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Vi har bestämt oss
E.ON har bestämt sig för att driva på omställningen av den nordiska energiförsörjningen. Senast 2025 ska vi erbjuda enbart 100 procent återvunnen eller
förnybar energi till våra svenska kunder. Vi vill göra det enkelt att leva hållbart.
I september 2017 utnämndes E.ON till
Sveriges mest hållbara energibolag i
studien Sustainable Brand Index B2B.
Utgångspunkten för undersökningen är
Global Compacts tio principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande samt
FNs globala hållbarhetsmål.
Utmärkelsen bekräftar att vårt hårda
arbete för hållbarhet gör skillnad. Men
vi är långt ifrån färdiga. Därför gör vi nu
vår största satsning någonsin och ställer
om till förnybar och återvunnen energi
för ett Sverige som drivs med hjälp av
naturens kraft – inte på dess bekostnad.

Våra åtaganden om hållbarhet
E.ON-koncernen har skrivit under FNs
initiativ Global Compact och därmed
förbundit sig att ta ansvar för principer
kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.
Principerna baseras på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna,
ILO:s grundläggande konventioner
om mänskliga rättigheter i arbetslivet,
Rio-deklarationen samt FNs konvention
mot korruption.
E.ON är medlem i World Business
Council for Sustainable Development
och verksamheten i Skandinavien är
certifierad enligt miljö- och arbetsmiljöledningsstandarderna ISO 14 001
och OHSAS 18 001.
På eon.se publicerar vi löpande artiklar om hur vårt hållbarhetsarbete i
Sverige framskrider. På eon.com finns
E.ON-koncernens globala hållbarhetsrapport för nedladdning.
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Marc Hoffmann:
”Nu förnyar vi Sverige”

Hösten 2016 lade vi fast den strategi som ska leda oss fram till Helt Hundra 2025
– ett erbjudande som fullt ut bygger på återvunnen och förnybar energi.
Att förnya Sverige är mer än en vision.
Det är ett ständigt pågående arbete
och vi är helt inställda på att lyckas. Vår
utmaning ligger i att förse våra kunder
med energi utifrån helt nya förutsättningar.
Under 2017 drog vi upp riktlinjerna för
det arbete som ska ta oss till målet – att
enbart erbjuda återvunnen och förnybar energi till våra kunder i Sverige. Vår
strategi utgår från ett cirkulärt tänkande
och grundar sig på en effektiv resurshushållning så att så lite som möjligt
går till spillo. De affärsbeslut vi nu fattar
kommer att gynna våra kunder, samarbetspartners, ägare och samhället som
helhet. Men de största vinnarna i den
här processen är miljön, klimatet och
kommande generationer – våra barn
och barnbarn.
Nära samarbete
Vårt starka engagemang för en hållbar

utveckling i energibranschen kommer
bland annat till uttryck i våra nära
samarbeten med olika partners. Därför
kan vi idag erbjuda våra kunder olika
lösningar som till exempel att producera
egen el med solceller eller ladda den
egna elbilen.
Vi söker ständigt efter nya hållbara
energiprojekt som vi kan realisera tillsammans med nya eller befintliga
partners, kunder, ägare och operatörer.
Det gör varje projekt unikt. Eftersom
vi har varit spindeln i nätet i många
projekt där flera aktörers intressen ska
förenas, har vi fått stor kunskap om och
värdefulla erfarenheter av hur idéer kan
förverkligas.
Smarta elnät
Vi satsar stort och brett på att utveckla
och förbättra smarta digitala lösningar
inom hela vår verksamhet, bland annat
inom våra elnät. Det räcker inte längre

med att elnäten är säkra och tillförlitliga
– de ska dessutom i allt högre utsträckning vara smarta. Smarta elnät är en
förutsättning för att vi ska klara omställningen till hållbar energiförsörjning.
Hållbarhet i fokus
Vår drivkraft är att hjälpa människor att
få det bättre, utan att tära på naturen.
För oss är det därför helt logiskt att fortsätta utveckla hållbara städer, satsa på
e-mobility, öka energieffektiviseringen
och bygga ut marknaden för återvunnen
och förnybar energi.

att köpa sin el från sol och vind. Det visar
på ett starkt miljöengagemang. Det
visar också att vi har valt rätt inriktning
för hur vi vidareutvecklar vår verksamhet.
Vi har en strategi för hur vi ska driva den
hållbara utvecklingen vidare och vi har
kommit en bra bit på väg. Nu fortsätter
vi arbetet med att utveckla våra kund
erbjudanden och vår verksamhet.

Det är samma logik som ligger bakom
vårt engagemang i innovativa lösningar
som Ectogrid. För oss är det också en
självklarhet att stötta nybildade företag
som har hållbarhet i fokus. Detta gör vi
bland annat inom vårt acceleratorprogram :agile.
Det gläder oss att alltfler kunder väljer

Marc Hoffmann
Sverigechef E.ON
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Hållbarhetsåret 2017
År 2017 fortsatte vi resan mot Helt Hundra 2025, bland annat genom lanseringen av
energilösningen Ectogrid. Störst framsteg har vi gjort i arbetet kring hållbara städer
och utbyggnaden av infrastruktur för elbilar – e-mobility. Vi har också fortsatt att
minska vårt klimatavtryck.
Hållbara städer
Under 2017 invigde vi den energilösning som kan göra byn Simris i Skåne
helt självförsörjande på el. Genom
stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt
som detta är vi med och formar de koncept som kommer att ge oss hållbara
städer i framtiden.
Andra exempel på stora projekt inom
området hållbara städer är kretsloppsanläggningen i Högbytorp, den
expansiva stadsdelen Barkarbystaden
i Järfälla och Sigtuna Stadsängar i
Uppland.
Ectogrid
År 2017 lanserade vi Ectogrid, ett
koncept som effektiviserar energianvändningen i städer. Systemet kopplar
ihop och balanserar olika användares
energibehov. När en användare har
överskott av energi, kan det användas
av någon annan som har ett större
behov just då. Med Ectogrid kan även
lågvärdig spillvärme tas tillvara.

Ectogrid kombinerar systemtänkandet från fjärrvärme och fjärrkyla med
värmepumparnas höga verkningsgrad.
Finns det ett kombinerat kyl- och värmenät på plats, kan Ectogrid styra det
lokala energisystemet så att det drivs
med mycket små energiförluster.
Infrastruktur för elbilar – e-mobility
Redan 2014 kom E.ONs första publika laddstolpar för elfordon på plats i
Danmark. I december 2017 genomfördes E.ONs miljonte laddning i landet.
Sammanlagt motsvarar laddningarna
i våra stolpar en körsträcka på cirka 58
miljoner kilometer. Hade samma distans körts med bensindrivna bilar hade
det genererat utsläpp motsvarande
7 000 ton koldioxid.
Vi fortsätter att utveckla infrastrukturen för elbilar. Under 2017 satte vi upp
flera nya laddstationer i Sverige och
Danmark och vi har tecknat kontrakt
om ytterligare laddstationer kommande år.

E.ON driver idag 1 300 laddstationer
i Sverige och Danmark. Därtill finns

ytterligare lika många installerade hos
privatpersoner.

50%
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Klimatavtryck
Under 2017 var vårt samlade klimatavtryck i Norden 668 kton koldioxidekvivalenter, vilket är en knapp enprocentig

14%

ökning jämfört med föregående år.
Klimatavtrycket är summan av alla
klimatpåverkande aktiviteter, uttryckt
i koldioxidekvivalenter.

1%

2017

2-års översikt övriga utsläpp till luft från eloch värmeproduktion i Norden 2016-2017
E.ONs klimatavtryck i Norden

E.ONs klimatavtryck i Norden

Elproduktion
Produktion av värme och ånga
Intern energiförbrukning
Godstransporter
Tjänsteresor
Totalt

2017 (kton
CO2-ekvivalenter)

2016 (kton
CO2-ekvivalenter)

77 (75)

63 (61)

385 (362)

396 (368)

95 (94)

99 (98)

109 (109)

100 (100)

1 (1)

2 (2)

668 (641)

660 (629)

* Siffrorna avser Norden. Siffror inom parentes avser Sverige.
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Ett samlat grepp
om hållbarhetsarbetet

Samtidigt som vi har siktet inställt på förnybar energi arbetar vi med frågor som
handlar om hur vi agerar på de platser där vi verkar. Vi strävar kontinuerligt efter att
hitta nya samverksansformer med våra kunder, samarbetspartners, leverantörer,
andra intressenter samt vår egen personal. Vi tar ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet.
Vårt mål att förnya Sverige är starkt kopplat
till målen i FNs Agenda 2030. Som en
konsekvens av det arbetar vi både med
hållbar energiförsörjning och med hur
vi lever upp till de förväntningar våra
intressenter har på oss.
Miljöarbetet ingår i planen
Vårt långsiktiga miljöarbete bygger
på ett systematiskt agerande kring
frågor som rör utsläpp av växthusgaser,
resurshushållning och utsläpp till luft,
mark och vatten. Med det som utgångspunkt har vi formulerat tre övergripande
miljömål för den svenska verksamheten.
Vi ska:
• endast erbjuda återvunnen eller
förnybar energi
• ta ansvar för hela värdekedjan
• minimera farliga ämnen och
miljöolyckor.

Faktaruta: FNs Agenda 2030
Agenda 2030 är en universell plan
för de förändringar som måste göras
för att åstadkomma en hållbar, jämställd, jämlik, rättvis och säker värld
för alla människor utan fattigdom,
oavsett vem de är eller var i världen
de bor. Agendan gäller för alla länder,
rika som fattiga, och sätter mål för
att utrota fattigdomen, uppnå hållbar utveckling i de tre dimensionerna
socialt, miljömässigt och ekonomiskt
för att därigenom främja fredliga och
inkluderande samhällen samt tackla
de miljömässiga utmaningarna i vår
tid. Den omfattar 17 universella mål
och 169 delmål och viktiga principer
som ska genomsyra alla politikområden. Agenda 2030 är en unik
möjlighet för olika aktörer att arbeta
tillsammans för att uppnå dessa
mål och säkerställa att vi når de allra
fattigaste och marginaliserade och
inte lämnar någon utanför.

FNs 17 globala mål för hållbar utveckling:
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Det första målet beskriver hur vi ska
göra vår kärnverksamhet helt hållbar.
Det andra visar hur vi ska agera gentemot leverantörer och samarbetspartners samt hur vi beter oss i de samhällen
där vi verkar. Det tredje målet beskriver
hur vi, operativt och strategiskt, ska
utveckla våra befintliga verksamheter.
Utveckling och uppföljning av miljömålen är en självklar, integrerad del av
E.ONs affärsplan.
Mindre miljöfarliga kemikalier
Vi fortsätter att fasa ut miljöfarliga kemikalier. Vi har valt bort kreosotimpregnerade elstolpar och bränner uttjänta
stolpar i Händelöverket i Norrköping,
som har tillstånd att hantera den typen
av miljöfarligt avfall.
Sedan 2012 har våra utsläpp av SF6
sjunkit med 75 procent, bland annat
tack vare att vi har renoverat gamla
stationer. SF6 är en klimatpåverkande
isolergas som finns i högspänningsbrytare. Vi har också tagit fram riktlinjer för
hur vi ska välja köldmedia som har så

Våra långsiktiga miljömål
År 2016 fastställde vi miljömålen för
E.ON Sverige. Under 2017 påbörjade
vi arbetet med de planer som ska
säkerställa att vi når målen. Målen
är direkt kopplade både till relevanta
delar av FNs Agenda 2030 och till
E.ON-koncernens övergripande
miljömål. Arbetet med de senare
finns beskrivet i E.ON-koncernens
hållbarhetsrapport, som finns för
nedladdning på eon.com.

Ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet

liten påverkan på klimatet och ozonskiktet som möjligt.
Självklart fortsätter vi att förbättra hur
vi materialåtervinner och källsorterar
avfall och restprodukter i allt från vår
industriella verksamhet till våra kontor.
Färre miljöincidenter
Under 2017 inträffade inga allvarliga
miljöolyckor. Även de mindre allvarliga
olyckorna var få. År 2017 inträffade 31
mindre miljöolyckor, vilket är 15 färre
än 2016. En direkt orsak till den positiva
utvecklingen är vårt målmedvetna
arbete inom utvalda fokusområden, som
oljehantering.
Genom att systematiskt identifiera och
hantera förorenade områden och tidigare deponier, har vi även god kontroll
över våra miljöskulder. Vi låter externa
experter och revisorer kontrollera vårt
arbete regelbundet.
Biologisk mångfald
Tillsammans med ett antal länsstyrelser
har vi tagit fram anvisningar för hur arbeten i ledningsgator ska utföras, så att
vi skyddar utsatta biotoper. Vi bedriver
skyddsarbete för utsatta fågelarter runt
våra elnät och har satt upp bobalar åt
fiskgjusar i Vattenriket i Kristianstad.
Sedan 2015 har vi, på försök, satt upp
bikupor på våra egna fastigheter.
Alla är med på Helt Hundra
På E.ON är vi alla lika olika. Vi välkomnar
varandras olikheter och betraktar dem

E.ONs långsiktiga miljömål
Med våra miljömål möjliggör vi ett
cirkulärt och resurseffektivt samhälle
med minskad klimatpåverkan
1. Endast återvunnet eller
förnybart
• År 2025 säljer E.ON enbart 100 procent
återvunnen eller förnybar energi i Sverige
• Vi utökar våra partnerskap med städer för
att hjälpa dem att bli mer resurseffektiva
och minska sina klimatutsläpp
• Vi investerar i infrastruktur som
förbättrar tillgången på förnybar el och
biogas för fordonstrafik
• Vi förenklar och hjälper våra kunder att
använda energi smartare och att
producera egen förnybar energi
• Vi utvecklar och optimerar vår
infrastruktur för omställningen till ett
mer småskaligt och förnybart
energisystem
• Vi ökar vår produktion av biogas och el
från förnybara och återvunna källor
2. Ta ansvar för hela värdekedjan
• Vi säkrar miljö och hållbarhet i inköpskedjan tillsammans med våra
leverantörer och när vi utvecklar egna
produkter och tjänster
• Vi anpassar vår verksamhet utifrån lokala
förutsättningar för att skydda och främja
biologisk mångfald
• Vi är ett föredöme genom att själva
använda hållbara produkter och tjänster
3. Minimera farliga ämnen och miljöolyckor
• Vi byter ut farliga ämnen
• Vi minskar riskerna för miljöolyckor
• Vi utvecklar resurseffektiva lösningar
för vår askhantering
• Vi gör hållbara val när det gäller
köldmedia och isolergas

FNs globala mål för hållbar utveckling
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som en tillgång. Samtidigt är våra gemensamma värderingar kompassen som
anger riktningen för våra idéer, beslut
och handlingar. De lägger grunden för
vår affärsetik, hur bolaget styrs och hur
vi uppträder mot varandra, våra kunder,
samarbetspartners och leverantörer.
Alla medarbetare på E.ON har ett ansvar
i resan mot att bli Helt Hundra 2025.
Eftersom vi har varit tydliga med vart
vi är på väg är personalens medvetenhet hög. Under året tog vi fram en ny
miljö- och hållbarhetsutbildning, som är
obligatorisk. Alla enheter genomförde
också workshops, i syfte att ta fram
egna prioriteringar och mål som rimmar
med Helt Hundra 2025.

Ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet

Personal
Vid utgången av 2017 hade E.ON ca
2 060 medarbetare i Sverige och 74
i Danmark. 36 procent av dem var
kvinnor. Målet är att andelen kvinnor
bland medarbetarna ska öka.
Bland våra kvinnliga medarbetare
är medelåldern 44 år, bland de
manliga 45 år.
Den genomsnittliga anställningstiden på E.ON i Norden är bland
männen knappt 13 år och bland
kvinnorna drygt 11 år.
Vid utgången av 2017 var 34 procent av cheferna på E.ON i Sverige
kvinnor.

Varje år mäter vi hur medarbetarna ser
på ledarskap, motivation och engagemang. Resultatet från 2017 visar att
74 procent av medarbetarna känner
sig motiverade och 79 procent uppger
att de är stolta över att jobba på E.ON.
Under 2017 hade E.ON Sverige en
personalomsättning på drygt 7 procent.

På E.ON arbetar vi med omvänt mentorskap. Det betyder att yngre med
arbetare kan vara mentorer åt mer
seniora chefer. Genom att vidga den
traditionella innebörden av mentorskap
har vi fått våra medarbetare att dela
kunskaper och erfarenheter i båda riktningarna över generationsgränserna.

Mångfald, mentorskap och jämställdhet
För oss är mångfald inte bara en strategisk tillgång – det är en nödvändighet
för att vi ska kunna driva vår verksamhet
framåt. Den omställning av energimarknaden som vi är med och leder, förutsätter att vi släpper fram nya tankesätt och
skapar en kultur där olika kompetenser
arbetar samman. En inkluderande
attityd ger öppnare och trevligare
arbetsplatser.

Jämställdhetsarbete är högt prioriterat på E.ON. Vi identifierar potentiella
kvinnliga ledare och rekryterar medvetet kvinnor till vårt traineeprogram. Vi
har också en tydlig rekryteringspolicy
för styrelse- som chefstillsättningar.
Den innebär att minst en av slutkandidaterna ska vara av det underrepresenterade könet. Oftast handlar det om
kvinnor, men inte alltid. Vi har bonusrelaterade mångfaldsmål för våra högsta
chefer, så att andelen kvinnliga chefer

och utrikesfödda personer ska öka på
E.ON.
För att uppmuntra kvinnor att söka sig till
tekniska utbildningar engagerar vi oss i
Flickor på Teknis. Vi är också samarbetspartner till Ingenjörsjobb – ett nätverk
för kvinnliga ingenjörer. Genom initiativet
Äntligen jobb erbjuder vi praktikplatser
till nyanlända. Fram till idag har vi haft
över hundra praktikanter på E.ON. Av
dem har cirka fyrtio fått fortsatt anställning. De senaste fem åren har vi aktivt
arbetat med HBTQ-frågor och deltagit i
Pride-festivaler runt om i landet.
Högsta prioritet på färre olyckor
Vårt säkerhetsarbete har fortsatt hög
prioritet, men trots ett strukturerat
och fokuserat arbete har vi inte lyckats
minska antalet olyckor under 2017. Det
så kallade TRIF-nyckeltalet, Total Recordable Incident Frequency, ökade från 1,9
år 2016 till 2,7 år 2017. Detta är vi inte
nöjda med. Trots det kan vi konstatera
att antalet olyckor har sjunkit med 27
procent sedan 2013, när vi påbörjade arbetet med det vi kallar Safety Journeys.
De flesta olyckorna inträffar hos våra
entreprenörer och underentreprenörer.
Därför fortsätter vi med utbildningsinsatser, skyddsronder och dialoger. Vi ser
också till att sprida de goda exemplen.
Våra medarbetare är duktiga på att
återkoppla incidenter – vi har hög
rapporteringsvilja och vi blir vi hela tiden
bättre på att förebygga olyckor. Med
hjälp av nyckeltalet SIF, Serious Incident

Frequency, kan vi följa hur det proaktiva
arbetet påverkar de incidenter som hade
kunnat få allvarliga konsekvenser. Dessa
nära-olyckan-händelser ligger sedan till
grund för vårt förbättringsarbete. På så
sätt stärker vi säkerhetskulturen genom
att:
• stoppa osäkra beteenden och
uppmuntra till säkert arbete
• prata om säkerhet, internt och
externt, på alla nivåer
• följa upp säkerhetsarbetet
• få entreprenörer att sträva åt
samma håll.
När vi planerar jobb på våra elnät
kopplar vi alltid in interna elsäkerhetsoch arbetsmiljöexperter. Vi genomför
dessutom flera revisioner med fokus på
säkerhet varje år och gör omfattande
stickprovskontroller. Resultaten använder vi för att utveckla våra rutiner och
instruktioner.
En öppen och direkt dialog
E.ONs verksamhet väcker intresse,
frågor och engagemang. Det tycker vi är
bra. Det är bara genom en öppen dialog
med omvärlden som vi kan stämma av
vad som förväntas av oss och utveckla
vår verksamhet på rätt sätt.
Nöjda och lojala kunder är ett viktigt mål
och ett tydligt mått på vårt värde. Därför mäter vi hur våra kunder upplever
oss, vår service och våra produkter.
Läser vi vår omgivning rätt kan vi leverera produkter och tjänster som gör nytta,
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Så här säger vi på E.ON
Alla är välkomna
- oavsett bakgrund
Alla är lika olika
En grupp människor är aldrig homogen. Vi betraktar olikheterna som en
tillgång.
Alla är rätt
Vi arbetar med att inkludera människorna i vår företagskultur.
Vi agerar.
Vi arbetar aktivt för att skapa och
bibehålla en öppen och inkluderande
miljö.
Vi samarbetar med externa partners
för att öka mångfald, tolerans och
öppenhet i samhället. Vi driver också
opinion genom att synas i paneler
och debatter som förespråkar mångfald och ett inkluderande näringsliv.

höjer kundernas livskvalitet och uppfyller samhällets förväntningar. Och det får
en hel rad andra positiva konsekvenser:
vi blir lönsamma och starka, skapar nya
arbetstillfällen och affärsmöjligheter
och vi bidrar till samhällsuppbyggnaden
och välfärden.
H2O - Ett initiativ för simkunnighet
E.ON stödjer Stiftelsen H2O, vars mål är
att utveckla simkunnigheten, framförallt hos nyanlända barn och ungdomar.
När H2O lär barn från invandrartäta
områden att simma ökar de inte bara
simkunnigheten – de bidrar också till

Ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet

att fler unga integreras i det svenska
samhället.
E.ON och fotbollen
E.ON samarbetar med fotbollsföreningar runt om i Sverige för att vara med
och utveckla människor – både på och
utanför planen. I Malmö pågår projektet
Boost by FC Rosengård. Det riktar sig till
ungdomar, med särskild fokus på dem
som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning eller
är utrikesfödda. Så många som hälften
av dem som har deltagit i Boost by FC
Rosengård har uppnått sina mål att få
ett jobb eller komma in på en utbildning.
I Norrköping pågår projektet Bollis, som
drivs i samarbete med IFK Norrköping i
områden som saknar organiserad barnoch ungdomsfotboll. Verksamheten
går ut på att med lek och spel förbättra
ungdomarnas sociala och språkliga
kompetens och underlätta integrationen. Man lägger stor vikt vid att stärka
kamratskapen mellan ungdomar från
olika kulturer, öka förståelse för regler
och arbetsformer och skapa en ömsesidig respekt mellan unga och ledare.
Nattvandring.nu
E.ON är en av initiativtagarna till nattvandring.nu. Det är en verksamhet som
förser grupper av nattvandrare över hela
Sverige med de verktyg som behövs för
att komma igång och bedriva aktiviteter.
Idag är totalt cirka 300 grupper anslutna
till nattvandring.nu
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Vi väljer partnerskap
E.ONs affärsverksamhet bygger i allt större utsträckning på partnerskap. Genom
att samarbeta med olika aktörer får vi bättre förutsättningar att uppfylla kundernas
förväntningar. Vi kan möta deras behov även på områden som traditionellt ligger
utanför vår kärnverksamhet. Våra partnerskapslösningar har varit framgångsrika på
områden som hållbara städer, avfallshantering, e-mobility och biogasproduktion.

Många kommuner har ambitiösa
miljömål, där energiförsörjningen inte
sällan är en nyckelfråga. I egenskap av
samarbetspartner och leverantör kan
vi delta i stadsplaneringsarbetet och
utveckla nya, hållbara energilösningar. Sådana samarbeten ger oss unika
perspektiv på de olika intressenternas
behov och utvecklar vår förmåga att
optimera produktion, distribution, lagring och användning av energi.
Simris – Sveriges första lokala
energisystem
År 2017 invigde vi Sveriges första lok
ala energisystem i skånska Simris, som
består av cirka 140 hushåll. Här testar
vi hur en by kan bli självförsörjande på
el med kraft bland annat från sol och
vind. Ett batterisystem och en generator garanterar elförsörjningen när
vinden mojnar och solen går i moln.

I Simris har vi också möjligheter att
prova olika lösningar för elnät. Lok
ala system ställer speciella krav på
nätet, eftersom produktionen varierar
över tid. Utmaningen ligger i att hålla
rätt spänning och frekvens när elen
kommer från olika källor med varierande produktion. Tekniken i Simris har
levererats av några av världens ledande
företag inom batteriteknik, kontrolloch styrsystem, reservkraftverk och
smarta nätstationer.
Simris ingår, som ett av fem liknande
försök i Europa, i EU-projektet Interflex.
Högbytorp – kretsloppsanläggningen i
Upplands-Bro
I Högbytorp bygger vi nu en kretslopp
s-anläggning som ska stå klar 2019.
Anläggningen som ligger i UpplandsBro kommer att producera el, värme
och biogas ur återvunnen energi. Här
integreras material- och energiåter-

vinning på ett unikt och effektivt sätt.
Genom att producera el och värme ur
restavfall och biogas och biogödsel ur
organiskt avfall, förvandlar vi rester till
resurser.
Anläggningen i Högbytorp är ett samarbete mellan E.ON och återvinningsföretaget Ragn-Sells, som bland annat
kommer att ta hand om askan från
förbränningen och separera icke-återvinningsbara miljögifter. För att knyta
ihop fjärrvärmenäten i Upplands-Bro
och Järfälla med kretsloppsanläggningen i Högbytorp bygger vi också en
23 kilometer lång transitledning för
fjärrvärme.
Barkarby Science – en arena
för utveckling
Barkarby Science, som ligger i den
snabbt växande Barkarbystaden utanför Stockholm, är en arena för forskning, innovation och utbildning inom
samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad. Under 2017 tecknade bland
andra E.ON, Järfälla kommun, Atrium
Ljungberg, Järfällahus, NCC, Scania
och Skanska en avsiktsförklaring med
Barkarby Science. Samarbetet, som
även ska innefatta Södertörns hög

Nya
hållbara energilösningar
under
Högbytorp
i siffror
Total investering: 2,5 miljarder SEK
Total årsproduktion: 650 GWh
• varav uppvärmning: 425 GWh
• varav elproduktion: 165 GWh
• varav biogas: 60 GWh
Total årsproduktion biogödsel:
60 000 ton

skola, kommer att göra det lättare för
oss att ta nya steg mot smarta, resurseffektiva energilösningar som långsiktigt gynnar kommunen, dess invånarna
och klimatet.
Samarbeten kring förnybara transporter
E.ON går i täten för utvecklingen av
förnybara transporter. Vi var tidigt ute
med att bygga infrastruktur för den
gasdrivna trafiken. Nu satsar vi stort på
att förbättra förutsättningar också för
eldrivna fordon.
Tillsammans med Københavns kommune, Movia och Transportstyrelsen
driver vi ett projekt där en av Köpenhamns hårdast belastade busslinjer
har försetts med två nya snabbladdade
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elbussar. Bussarna kan köra hela sin
sträcka på en treminuters snabbladdning vid ändhållplatserna.
Under 2017 inledde E.ON också ett
samarbete med Parkering Malmö för
att bygga ut den publika infrastrukturen för laddning. Det kommer att resultera i att Malmö får 80 nya laddplatser
till oktober 2018. Projektet genomförs
med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivsprogram.
Under de kommande tre åren kommer
vi också, tillsammans med CLEVER
A/S, att bygga 180 ultrasnabba laddstationer för elfordon i sju länder, som
förbinder Norge med Italien. Projektet
har fått stor uppmärksamhet i EU och
10 miljoner euro i finansiering från
EU-kommissionen.
Sedan några år tillbaka samarbetar vi
med EU, Transportstyrelserna i Sverige
och Danmark och ett antal kommuner
för att utrusta E6:an och E4:an med en
infrastruktur som gör att man kan ta
sig med elbil mellan Hamburg, Stockholm och Oslo. Projektet går under
benämningen GREAT.
I november offentliggjorde vi också vårt
samarbete kring elbilar med svenska
Uniti, som fokuserar på att utveckla
morgondagens citybilar. I december
presenterade de sin första modell.

Vi väljer partnerskap

Transporter: energianvändning och
koldioxidutsläpp
Transporter står för ungefär 25
procent av den totala energianvändningen i Sverige och 30 procent i
Danmark. Cirka en tredjedel av alla
koldioxidutsläpp både i Sverige
och Danmark härrör från inhemska
transporter.

:agile
Acceleratorprogrammet :agile
startade i Tyskland 2013 och har
sedan starten stöttat fler än 145
företag. I Norden drog programmet
igång 2016, först i Sverige och sedan
i Danmark. Hittills har 13 nordiska
företag genomgått programmet.
Under 2018 har ytterligare 4 företag
i Sverige och Danmark valts ut, bland
fler än 175 sökande.

Partnerskap för biogas
E.ON är idag en av Danmarks största
biogasproducenter. Eftersom försäljningen av fordonsgas ökar fortsätter vi
att utveckla produktionen främst i Danmark, tillsammans med olika partners.
Vi investerar också i nya tankstationer,
där biogasen kan säljas.
:agile — får små företag att växa
:agile är ett program som ska underlätta för nybildade, unga företag att
utveckla affärsidéer som tar sig an
miljöutmaningar. E.ON investerar upp
till 30 000 euro i mindre företag som
jobbar med smarta produkter, tjänster
och affärsmodeller. Under sex till tolv
månader får de utvalda företagsteamen
arbeta med att utveckla sina idéer i
den kreativa hubben Minc i Malmö. De
får ekonomiskt stöd och tillgång till
mentorer, som har stora kontaktnät
i branschen och bred erfarenhet av
affärsutveckling.

Kretslopp för biogas

Ekologiska livsmedel
WC
Gödsel och
restprodukter

Skog

Matavfall

Jordbruk
Biogas

Biogödsel

Biogas
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Vi leder omställningen
E.ON måste liksom alla företag förändras med sin marknad. Men vi har valt att inte
bara anpassa oss, utan att ta täten och leda utvecklingen. Det stärker vår ställning
och visar att vi tar övergången till återvunnen och förnybar energi på största allvar.
Och vi tvekar inte. Vi vet att förändringen kommer att gynna våra kunder, våra ägare
och utvecklingen i samhället.
E.ON har idag en begränsad egen elproduktion. Vi är till stora delar beroende
av det som finns på marknaden. En av
våra utmaningar kommer vara att få tag
på tillräckligt stora volymer återvunnen
och förnybar el. År 2017 stod kärnkraften för drygt 35 procent av den svenska
elproduktionen.
Under 2017 var 58 procent av våra
elavtal erbjudanden om förnybar el. De
kunder som valt förnybart förbrukade
tillsammans cirka 39 procent av E.ONs
totala mängd såld el. 2017 var mer än 60
procent av den energi vi sålde i Sverige
återvunnen eller förnybar. Det är en
ökning med cirka 3 procent jämfört med
året innan. Den el som varken är återvunnen eller förnybar kommer från kärnkraft.
Av all värme vi sålde 2017 kom 87
procent från återvunna eller förnybara
källor. Resten utgjordes av naturgas,
fossil olja, kol och torv. Successivt
kommer resterande 13 procent att

ersättas med energi från förnybara eller
återvunna källor som biomassa, avfall,
biogas, bio-olja, spillvärme och värme
från rökgaskondensering. Vi tittar också
på olika geotermiska lösningar, som vi
tror kommer att spela en större roll i
framtidens fjärrvärmeproduktion.
Andelen återvunnen eller förnybar gas
utgjorde cirka 20 procent av E.ONs
gasförsäljning i Sverige 2017. Efter
2025 kommer vi inte att sälja någon
fossil gas.

2017

58 procent av all el som E.ON
sålde i Sverige 2017 var förnybar.

Vi driver på vindkraftsutbyggnaden
E.ON var pionjärer inom vindkraft i
Norden. Redan i början på 1980-talet
uppförde vi ett 3 MW vindkraftverk i
Maglarp i Skåne. På 1990-talet satte vi
upp världens första havsbaserade vindkraftverk utanför Nogersund i Blekinge.
Idag driver E.ON Vind 64 landbaserade
vindkraftverk och två havsbaserade
vindkraftsparker i Sverige och Danmark
med en total installerad effekt av
372 MW. Dessutom har E.ON Vind
serviceavtal på ytterligare tre platser.
E.ON Wind Service, som erbjuder olika
former av service onshore och off
shore, fortsatte att växa på den svenska
marknaden 2017. Eftersom E.ON äger

2017

2017

86 procent av all värme som
E.ON sålde i Sverige 2017 var
återvunnen eller förnybar.

20,5 procent av all gas som
E.ON sålde i Sverige 2017
var återvunnen eller förnybar.

flera tusen turbiner, bland annat i USA,
England, Italien och Tyskland, har vi en
unik kompetens och en stark marknadsposition inom allt från projektering,
konstruktion till drift och underhåll av
vindparker.
Fler väljer solceller
E.ON hjälper sina kunder att installera
solceller. Under 2017 installerade privatpersoner och företag fler än 1 000
nya solcellsanläggningar i E.ONs elnät.
Totalt finns nu över 3 000 anläggningar
i näten och siffran växer snabbt. Malmö
är den kommun som har flest anläggningar kopplade till våra nät. Sammantaget var antalet solcellsanläggningar i
svenska elnät 66 procent högre 2017 än
2016. Tillväxten är störst i städerna.
De främsta orsakerna till den snabba
ökningen av solceller är:
• Solceller har blivit billigare. För tio
år sedan kostade en solcellsmodul 65
kronor per watt, idag är priset 6,50.
• Installationen har blivit enklare,
effektivare och billigare.
• Det statliga investeringsstödet. För
perioden 2018–2020 kommer ytterligare 915 miljoner kronor per år att
betalas ut.
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Nya lösningar för energieffektivisering
Energieffektivisering är högt prioriterat
i allt vi gör. Det handlar till exempel om
att förbättra verkningsgraden, minimera energiförlusterna och använda
spillvärme. Teknikutvecklingen hjälper
oss att hitta nya effektiva produkter och
tjänster för en effektiv energianvändning, som fungerar både hos oss själva
och hos våra kunder.
E.ON Energidirigent, som sänker driftskostnaderna och identifierar energiförluster i fastigheter, är ett exempel
på en sådan tjänst. Vi erbjuder också
Abonnemangsoptimering, där vi hjälper
kunderna att välja rätt anslutningseffekt, och vi ger råd kring kostnader
och miljöpåverkan. Eftersom efterfrågan på rådgivning har ökat har vi anställt fler licensierade energirådgivare.
Under 2017 lanserade vi Ectogrid, ett
koncept som möjliggör ett mycket
effektivt samutnyttjande av lågvärdig
energi inom ett avgränsat område.
Ectogrind kopplar ihop och balans
erar olika användares energibehov. En
användares energiöverskott kan bli till
nytta för en annan.
Först ut med att använda Ectogrid är
Medicon Village Science Park i Lund.
Där finns fler än 120 olika verksamheter
inom forskning, innovation och företagande på en bruttoyta av 114 000 m2.
När överskottsenergin som uppstår i
verksamheterna kan användas effektivt, minskar hela områdets energibehov drastiskt. 2020 ska alla byggnader
i området vara anslutna till systemet.

Vi leder omställningen

Projektet finansieras med stöd av Energimyndigheten.
Energiåtervinning ur avfall
På E.ON har vi en lång historik av att ta
hand om vårt eget avfall. Vi hanterar
uttjänta kreosotstolpar, spilloljor och
förbränningsaskor på ett ansvarsfullt
sätt och vi återvinner utbytta ledningar.
Arbetet med vår egen resurshushållning
fortsätter, men idag ser vi oss i ett större sammanhang. Vi vill medverka till att
även andras avfall och restprodukter
återvinns och nyttiggörs. Framförallt
kan vi göra nytta genom att ta vara på
energiinnehållet i avfall som annars
skulle deponeras.
Vår ambition kommer bland annat till
uttryck i Malmö, där vi köper in värme
från Sysavs avfallskraftvärmeverk till
vårt fjärrvärmenät samt i våra egna
anläggningar i Örebro och Norrköping
där vi återvinner energi ur olika typer av
avfall, allt ifrån returträ till kommunalt
hushållsavfall.
EU:s avfallshierarki är vårt rättesnöre
i arbetet med avfall och energiåtervinning och vi strävar efter att framtidens
avfallshantering ska förflytta sig högre
upp i hierarkin. Vi är övertygade om att
de trender vi ser idag, med en växande
andrahandsmarknad för återanvändning, kommer att bestå och växa sig
allt starkare. Vi tror också att morgondagens restmaterialflöden kommer att
minska och ha lägre fossilt innehåll än
idag.

På sikt kommer, med stor sannolikhet,
en övervägande del av vår energi att
vara förnybar. Men det är viktigt att
vi hittar en balans mellan återvunnen
och förnybar energi. Vi menar att en
betydande del av dagens och morgondagens avfall både kan och bör energiåtervinnas.
Samhället fortsätter att generera avfall
som inte lämpar sig för återanvändning eller materialåtervinning. Dessa
restflöden vill vi ta hand om i högeffekt
iva kretsloppsanläggningar, som inte
bara utvinner energi i form av el, värme
och biogas. De är också byggda för att
återvinna ämnen i de restprodukter som
uppstår vid förbränning och biogastillverkning. Det kan till exempel handla
om metaller, sand och glas. Vid biogastillverkningen bildas biogödsel, som kan
användas för tillverkning av jord eller
som ersättning för konstgödsel. Som
vi ser det är detta det mest resurs
effektiva och miljövänliga sättet att ta
hand om restflöden.
Nya lösningar för lagring
Redan 2016 började vi utveckla nya
lösningar för att lagra förnybar energi
i batterier. För att göra produkterna
hållbara har vi ett livscykelperspektiv
på batterierna och noggrann koll på
leverantörsledet.
Energi kan också lagras i fastigheter.
Använder man smarta mätare kan
energin delas och lagras i olika byggnader inom ett visst område. Lösningen
används redan i Malmöstadsdelen
Hyllie och kommer att vara en del av en-

ergisystemet i Barkarbystaden utanför
Stockholm.

Avfallshierarkin
Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, bygger på ett EU-direktiv och
ligger till grund för hur EU ska nå sina
miljömål. Den finns också inskriven i
den svenska miljöbalken. Sammanfattningsvis går avfallshierarkin ut på
att man som första prioritet alltid ska
sträva efter att minimera mängden
avfall. Därefter ska man så långt som
möjligt återanvända och materialoch energiåtervinna avfallet. Som en
sista åtgärd ska avfallet deponeras.

1

Minskad mängd

2

Återanvändning

3

Materialåtervinning

4

Energiåtervinning

5

Deponi
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Fortsatt fokus
på infrastrukturen

Enligt den energiöverenskommelse som slöts 2016, ska Sveriges elsystem vara helt
förnybart 2040. För att det ska bli verklighet måste infrastrukturen i landet modern
iseras. Idag räcker det inte med att näten är tillförlitliga. Elnäten måste bli smartare,
gasnäten mer flexibla och fjärrvärmenäten behöver öppnas upp för fler aktörer. De
smarta elnäten gör dessutom att mer kapacitet kan erbjudas, något som är viktigt för
att kunna möta den ökande efterfrågan för bland annat laddning av elfordon.
Smarta elnät är stabila och kan hantera
de ojämnheter som en väderberoende
produktion innebär. De är också rustade
för att klara den växande gruppen
småproducenter. För elproducenterna
handlar smarta nät framförallt om möjligheterna att öka andelen förnybar el.
För konsumenterna innebär de nya
näten ökade möjligheter till inflytande.
Tekniken ger dem tillgång till mer
information så att de själva kan mäta,
styra och påverka sin energianvändning.
De kan jämna ut förbrukningen över
dygnet och bidra till ett energieffektivare samhälle. Smarta nät kan också
tillgodose behoven hos de kunder som
har bestämt sig för att vara både konsumenter och producenter.
Smarta elnät är en förutsättning för att
Sverige ska lyckas ställa om till 2040.
Därför fortsätter vi satsa på att förbereda näten för framtiden, men även

om siktet är inställt på morgondagens
energilösningar måste vi utgå från
våra befintliga system. Under 2017
vädersäkrade vi ytterligare 2 559 km av
lokalnäten.
Vid årsskiftet var 91,4 procent av näten
säkrade. Sedan stormen Gudrun 2005
har vi grävt ner och isolerat en sträcka
på knappt 35 000 km, vilket i princip
motsvarar ett varv runt jorden. Eftersom E.ON i stor utsträckning är en
landsbygdsdistributör, går den största
delen av våra investeringar i näten dit.
Sedan 2017 täcks alla energiförluster
i elnäten av förnybar energi. Totalt handlar det om cirka 1,1 TWh årligen, vilket
motsvarar ett minskat klimatavtryck på
cirka 380 kton koldioxidekvivalenter*.

*Baserat på sammansättningen av nordisk residualmix.
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Bättre information om strömavbrott
Trots att merparten av våra nät är
vädersäkrade, inträffar strömavbrott
ibland. Vi är väl införstådda med den
frustration det skapar hos våra kunder.
För att mildra konsekvenserna lanserade vi därför förra årsskiftet ett nytt
informationssystem, som gör att alla –
kunder och andra – kan få veta orsaken
till avbrottet och få en prognos för när
strömmen förväntas komma tillbaka.
Fjärrvärme och -kyla
Infrastrukturen för fjärrvärme spelar
en central roll när vi ska skapa hållbara
samhällen. Därför utvecklar vi fjärrvärmen – och fjärrkylan – runt om i landet.
I Malmöstadsdelen Hyllie bygger vi
smarta nät som både kan leverera
fjärrvärme och ta vara på kundernas
egen småskaliga elproduktion. Målet är
att Hyllie ska bli en förebild inom hållbar
stadsutveckling, med en energiförsörjning som helt består av förnybar eller
återvunnen energi senast 2020.
I Inre Hamnen i Norrköping planeras en
ny stadsdel som ska vara fullt utbyggd
2028. Här ska vi, tillsammans med
Norrköpings kommun och ett antal
byggherrar, utveckla smarta energi-

Fortsatt fokus på infrastrukturen

lösningar för en hållbar livsstil, såväl
miljömässigt som socialt.
I Högbytorp utanför Stockholm, bygger
vi en kretsloppsanläggning där vi integr
erar material- och energiåtervinning
på ett unikt, effektivt och hållbart sätt.
Här kommer vi att använda organiskt
avfall och restprodukter som inte går att
återvinna för att producera energi till en
växande befolkning, bland annat i form
av fjärrvärme.
I nordvästra Stockholm bygger vi samman våra fjärrvärmenät och utvecklar
nästa generations smarta fjärrvärme,
där kunderna kan ta emot och dela värme med varandra. En av orterna är Järfälla, där vi tillsammans med kommunen
arbetar med hållbar utveckling i den
växande stadsdelen Barkarbystaden.
Bland annat skapar vi förutsättningar
för att kunna hållbarhetscertifiera Barkarbystaden och andra stadsdelar.
Vi investerar 30 miljoner kronor i att förse
Örebro universitet med koldioxidneutral
fjärrkyla från och med våren 2018.

Fjärrvärme möjliggör ökad
energiåtervinning
Under omställningen av det europeiska
avfallssystemet – från deponibaserat
till återvinningsbaserat – kommer den
svenska fjärrvärmen att spela en viktig
roll. I Sveriges väl utbyggda nät kan
värmen från energiåtervinningen tas
tillvara, samtidigt som utsläppen av
klimatgaser från deponier i andra
europeiska länder minskar.
I väntan på att effektiv återvinning ska
bli en självklarhet i fler länder kan E.ON
och andra nordiska energibolag, med
positivt resultat, återvinna energin ur
sådant avfall som annars hade hamnat
på deponi.

Större elavbrott 2017
Under 2017 var vi relativt förskonade från oväder. De stormar som fick
störst effekt, mätt i drabbade kunder
och genomsnittlig avbrottstid per
drabbad var:
1. Rut 4 januari – ca 17 550 kunder
– 2,5 min
2. Jannike 11 januari – ca 16 580
kunder – 2 min
3. Klemens 8 november – ca 9 750
kunder – 2 min
När Svenska Kraftnät tog en ny
systemtransformator i drift den 7
november drabbades större delen av
Örebro av strömbortfall (ca 58 500
kunder var utan ström i genomsnitt
i 2 min).
I vissa områden, som på Öland och i
norra Jämtland, är väderkänsligheten fortfarande stor.
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E.ON i Norden
E.ONs nordiska verksamhet är förlagd till Sverige och Danmark. Här finns 40 bolag
med sammanlagt cirka 2 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Malmö. Vi har
cirka en miljon kunder i Norden.
E.ON i Norden ingår sedan maj 2001 i
den tyska E.ON-koncernen, som har sitt
huvudkontor i Essen och är noterad på
börsen i Frankfurt. Koncernen omsätter
cirka 38 miljarder euro, har drygt 32
miljoner kunder och över 40 000 medarbetare. Bolaget har verksamhet i många
delar av världen, med tyngdpunkt på
Europa och Nordamerika. I början av
2018 avyttrade E.ON sina resterande
aktieposter i Uniper och har därmed
inte längre några tillgångar i storskalig
kraftproduktion i Norden.
Styrmodell och rapportering
E.ONs nordiska bolag lämnar sina årsredovisningar till respektive nationella bolagsverk. Någon konsoliderad rapportering sker varken i Sverige eller Danmark.
Samtliga verksamheter redovisas i den
koncernövergripande årsredovisning
som tas fram av den tyska moderkoncernen. Rapporten finns att läsa på
eon.com. Här finns även den koncern
övergripande hållbarhetsrapporten.
Tre divisioner i Norden
E.ONs verksamhet i Norden är liksom
övriga E.ON-koncernen uppdelad i

affärssegmenten Customer Solutions,
Energy Networks och Renewables.
Customer Solutions ansvarar för E.ONs
kunderbjudanden. Energy Networks
huvuduppgift är att se till att kunderna
alltid har tillgång till el. Inom Renewables
projekterar och investerar vi i förnybara
energiprojekt, huvudsakligen i vindkraft
men även i solenergi.
Investeringar i Norden
De sammanlagda investeringarna i Norden uppgick 2017 till drygt 5,2 miljarder
kronor. Customer solutions investerade
sammanlagt 1,9 miljarder kronor, varav
900 miljoner satsades på en ökning av
förnybar energi. I Energy Networks gick
merparten av investeringarna på 3,3
miljarder kronor, till att stärka leveranssäkerheten i elnäten och till att ansluta
nya kunder. Renewables investerade
knappt 36 miljoner kronor i materiella
anläggningstillgångar.
Våra leveranser
Under 2017 sålde vi i Sverige 12,4 TWh
el till 665 000 egna slutkunder. Cirka 39
procent av elkunderna valde miljöavtal

eller Bra Miljöval. Vattenpaketet stod
för cirka 27,5 procent, Vindpaketet för
drygt 8 procent, Solpaketet för cirka
0,4 procent och Bra Miljöval för cirka
2,7 procent. De som inte gjorde något
miljöval fick en mix av förnybar el och
kärnkraftsel. Cirka 58 procent av all el vi
sålde i Sverige under året var förnybar.
Resten kom från kärnkraft.
Vi levererade sammanlagt cirka 6,2
TWh fjärrvärme till våra kunder i
Sverige och Danmark. 34 procent gick
till Malmö-Burlöv, 15 procent till
Norrköping-Söderköping och 16 procent
till Hallsberg-Örebro-Kumla. Av den
totala fjärrvärmeleveransen var 85
procent återvunnen eller förnybar.
Mer än 98 procent av fjärrvärmen
levererades till kunder i Sverige.

olja i industriprocesser och täcker idag
cirka 2 procent av industrins energibehov i Sverige.
Vår infrastruktur
E.ON äger och driver infrastruktur i
Sverige och Danmark. I Sverige har vi
omfattande elnät och i båda länderna
äger vi fjärrvärmenät. I Sverige har vi
dessutom nät för distribution av gas och
fjärrkyla. Vi har också ladd- och tank
stationer för el- och gasdrivna fordon i
både Sverige och Danmark.
Våra elnät i Sverige är knappt 137 000
km långa och vi har drygt 1,1 miljoner
nätanslutningspunkter. För att höja
leveranssäkerheten har vi gjort stora investeringar så att 91,4 procent av näten
nu är vädersäkrade.

Det gångna året levererade vi cirka 3,6
TWh gasprodukter i Sverige. Av dem
utgjordes 2,3 TWh av bio- och naturgas, varav 0,5 TWh levererades som
fordonsgas och 1,4 TWh som gasol.
Andelen återvunnen eller förnybar gas
uppgick till cirka 20,5 procent.

Våra största fjärrvärmenät finns i
Malmö (674 km), Norrköping (436 km)
och Örebro (471 km). I fjärrvärmenäten
distribuerar vi värme, som vi antingen
producerar själva eller köper från andra.
Merparten av den värme vi köper är
återvunnen eller förnybar.

Med en försäljning på cirka 120 000 ton
per år är vi en av de största aktörerna på
den svenska gasolmarknaden. Gasol används bland annat för att ersätta kol och

Under 2017 ägde och drev vi 2 600
km gasnät i södra Sverige. De byggdes
ursprungligen för att distribuera naturgas, men har blivit en viktig pusselbit
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E.ON i Norden
El- och värmeproduktion i Norden per energislag**

vid distributionen av biogas. I början
av 2018 sålde E.ON hela sitt svenska
gasnät. Vi kommer även fortsättningsvis
att erbjuda gas till våra kunder, men det
är en ny aktör som ansvarar för distributionen.
Vi har också en betydande infrastruktur
för hantering och distribution av gasol.
Vårt centrallager ligger i Karlshamn. I
Norrköping och Eskilstuna har vi depåer
för propan som är huvudingrediensen
i gasol. Våra stora industriella kunder
får sina gasolleveranser med järnväg,
resten levereras med vägtransporter.
Vi driver idag cirka 1 300 laddstationer
för elbilar och cirka 50 tankstationer
för fordonsgas i Danmark och Sverige.
E.ON har Danmarks största nätverk av
laddstationer för elfordon. Sedan tidigt
1990-tal har vi varit engagerade i projekt som har med hållbara transporter
att göra.
Vår egen produktion
E.ON har gått från att vara Sveriges
näst största elproducent till att ha en
begränsad egen kraftproduktion. Som
en konsekvens av att vindkraften lever
erade mer 2017 än året innan, ökade
vi vår elproduktion med ca 12 procent.
Totalt producerades cirka 2 TWh el och
4,5 TWh värme i Sverige och Danmark.
85 procent av den totala el- och värmeproduktionen, och nästan 90 procent av
elen, kom från återvunna eller förnybara energikällor. Vindkraften stod för
merparten.

%
100

El- och värmeproduktion i Norden*
GWh
8000

6000

80

2 038
(1 190)

50%

50%

60

1 830
(1 080)

Förnybart
Återvunnet

40

4000

35%

2000

4 527
(4 387)

4 405
(4 249)

2016

Idag äger och driver E.ON 64 landbaserade vindkraftverk och två havsbaserade
vindkraftsparker, med en sammanlagd
effekt på 372 MW. Vi har dessutom
serviceavtal på leveranser på ytterligare
tre platser.
Tillgängligheten i våra vindkraftsturbiner är hög – 98 procent. Vår totala produktion av förnybar vindenergi i Norden
uppgick till 1 405 GWh.
I våra fjärrvärmenät ägde och drev vi under 2017 runt hundra kraftvärme- och
värmeverk. De två största anläggningarna är Händelöverket i Norrköping och
Åbyverket i Örebro. Under 2017 sålde
E.ON nio mindre fjärrvärmeverksamheter i Sverige.
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I Danmark driver vi fyra anläggningar för
produktion av biogas tillsammans med
lokala partners. Sønderjysk Biogas är
Danmarks och E.ON-koncernens största
biogasanläggning.
Handel med el och gas
Under 2016 började E.ON med egen elhandel – både kortsiktig spothandel och
långsiktig terminshandel. Senare samma år drog vi igång handeln med fysisk
el. Den egna handeln är en förutsättning
för att vi ska kunna säkra elleveranserna
till våra kunder och samarbetspartners.
Vårt bidrag till samhället och
välfärden i Sverige
E.ON-koncernen i Sverige betalade
2017 cirka 8,7 miljarder kronor i skatter
och avgifter. Av detta utgjorde bolags-

**2017 var den totala eloch värmeproduktionen 6 565 GWh.
2016 var den 6 235 GWh.

skatten 491 miljoner kronor. I det totala
skattebeloppet ingår dels skatter som
utgör kostnader i verksamheten som
bolagsskatt, fastighetsskatt och sociala
avgifter, dels konsumtionsskatter som
moms och energiskatt, som E.ON
samlar in för statens räkning.
Energi- och
koldioxidskatt

Bolagsskatt
Fastighetsskatt

2017

Sociala
avgifter
och källskatt

Moms

Fördelning av inbetalade skatter och avgifter i
Sverige 2017. När det gäller konsumtionsskatterna
har E.ON en insamlande roll.
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