att skapa största möjliga
nytta. Arbetet fortsätter under 2022 med fokus
på de materialtunga kategorierna, där den
absolut största förbättringspotentialen finns,
och tillsammans med våra leverantörer börja
arbetet för att minska utsläppen.

Med rättvisa affärer i fokus
För att säkerställa en långsiktig relation med
våra kunder och leverantörer måste vi inge
förtroende och visa att vi är pålitliga i våra
affärsrelationer. Vårt grundläggande redskap
för detta är vår uppförandekod för medarbetare.
För att säkerställa att alla anställda har
den nödvändiga kunskapen om våra etiska
riktlinjer har vi tagit fram utbildningar
om uppförandekoden och dess innehåll.
Utbildningarna är obligatoriska och genomförs

vart tredje år av samtliga medarbetare.
Under 2019 fick alla E.ONs medarbetare ett
informationshäfte med tio riktlinjer – Gör
det rätta – som bland annat beskriver hur vi
som medarbetare kan hjälpa till att förhindra
att korruption uppstår och hur vi avvärjer
konkurrensbegränsningar.
Vår globala compliance-organisation stöttar
oss i att följa lagar och regler, interna
såväl som externa. Bland de områden
som organisationen jobbar med finns
korruptionsbekämpning, undanröjande av
konkurrensbegränsningar, insiderfrågor samt
förhindrande av penningtvätt och överträdelser
av sanktioner. På E.ON i Sverige har vi en
egen Compliance Officer som ansvarar för att
koordinera processer och rapportering kring
aktiviteter för att förebygga och upptäcka
brott. I uppdraget ingår dessutom att ge råd
och vara kontaktperson för frågor om etik i
affärssammanhang. En annan förutsättning
för att säkerställa rättvisa affärer är att alla
blir medvetna om skyldigheten att rapportera
när vi upptäcker olagligt agerande. Vi har
infört ett visselblåsarsystem där alla anställda
och externa parter har möjlighet att anonymt
rapportera eventuella överträdelser.
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Vi arbetar för att säkerställa att de värderingar
vi har om en trygg, säker arbetsplats och
minimerad miljöpåverkan ska genomsyra alla
led. Det inkluderar vår leverantörskedja vilket
innebär ett mycket komplext arbete. Många av
våra leverantörer arbetar i riskfyllda branscher
och några verkar i högriskländer. Därtill kan
underleverantörskedjorna bestå av många led.

Nyckeltal över tid
2021

2020

2019

KLIMATUTSLÄPP TOTALT (KTON CO2-EKVIVALENTER)

1 001

822

1 041

SCOPE 1

429

345

372

78

50

62

Produktion av värme, ånga och kyla

350

277

297

Produktion och distribution av gas

0

15

10

Läckage isolergas och köldmedia

1

2

1,8

93

77

71

93

77

71

479

400

598

Såld värme från externa leverantörer

321

234

228

Såld gas

131

135

345

Behandling av vårt eget restavfall (energiåtervinning)

2

5

2

Transporter bränsle, rökgasreningsrester och bottenaska

24

25

21

Tjänsteresor

0,2

1

2

35

46

32

Elproduktion

SCOPE 2
Intern energiförbrukning
SCOPE 3

MINSKNING AV TOTALA UTSLÄPP SEDAN 2017 (%)

MILJÖ
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KLIMATAVTRYCK I SVERIGE

En CO2e är den mängd av en växthusgas som motsvarar
klimateffekten av koldioxid. Då olika växthusgaser bidrar
olika mycket till växthuseffekten används CO2e för att
översätta gasernas bidrag till global uppvärmning till en
enhetlig skala.
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2021

2020

2019

Svaveloxider (ton)

156

73

127

Kväveoxider (ton)

637

499

518

Stoft och partiklar (ton)

20

13

22

2021

2020

2019

0

2

0

137

141

93

AVFALL

2021

2020

2019

Total mängd avfall (kiloton)

182

168

118

90

86

85

Energiåtervinning

3

8

6

Deponi

7

6

9

MILJÖINCIDENTER
Allvarliga miljöolyckor
Mindre allvarliga miljöolyckor

MILJÖ
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ÖVRIGA UTSLÄPP
till luft från el- och värmeproduktion i Sverige

Andel i avfallshierarkin (%)
Materialåtervinning, inklusive biologisk återvinning
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2021

2020

2019

Energianvändning i den egna organisationen (GWh)

387

358

407

ENERGIPRODUKTION

2021

2020

2019

El- och värmeproduktion i Sverige (GWh)

5 190

4 157

4 067

El

888

484

621

4 302

3 673

3 445

0,01

0,01

0,1

Naturgas, olja och kol

3

1

8

Energiåtervinning (avfall)

41

47

36

Biobränsle

38

33

36

Övrigt

18

19

20

Andel förnybar och återvunnen producerad el och värme (%)

93

97

83

Värme, ånga och kyla

ENERGI
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ENERGI

Andel producerad energi fördelad på energikällor (%)
Vind och sol
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SÅLD ENERGI

2020

2019

Andel återvunnen eller förnybar såld energi i Sverige (%)

67

73

63

El

55

63

54

Värme, kyla och ånga

93

95

89

Gas

59

64

43

Såld el (TWh)

13,8

11,2

12

Såld värme, kyla och ånga (TWh)

6,5

5,8

5,8

Sålda gasprodukter i Sverige (TWh)

1,6

1,8

2,7

Biogas och naturgas

1,8

1,8

1,8

0

0

0,9

Antal elhandelskunder (tusen)

759

761

763

Antal fjärrvärmekunder (tusen)

21

21

21

Antal gaskunder (tusen)

0,83

10

11

Antal laddpunkter i Sverige

700

700

700

0

64

68

Gasol

Antal tankstationer för fordonsgas
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ENERGINÄT

2020

2019

Längd elnät (1000 km)

141

137

140

Antal nätanslutningar (miljoner)

1,1

1,1

1

96,3

95,5

94,7

Planerade avbrott

31

29

28

Oplanerade avbrott

94

106

142

Nätförluster (%)

3,2

2,3

2,2

Vädersäkrade elnät (%)

ENERGI
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2021

Leveranssäkerhet SAIDI (minuter per år)
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SOCIALT

2021

2020

2019

1 979

2 044

2 064

Andel som är stolta över E.ON (eNPS) (%)

24

34

24

Personalomsättning (%)

6

6

7

Medelålder kvinnor (år)

45

44

45

Medelålder män (år)

45

45

45

2021

2020

2019

TRIF E.ON anställda

0,8

1,2

1,1

TRIF Entrepenörer

8,8

6,5

5,8

TRIF Combined

5,1

4

3,8

Antal arbetsolyckor som lett till dödsfall
(anställda och entrepenörer)

0

0

0

SOCIALT

MEDARBETARE
Antal medarbetare i Sverige (snitt)
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HÄLSA OCH SÄKERHET

42

MÅNGFALD

2020

2019

Andel kvinnor i ledande befattningar (%)

38

39

37

Andel kvinnor i E.ON Sveriges bolagsledningsgrupper
(Energilösningar, Energidistribution, Kundsupport, E.ON
Sverige AB) (%)

47

38

45

13,6

13,1

12,7

0

0

0

Andel anställda med utländsk bakgrund (%)
Antal bekräftade diskrimineringsfall
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