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I mer än 150 år har vi försett Göteborg med 
energi, värmt bostäder och kontor, försett 
spårvagnar, bussar och företag med energi, hållt 
parker, fotbollsplaner och gator upplysta. Med 
hållbarhet som ledstjärna har vi minskat den 
miljöpåverkan vår egen energiproduktion har. 
Nu tar vi ansvar för att också morgondagens 
goda energilösningar blir verklighet.

Vi är stolta över det vi åstadkommit. Samtidigt 
medvetna om att resan mot ett hållbart 
Göteborg bara börjat och att den kommer att 
kräva mer av oss – både som individer och som 
företag. Vi är göteborgarnas energibolag och 
redo att ta vår del av ansvaret, att leva som vi lär. 

Vi gör det för att vi vill, för att vi kan, för att vi 
vet att det är vad framtiden kräver av oss. 

Och för att vi aldrig glömmer vem eller vad vi 
jobbar för.

Ljus, kraft och värme 
för ett hållbart Göteborg

Uppdrag
Göteborg Energis uppdrag består i att bedriva 
produktion, distribution och handel inom energi området. 
Med hög leveranssäkerhet förser Göteborg Energi 
kunderna med prisvärda energi lösningar. Genom sitt 
ägande av bolaget vill staden säkerställa att göteborgarna 
har tillgång till hållbara energi lösningar och att 
omställningen mot ett klimatneuralt samhälle fortsätter,  
i kombination med god stadsutveckling.
 
Affärsidé 
Vi är ett komplett energi företag med stark miljöprofil 
som tillsammans med våra kunder skapar hållbara energi
lösningar i dag och i morgon.

Vision 
Ett hållbart Göteborgssamhälle.

 |  3 

Introduktion  |  Inledning



För Göteborg Energi innebär ett år med varmare och mildare väder utmaningar i form av minskade  
volymer och intäkter. Andra omvärldsfaktorer som har påverkat oss negativt under 2014 är fortsatt låga 
elpriser och extremt låga priser på olja och andra fossila bränslen. Trots dessa utmaningar levererar vi ett 
resultat på 290 miljoner kronor efter finansiella poster. Här är några andra viktiga händelser under 2014.

År 2014 i korthet

Placering bland landets billigaste fjärr-
värmeleverantörer av totalt 256 enligt 
Nils Holgersson-undersökningen.15

Kunder som anslöt sig till gasnätet (totalt 8 500)

Procent flerbostadshus som är fjärrvärmeanslutna i Göteborg

• Göteborg Energi och DONG Energy sålde sina 
aktieinnehav i FordonsGas till det franska Air 
Liquide.

• Göteborg Energi slöt avtal med Lerums kommun 
om att avyttra hela aktieinnehavet motsvarande 
10,5 procent i Lerum Energi.

Avyttringar

Kunder

19
90

4    000

Ekonomi

Placering bland landets billigaste elnäts-
företag i Sveriges 290 kommuner 
enligt Nils Holgersson-undersökningen.13

Vid årsskiftet 2014/2015 hade Göteborg Energi 
1  083 anställda. 35 procent av dessa är kvinnor och 
65 procent  är män.

Våra medarbetare

Nya kunder inom elhandel under året

Medelavbrottstiden per elnätskund (mål max 20 min) 18
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Elektromagnetisk strålning från elnäts-
anläggningar har minskat. Miljömålet 
om att åtgärda sju anläggningar till år 
2016 har uppnåtts redan under 2014.

Göteborg Energi har byggklara 
tillstånd för 13 vindkraftverk i 
Skottfjället och 9 i Töreboda.

GasnätetFjärrkylanätet

Så långa är våra nät

Fjärrvärmenätet Elnätet

Målet är att fasa ut 50 procent 
av befintliga särskilt farliga 
kemikalier till år 2016 jämfört 
med år 2013. 2014 har man 
redan nått 38 procent.

egna anläggningar för fjärrvärme 
ryms i Göteborg Energis verksamhet.

ökning i biogasproduktion 
under 2014.

GWh förnybar el 
levererades av Göteborg 
Energi under året.

38 %

19

325 km32 km 1 200 km 9 000 km

20 %121

spännande och nyskapande 
projekt delade på närmare 
700 000 kronor ur Göteborg 
Energi DinEls miljöfond.

9
Miljö och utsläpp
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Produktområden i korthet
Elnät
Cirka 250 000 kunder är anslutna till elnätet i Göteborg och Partille.
• Fortsatt utveckling av leveranssäkerheten och tjänster för information vid driftstör-

ningar eller avbrott.
• Investeringar i ytterligare fjärrstyrda frånskiljare som ökar kapaciteten för omkopp-

lingar i elnätet vid exempelvis strömavbrott.

Kyla
Leverans av kyla i ett slutet system på samma sätt som fjärrvärme med stark 
miljöprofil.
• Utbyggnaden av fjärrkyla söderut mot Mölndal inleddes.
• Den varma sommaren ökade efterfrågan på fjärrkyla och fler kunder anslöt sig 

längs de befintliga näten.

Vindkraft m m
Egen produktion vid fyra kraftvärmeverk och 18 vindkraftverk.
• Ansökan om miljötillstånd för Vindplats Göteborg avslogs av mark- och miljö-

domstolen i december 2014. Frågan om en eventuell överklagan behandlas av 
Göteborg Energis styrelse i mars 2015. 

Elhandel
Sveriges fjärde största elhandelsföretag.
• Ökat fokus på hållbara erbjudanden och produkter med förnybar el.
• Aktiv satsning på att minska andelen anvisningsavtal för privatkunder gav bra 

resultat.

Fjärrvärme
Ett av världens mest utvecklade fjärrvärmenät och näst störst i Sverige.
• Stena Danica blev det första fartyget i linjetrafik som anslöts till ett fjärrvärmenät.
• Leveransvolymerna minskade med cirka 12 procent jämfört med ett normalvarmt år. 
• Tillväxten i Göteborg skapar efterfrågan på nya fjärrvärmeanslutningar.
• Göteborg Energi blev medlemmar i Prisdialogen, en branschöverenskommelse för 

dialog vid öppen prissättning av fjärrvärme.
•  Avtalet om fjärrleveranser till Kungälv Energi förlängdes med ytterligare fem år.

6  |  
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Produktområden i korthet

Biogas
Sveriges största biogasproducent.
• Två avtal tecknades för biogasleveranser till Skövdes och Skånes kollektivtrafik och 

biogasen ökade inom värmeområdet.
• GoBiGas, världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av 

biogas av restprodukter från skogen, invigdes och leveranserna startade i december.
• Leveransen av biogas ökade med cirka 20 procent från våra produktionsanläggningar.
• Biogasanläggningen i Lidköping har levererat flytande biogas till motsvarande 50 

långtradare med metandieselmotorer.

Gasnät
Säker och tillgänglig leverans av både natur- och biogas i Göteborg.
• Högre leveranssäkerhet – ett positivt resultat av underhållssatsning.
• Allt fler restauranger ökar gasanvändningen genom att ansluta terrassvärmare.

Energitjänster
Tjänster inom energieffektivisering som bidrar till ett hållbart Göteborgssamhälle.
• Lagen om Energikartläggning ökar efterfrågan på energitjänster i stora företag.
• Solkartan – en webbaserad tjänst ger information om solinstrålning på Göteborgs 

fastigheter.
• Fortsatt utveckling i tjänsteportföljen, främst inom transporttjänster och  

IT-baserade energitjänster.

Naturgashandel
Ledande aktör i Västsverige.
• Historiskt låga gaspriser ledde till ökade leveransvolymer främst till 

industrisegmentet.
• Fokus på attraktiva miljötillval där biogas ersätter naturgas.

Data- och telekommunikation
Göteborgs stadsnät av optifiber med tjänster inom data- och telekommunikation.
• Datacentret byggdes ut med 100 kvadratmeter för att möta en ökande efterfrågan 

och inplacering av datautrustning samt stabila telefonförbindelser.
• Ett nytt avtal tecknades med Göteborgs Stad om leverans av dataförbindelser fram 

till 2016.
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Förändringar som utmanar
2014 går till historien som det varmaste året någonsin. Inte sedan vi började mäta och registrera 
temperaturer har det varit varmare i Sverige eller på jordklotet som helhet. Detta ställer oss alla inför 
allvarliga frågor, som till exempel hur vi hushåller med våra resurser, vår klimatpåverkan och hur vi kan 
skapa ett hållbart samhälle, inte minst i vår egen stad Göteborg. Göteborg Energis vision om ett hållbart 
Göteborgssamhälle genomsyrar all vår verksamhet. Det handlar om ekologisk hållbarhet, till exempel i 
form av satsningar på förnybar energi eller minskad klimatpåverkan i våra egna anläggningar och hos våra 
kunder men också om de ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet. Att bygga en sund och stabil 
ekonomi över tid är liksom vårt förnyade samarbete med Göteborgs Stadsmission exempel på detta.    

F ör ett bolag som Göteborg Energi innebär 
ett varmare klimat också utmaningar i form 
av minskade volymer och intäkter. Andra 
omvärldsfaktorer som påverkat oss under 
2014 är fortsatt låga elpriser och extremt låga 
priser på olja och andra fossila bränslen. Ändå 
levererar vi ett resultat på 290 miljoner kronor 

efter finansiella poster. Detta är resultatet av ett målmed-
vetet och långsiktigt arbete där alla medarbetare varit med 
och bidragit. För andra året i rad har vi också ett positivt 

kassaflöde vilket är ett resultat av tydliga prioriteringar i 
syfte att åstadkomma en långsiktig stabil ekonomi.

Vi agerar smartare
Vad är då orsaken till att vi lyckas uppnå ett bra resultat? I 
företagsvärlden pratar vi gärna i termer av styrning, konso-
lidering och effektivisering av verksamheten. Vi skulle lika 
gärna kunna säga att vi idag agerar lite smartare, att vi hus-
håller med de resurser vi har och att vi fokuserar på det som 
är viktigast. Detta gäller allt från att driva våra anläggningar 

Lotta Brändström, VD.
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på ett klokt sätt till att hitta områden som kan samordnas 
bättre, till exempel inom IT och olika servicefunktioner.

En stor utmaning under 2014 har varit vår biogasaffär. 
Göteborg Energi är Sveriges ledande producent av biogas 
och vi kunde i december glädjas åt att vår demonstrationsan-
läggning för storskalig produktion av biogas genom förgas-
ning av skogsråvara, GoBiGas, för första gången levererade 
ut biogas på gasnätet. En historisk händelse och en viktig 
milstolpe i teknikutvecklingen.

Det är dock ingen hemlighet att biogasmarknaden står 
inför stora utmaningar, främst beroende på omvärldsfakto-
rer som låga priser på fossila bränslen och brist på politiska 
styrmedel. Detta är omständigheter som drabbar alla biogas-
producenter och övriga aktörer som satsar på biodrivmedel 
i Sverige. Ett viktigt fokus i vårt påverkansarbete 2014 har 
varit att få politiker och andra beslutsfattare att ge biogasen 
reella förutsättningar att utvecklas och detta fortsätter vi 
med 2015. Samtidigt gäller det att komma ihåg att omvärl-
den kan förändras snabbt även i positiv riktning och vi ser 
biogasen som en betydelsefull del i utvecklingen av ett fos-
silfritt samhälle.

Fokus på Göteborg och varumärke
Genom vårt förnyade ägardirektiv 2012 har Göteborg 
Energi som strategi att fokusera på den lokala marknaden 
i Göteborg och förstärka vår position som göteborgarnas 
energibolag. Vi ser därför över verksamheter som ligger 
utanför Göteborg och utanför ägardirektivets inriktning. 
Under 2014 resulterade detta i att vi tillsammans med 
DONG Energy sålde våra aktieinnehav i bolaget FordonsGas 
till franska Air Liquide samt att vi träffade avtal om att sälja 
vår ägarandel i Lerum Energi.

Den förändringsresa som påbörjades genom bolagets om-
organisation 2012/2013 pågår fortfarande och ett stort fokus 
under 2014 har varit att skapa en struktur och en tydlighet 
runt våra mål och bilden av vart vi är på väg. Med hjälp av 
organisationens olika verksamheter har en strategisk plan 
som sträcker sig fram till 2030 tagits fram. Denna har sedan 
brutits ner till en affärsplan för perioden 2015–2017, vilken i 
sin tur konkretiserats i lokala verksamhetsplaner. På samma 
sätt har ambitionen varit att involvera alla medarbetare i det 
intensiva varumärkesarbete som bedrivits under 2014, till 
exempel genom att aktivt lyfta in vår varumärkesplattform i 
arbetet med verksamhetsplanerna.

Att skapa en varumärkesplattform, en gemensam grund 
att stå på, handlar inte om att ändra en logotyp eller byta 

typsnitt. Det handlar om att tillsammans formulera vårt 
företags värdegrund – vilka vi är och vad vi står för. På vilket 
sätt vi som göteborgarnas eget energibolag agerar för att 
möta de krav och förväntningar som ställs på oss. Hur varje 
enskild medarbetare i sin roll är med och lever vårt varumär-
ke. Ett resultat av detta arbete är denna årsredovisning som 
istället för en traditionell uppdelning i olika produktions-
områden tar sin utgångspunkt i våra tre kärnvärden; Ansvar, 
Hållbarhet, Utveckling och vad vi under 2014 har gjort för att 
leva upp till dem.

Hemma hos oss
Efter en omfattande renovering står vårt nygamla huvudkon-
tor på Rantorget äntligen klart. Under hösten har medarbe-
tare som varit utlokaliserade i olika delar av staden succes-
sivt flyttat in och merparten av bolaget är samlat på ett ställe. 
Utifrån konceptet ”Hemma hos oss på Göteborg Energi” har 
vår nya konferensanläggning, lunchrestaurangen Ekologiska 
Lunchen och Café Bagaregården gestaltats. Vi har också 
skapat en byggnad där energianvändningen väl understiger 
de krav som finns i certifieringssystemet Green Building.

Under hösten genomfördes också vår årliga medarbetar-
undersökning. Det övergripande resultatet visar på en för-
bättring inom i stort sett samtliga områden där indexet HME, 
hållbart medarbetarengagemang, ökade från 71 till 74 jämfört 
med 2013. Även vad gäller förtroendet för koncernledningen 
är trenden positiv, dock från en låg nivå. Att stärka förtroen-
det för ledningen är en av de stora utmaningarna för mig som 
VD tillsammans med den övriga koncernledningen att jobba 
med under 2015. Att driva förändring kräver mod och uthål-
lighet i kombination med en stor portion lyhördhet.

En stad i förändring
Precis som Göteborg Energi är ett bolag i förändring är 
också Göteborg en stad i förändring. Västsvenska paketet 
ska genomföras och en mängd nya bostäder ska byggas för 
att bara nämna några exempel. Som stadens eget energibo-
lag är det avgörande att vi tar aktiv del i denna utveckling. 
Att tillsammans med våra kunder ta fram morgondagens 
energilösningar och erbjudanden, till exempel inom solcells-
teknik, är ett sätt. Att tillsammans med andra aktörer i våra 
forsknings- och utvecklingsprojekt titta på framtidens lös-
ningar inom kollektivtrafik och boende är ett annat. Under 
2015 kommer vi ta ytterligare steg för att tillsammans med 
våra kunder och samarbetspartners utveckla nya hållbara 
energilösningar.

”Genom vårt förnyade ägardirektiv 2012 har Göteborg Energi 
som strategi att fokusera på den lokala marknaden i Göteborg 
och förstärka vår position som göteborgarnas energibolag.”
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U
En hållbar strategisk inriktning

nder 2014 fortsatte den renodling av verksam-
heten som syftar till att stärka fokus på kärn-
verksamheten och Göteborgsmarknaden.

Göteborgs Stad vill genom sitt ägande av 
Göteborg Energi integrera och utveckla ener-
giverksamheten i stadsutvecklingen. Genom 
samverkan med övriga förvaltningar och bolag, 

ska Göteborg Energi bidra till större energieffektivitet i staden. 
Göteborg Energis strategiska planering sträcker sig fram till 

2030. Syftet är att visa på koncernens långsiktiga inriktning 
samt sätta långsiktiga mål. För att säkerställa att koncernen når 
de långsiktiga målen utvecklas delstrategier inom prioriterade 
områden. 

Förutsättningarna för Göteborg Energis verksamhet 
kommer att förändras bland annat genom tillväxt av små-
skalig, decentraliserad energiproduktion samt att möjlighe-
terna till energilagring ökar. Kundkraven förändras när det 
gäller information och kontaktvägar, men även vad gäller 

kunderbjudanden. Bedömningen är att efterfrågan på tjänster 
kommer att öka bland annat inom energieffektivisering. 

Målbild för 2030
Göteborg Energi ska vara ett starkt kundorienterat företag, som 
integrerar små- och storskaliga energilösningar som motsvarar 
kundernas krav på att kunna påverka och göra individuella val. 
Ledstjärnan är hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social. 
Omsättningen från traditionella energileveranser minskar till 
fördel för tjänster inom energieffektivisering och småskalig 
produktion.

Göteborg Energis strategiska val är grunden  för priorite-
ringar i verksamheten. Den strategiska inriktningen till 2030 är 
bland annat:
• Hållbara energilösningar
• Satsning på tjänster, bland annat inom energieffektivisering
• Kollektiva och individuella lösningar, det vill säga kombina-

tioner av stor- och småskalig produktion.

Göteborg Energis uppdrag består i att bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. 
Med hög leveranssäkerhet ska Göteborg Energi förse kunderna med prisvärda energiprodukter.

Introduktion  |  Strategisk inriktning

Kund/marknad 
Värmemarknaden i Göteborg 
• Bibehållen marknadsandel jämfört med 2014.
Elmarknaden 
• Fem procent av elmarknaden i Sverige.
• Västsveriges största elhandlare.
• Göteborgarnas elhandlare nr 1. 
Gasmarknaden i Göteborg 
• Största aktören på den lokala/regionala 

gasmarknaden.
Kylamarknaden i Göteborgs innerstad 
• Ökad andel jämfört med 2014.

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare 
• När det gäller mångfald speglar Göteborg 

Energis medarbetare  befolkningssituationen 
i Göteborg och jämställdhet råder.

• Göteborg Energi uppfattas som en attraktiv 
arbetsplats.

Miljö 
Förnybar energi
• År 2030 produceras all fjärrvärme av för-

nybara energikällor, avfallsförbränning och 
industriell spillvärme.

• Göteborg Energi är den största aktören och 
förser göteborgarna med förnybar el såväl 
genom storskalig som småskalig produktion.

Energieffektivisering
• Kraftigt minskad energianvändning i egna 

anläggningar.
• En aktör med fokus på att stödja energief-

fektiviseringen i Göteborgs kommunala 
fastighetsbestånd. 

Ekonomi 
• Soliditet högre än 30 procent.
• Avkastning av eget kapital (Re) på samma 

nivå som branschsnittet.
• Positivt kassaflöde i genomsnitt under en 

rullande treårsperiod.

Verksamhet 
• Effektiv organisation.
• Trygga stadens försörjning av energi genom 

säkra leveranser. 
• Genom kärnverksamheten bidra till att 

underlätta göteborgarnas vardag och ge 
ökad välfärd. 

Långsiktiga mål 2030 
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Förskolebarn är fulla av energi. Göteborg Energis strate-
giska inriktning formulerar mål för framtiden när de här 
barnen är unga vuxna, år 2030.
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Omvärld i förändring
Göteborg Energi är Sveriges fjärde största energibolag och verkar främst i Göteborg och Västsverige. 
Verksamheterna inom elhandel och biogas har kunder över hela Sverige och inom naturgashandel 
finns kunderna längs gasledningen. Den starka lokala närvaron är en styrka för Göteborg Energi. 
Samtidigt är energimarknaderna globala, vilket innebär att vi påverkas av trender, händelser och beslut 
långt utanför Sveriges gränser.

M ånga nordiska energiföretag, såväl stora 
som små, genomför idag omfattande 
konsoliderings- och effektiviseringspro-
gram. I dag avyttras inte bara olönsam-
ma tillgångar, utan även kärntillgångar 
som el- och fjärrvärmenät. 

I samband med detta kliver nya aktö-
rer in på energimarknaden. Såväl privata aktörer som risk-
kapitalister och pensionsfonder är idag intresserade av att 
investera i både distributions- och produktionstillgångar 
inom energiområdet. Flera av Göteborg Energis avyttringar, 
till exempel försäljningen av FordonsGas till Air Liquide, är 
exempel på den trenden. 

Globala trender
Energimarknaden är i hög grad en internationaliserad 
marknad där en rad olika faktorer påverkar utvecklingen 
för lokala aktörer. 

Utbudet av skiffergas i Nordamerika har fortsatt stor på-
verkan på priset på andra energislag och på andra markna-
der. Även om det visat sig att man tömmer ett område med 
skiffergas mycket fortare än vad man först trodde, upptäcks 
ständigt nya fyndigheter. Diskussionen om skiffergasutvin-
ning förs även i Europa, bland annat i Polen. Stora mängder 
skiffergas bedöms även finnas i Asien.

Under 2014 seglade också frågan om gasleveranser och 
beroendet av rysk gas upp ännu starkare. Frågan påskyn-
dades av EU-kommissionens önskemål om att bli mer 
självförsörjande med förnybar produktion, att minska ener-
gianvändningen och öka energieffektiviseringen.

Ur ett europeiskt perspektiv har förmodligen de sjun-
kande priserna på kol de största ekonomiska effekterna, 
även om också oljepriserna förväntas fortsätta sjunka. Kol, 
som tidigare sålts på den amerikanska marknaden, säljs nu 
i Europa. USA har ersatt mycket av sin kolkraftsproduce-
rade energi med skiffergas.

Det lägre kolpriset innebär ett uppsving för kolkraftspro-
ducerad energi i Europa. Resultatet är att modernare produk-
tionsanläggningar och metoder som bland annat gasdrivna 
kraftverk drabbas, då de inte är lönsamma längre. Detta vägs 
delvis upp av politiska incitament som lett till en ökning av 
förnybara energikällor, främst sol- och vindkraft. 

Kostnaden för att producera förnybar energi – speciellt 
genom solceller – har sjunkit kraftigt de senaste åren och 
kan i delar av världen konkurrera med konventionella 
produktionssätt. Ett exempel på detta är att Ikea har startat 
försäljning av solcellspaket till privatpersoner, bland annat 
i England. 

I andra delar av världen krävs relativt kraftiga politiska 
incitament för att förnybar produktion ska vara lönsam i den 
nuvarande konkurrensen med billig, kolkrafts producerad 
energi.

I EU kom man under året fram till det nya klimatavtalet 
med mål för 2030. Det kan sammanfattas 40–27–27, det vill 
säga 40 procent reduktion av växthusgaser (referens 1990), 
27 procent förnybara bränslen i EU:s totala bränslemix och 
27 procent energieffektivisering.

Processen för att fastställa regelverk för el- och gasverk-
samheterna (Network Codes) pågår inom EU. Regelverken 
ska underlätta gränsöverskridande handel med energi och 
för att på elområdet möjliggöra hantering av större mäng-
der förnybar energi, främst vind- och solkraft. Processen 
är försenad, men väl fastställda kommer regelverken gälla 
över nationell lag.

Politiken i Sverige
Nationellt kännetecknades 2014 av en valrörelse med 
ganska mycket debatt kring energi, men med fokus på 
kärnkraft. I det politiska läge som nu råder, är det svårt att 
veta var incitamenten gällande alla andra energifrågor tar 
vägen. Den energikommission som man avser att tillsätta 
under 2015 kan få stor betydelse om den lyckas. 
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Att vattnet är så rent att man kan fiska mitt i  
staden är ganska unikt med europeiska mått mätt.
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40
procent av all naturgas som 

produceras i USA är skiffergas. 
Tack vare detta är landet världens 

största producent av naturgas.
(källa: IEA)

Viktiga branschfrågor är bland annat den stora reg-
leringsfrågan för elnät. Energimarknadsinspektionens 
beslut reducerar elnätsbolagens intäktsramar kraftigt. 
Rättsprocessen där ett antal energibolag har överklagat 
Energimarknadsinspektionens beslut till Förvaltnings-
domstolen, fortsatte. Energibolagen har fått rätt i alla 
instanser, men Energimarknadsinspektionen har be-
gärt prövningsrätt hos Högsta Förvaltningsdomstolen.

Energibranschen har också reagerat över Energi-
marknadsinspektionens kommande regleringsförslag 
gällande prisregleringen för elnät och gasnät. Det kom-
mer med största säkerhet att bli en stor fråga mellan 
tillsynsmyndigheten och branschen framöver.

En annan stor fråga är Sveriges undantag från 
koldioxidbeskattningen för biogas, som gäller fram till 
den 1 januari 2016. Om inte en förlängning kommer till, 
försämras utsikterna för biogasförsäljningen.

Energieffektivisering i fokus
Energieffektivisering fortsatte under året att öka i bety-
delse hos både energiföretag och energiköpare. Samtliga 
större aktörer inom energibranschen erbjuder energief-
fektivisering och rådgivning kring energieffektivisering 
som en viktig del i sina erbjudanden och intresset hos 
privatkunderna ökar.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv fick under hösten 
2014 en förlängning från 2020 till 2030 och det har varit 
stort fokus i både EU och Sverige när det gäller imple-
menteringen av direktivet. Det kommer att ställa krav på 
organisationer som Göteborg Energi, bland annat när det 
gäller kartläggningar av vad som kan och bör göras.

Energibranschen breddas mer och mer mot tjänsteför-
säljning. I klartext – i stället för att sälja kilowattimmar, 
säljs 21 graders inomhustemperatur.

Nordisk slutkundsmarknad för el dröjer
Det nordiska gränsöverskridande arbetet har stannat av 
under 2014, men det nationella arbetet fortsätter under 
namnet Elhandlarcentrisk modell. Förslaget är oförändrat 
och bygger på en modell där elhandlaren ska stå för mer-
parten av kundkontakten inklusive fakturering för såväl 
förbrukning som nät. Detta till skillnad från dagens modell 
där kunden har kontakt med både elhandlare och nätbolag.

Byggregler
Under året har Boverket inlett en översyn av energikraven i 
byggnader, som en del av genomförandet av Direktivet för 

byggnaders energiprestanda. I översynen ingår inte bara 
nivåerna på energikraven, utan också hur kraven ställs. 
Detta är välkommet för fjärrvärmebranschen eftersom da-
gens konstruktion, som utgår från hur mycket energi som 
köps till en byggnad istället för hur mycket som faktiskt 
används, missgynnar fjärrvärmen. Arbetet med översynen 
pågår fram till juni 2015.

Regelverk för småskalig elproduktion
Utvecklingen av småskalig elproduktion, där kunder själva 
gör el med solceller eller små vindkraftverk, fortsatte under 
året. En utredning om skattesubvention för lokalt egen-
producerad el lades fram, vilket resulterade i ett beslut där 
privatpersoner och företag nu kan producera el för egen 
räkning och att leverera ut överskottet på elnätet. För den 

40
miljarder ton var de globala 
koldioxidutsläppen under 

2014 – året som också blev 
det varmaste året sedan 
mätningarna startade.

(källa: livescience.com)
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30
procent av EU:s gas-

användning kommer från 
Ryssland.

(källa: Clingendale Energy)

2014
var året då elpriserna blev 

de lägsta sedan 2007.

27 
procents energi effektivisering 
är EU:s energi effektiviserings-

direktiv fram till 2030.

130
TWh var den totala 

biobränsleanvändningen i 
Sverige 2013. Mängden olja var 

103 TWh.
(källa: Svebio)

1,6
miljoner gasfordon, av världens 

18 miljoner, finns i Kina.
(källa: NHVA Europè)

90
GW var den installerade 

vindkraftseffekten i Kina under 2013 
– tre gånger så mycket som hela 
Sveriges produktionskapacitet.

(källa: GWEC)

el som levereras ut på nätet under ett år finns från årsskiftet 
möjlighet att göra ett avdrag i kommande års inkomstskat-
tedeklaration i form av en skattesubvention som motsvarar 
cirka 60 öre per kilowattimme. 

Osäkerhet kring biogas
Förutsättningarna för svensk biogas fortsätter att vara 
utmanande. Ett skäl är den rättsprocess som pågår mellan 

Energimyndigheten och E.ON kring möjligheten att utnytt-
ja hållbarhetsdirektivet för att importera biogas producerad 
med produktionsstöd i andra EU-länder. Processen kom-
mer med största sannolikhet att dra ut på tiden ytterligare, 
vilket medför fortsatt osäkerhet kring förutsättningarna 
för såväl svenskproducerad som importerad biogas.
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Verksamheten bygger 
på tre kärnvärden
Göteborg Energi är göteborgarnas energibolag och ägs av göteborgarna. Det gör att vi, om möjligt, 
arbetar ännu hårdare för att leverera prisvärda tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som 
försörjer hela staden med ljus, kraft och värme.

i har många olika kunder – privatpersoner, 
bostadsrättsföreningar, offentlig verksam-
het som exempelvis förskolor och sjukhus 
samt stora och små företag. Bakom varje 
kund är människan den viktigaste.

Vi tar ansvar för att morgondagens goda 
lösningar blir verklighet.Vi arbetar med 

produkter och tjänster som är avgörande för att Göteborg 
ska fungera och för oss som bor och verkar här. 

Våra kärnvärden Ansvar – Hållbarhet – Utveckling är 
grunden i vår verksamhet.

Ansvar
Att ta ansvar är grundläggande för Göteborg Energi som 
har uppdraget att erbjuda trygga och prisvärda energileve-
ranser. Vi har under lång tid sett till att försörja staden med 
energi och det kommer vi att fortsätta med. Det handlar 
också om att skapa trygghet i en föränderlig värld. Sam-
hällsansvaret inkluderar ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt ansvarstagande.

Hållbarhet
Göteborg Energis arbete ska bidra till att förverkliga visio-
nen om ett hållbart Göteborgssamhälle. Som ett bolag ägt 
av göteborgarna är hållbarhetsfrågorna en central del av 
hjärtat och själen. Förutom att leva upp till lagar och regler, 
ska vi också aktivt bidra till omställningen mot ett hållbart 
samhälle. Detta gäller både miljön, rollen i förhållande till 
samhället och människorna som jobbar i staden.

Utveckling
Vi lever i en värld som förändras i snabb takt. Att ständigt 
utvecklas individuellt och som bolag är därför nödvändigt 
för att klara framtidens utmaningar. För Göteborg En-
ergi handlar utveckling inte enbart om ny teknik och nya 
metoder, utan också om att underhålla de anläggningar, 
system och kompetenser som redan finns. Vi initierar och 
deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans 
med andra och ser till att morgondagens goda lösningar 
blir verklighet. 

V
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Ansvar, Hållbarhet och Utveckling är våra tre kärnvärden som 
är grunden för hela vår verksamhet.
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Göteborg Energi har hanterat mer än 50 000 meter elkabel i 
samband med att området kring Skeppsbron i Göteborg byggs 
om. Ett mycket komplext projekt, men både tid- och kostnads-
plan ser ut att hålla, mycket tack vare att bolaget tagit stort 
ansvar för projektledningen.
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Tar ansvar i samhället
Göteborg Energis uppdrag är att försörja staden med energi dygnet runt, året om. Att underhålla 
infrastrukturen genom kloka investeringar är en förutsättning för att leveranserna av prisvärd energi 
ska hålla igång staden som utvecklas och växer.

tveckling och underhåll i el-, gas- och fjärr-
värmenäten är en stor verksamhet inom 
Göteborg Energi, som krävs för att leverera 
på de höga nivåer som idag är en självklar-
het för göteborgarna. Under 2000-talet har 
vi gjort stora investeringar i att lägga elnätet 
under mark och idag ligger 95 procent 

nedgrävt. Genom dessa åtgärder är elnätet mer robust och 
påverkas inte i samma utsträckning vid stormar och snöo-
väder. Under 2014 uppnådde vi en medelavbrottstid per 
kund på 18,4 minuter, en sänkning jämfört med tidigare år. 

Infrastrukturen kräver löpande underhåll, vilket påver-
kar våra kunders vardag. Därför är tydlig och lättillgänglig 
driftinformation i god tid avgörande för att våra kunder 
ska kunna planera sina liv och verksamheter på bästa sätt. 
Under året har vi startat ett utvecklingsarbete som ska 
resultera i ännu effektivare informationsgivning för drift-
information. Det handlar bland annat om digitala tjänster 
och sms-aviseringar, som ska fungera vid både planerade 
och oplanerade leveransstörningar. 

Ökade insatser vid strömavbrott
Ett sätt att förkorta avbrottstiderna vid strömavbrott är att 
koppla om elnätet via fjärrstyrning, så att elen kan matas 
fram alternativa vägar. Under 2014 har Göteborg Energi 
investerat i ytterligare fjärrstyrda frånskiljare, som ökar ka-
paciteten för omkopplingar i elnätet. Det leder till kortare 
avbrottstider, då det akuta behovet av att skicka ut personal 
på plats minskar eftersom elen kan kopplas om under tiden 
som felavhjälpning sker.

Dessutom har en ny storstörningsorganisation imple-
menterats, vilket gör att vi nu står betydligt bättre rustade 
vid störningar och avbrott. Det kan handla om större oväder 

med vindar över 25 sekundmeter eller höga vattenstånd 
som kan innebära problem för anläggningar, men också 
framkomligheten i staden. Organisationen har bland annat 
testats vid stormarna Sven och Egon de senaste åren med 
goda resultat.

Prisvärd energi – ett viktigt uppdrag
En viktig del i Göteborg Energis uppdrag är att erbjuda pris-
värda produkter och tjänster i Göteborg. Hur priserna står sig 
jämfört med övriga landet följs bland annat upp i den årliga 
Nils Holgersson-undersökningen, där en fiktiv flerbostadsfas-
tighet flyttas genom landet och kostnaderna för el, fjärrvärme, 
sophämtning, vatten och avlopp jämförs på kommunnivå.

Årets resultat visar att elnätspriserna i Göteborg är fort-
satt låga i jämförelse med andra kommuner. Genom god 
nätplanering och effektiv felavhjälpning är göteborgarnas 
nätavgifter lägst bland landets storkommuner och totalt 
ligger staden på 13:e plats bland totalt 290 kommuner. 

Även fjärrvärmepriserna fortsätter att vara bland de 
lägsta i Sverige enligt samma undersökning. Bland 256 jäm-
förda fjärrvärmeleverantörer kommer Göteborg Energi på 
15:e plats. Rapporten visar att Göteborg Energi ligger cirka 
15 procent under snittpriset för fjärrvärme i Sverige. En 
orsak till att vi lyckas hålla prisnivån på fjärrvärme nere är 
att vi återvinner energi från flera leverantörer, till exempel 
Renova, Preem och ST1. 

Elhandelsbranschen har länge kritiserats för att låta 
kunderna betala de högsta priserna om de inte är aktiva i 
valet av elleverantör. Göteborg Energis strategi att aktivt 
arbeta bort anvisningsavtalen, det elavtal kunden får utan 
att göra ett aktivt val, har inneburit att elpriserna ligger 
strax under riksgenomsnittet.

U
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4
elavbrott per kund som 

max är en målsättning som 
nåtts under 2014.

Ökat förtroende med Prisdialogen för fjärrvärme
För att ytterligare stärka fjärrvärmens attraktivitet och 
förtroendet hos våra kunder ansökte Göteborg Energi om 
medlemskap i Prisdialogen under 2014. Prisdialogen är en 
branschöverenskommelse som har utvecklats efter krav 
från kunderna att hålla en öppen dialog i frågor gällande 
prisändringsmodell och är en grund för prisjusteringar. Det 
som effektiviseras kommer kunderna till godo, vilket i sin 
tur innebär positiva effekter för fjärrvärmens prissättning 
ur kundernas perspektiv. 

Under året deltog cirka 15 av Göteborg Energis största 
kunder samt branschorganisationer från fastighetssidan 
i dialogen, vilket gav en ökad förståelse för hur prisänd-
ringar påverkar olika kunder och en enighet kring valet av 
modell för prisändring.

Bredbandsstrategi
Under året fick vi genom vårt dotterbolag Göteborg Energi 
GothNet förnyat förtroende av Göteborgs Stad att leve-
rera infrastruktur för all data- och telekommunikation 
till stadens samtliga arbetsplatser, allt från förskolor till 
Räddningstjänsten.

Inom Göteborgs Stad pågår ett arbete kring hur stadens 
lokala bredbandsstrategi ska se ut, där målet är att skapa 
goda förutsättningar för den digitala utvecklingen i 
kommunen.

Optimering av energiproduktion
Genom ett ekonomiskt kontrollrum optimerar vi fjärr-
värme-, el- och till viss del kylaproduktion. Syftet är att 
timme för timme planera den mest optimala körningen 
ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket bland annat handlar 
om aktuella bränsle- och elpriser. Det ekonomiska kon-
trollrummet arbetar tätt tillsammans med vårt tekniska 
kontrollrum för att ge våra kunder energileveranser till 
lägsta produktionskostnad. 

Ett paket med samarbete
Göteborg Energis infrastruktur påverkas i hög grad av 
Västsvenska paketet de närmaste åren. Arbetet har inletts 
på olika platser runt om i Göteborg. Vikten av samverkan 
med alla parter är oerhört betydelsefull och arbetet innebär 
ett stort ansvarstagande, både när det gäller kostnadseffek-
tivitet och att orsaka så få och små störningar som möjligt i 
vardagen för göteborgarna.

För Göteborg Energi innebär Västsvenska paketet en 
mängd permanenta och temporära flyttningar av ledningar 
och distributionsanläggningar i mark, som rör el, fjärrvär-
me, fjärrkyla, gas och fiber. 

85
av 100 är göteborgarnas betyg 

för driftsäkerhet inom elnät och 
fjärrvärme 2014.
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Vi tar ansvar för att göteborgarna får en fungerande 
vardag. Det gör vi bland annat genom att leverera 
prisvärda och leveranssäkra tjänster och produkter.
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Göteborg Energis arbete ska bidra till att 
förverkliga visionen om ett hållbart Göteborgs-
samhälle. Hållbarhetsfrågorna är en central del 
av vårt hjärta och själ.
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Hållbarhet i längden
För att nå de lokala, nationella och europeiska hållbarhetsmål som satts upp, krävs ett omfattande 
ansvar när det gäller energieffektivisering. För Göteborg Energi handlar det bland annat om en kart
läggning av vad som behöver göras och att leva upp till de avtal bolaget ingått. En annan viktig aspekt 
av hållbarhet handlar om hur vi själva arbetar med vår arbetsmiljö och hur vi skapar delaktighet bland 
medarbetarna.

öteborg Energi har ett tydligt ansvar för att 
underlätta stadens energieffektivisering. 
Tillsammans med många fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar driver Göteborg 
Energi ett offensivt energieffektiviseringsar-
bete. Tjänsteutbudet inom området utvecklas 
hela tiden. 

Från den 1 juni 2014 gäller lagen att alla större företag ska 
göra en energikartläggning, en tjänst som Göteborg Energi 
erbjuder. Detta arbete ska startas av företagen innan 2015 års 
utgång och totalt gäller detta ett par tusen företag i hela landet.

Att leva som vi lär
Under året blev om- och tillbyggnaden av Göteborg Energis 
huvudkontor i Göteborg klar.

De övergripande miljömålen har varit att skapa en byggnad 
med en energianvändning som understiger 50 kilowattimmar 
per kvadratmeter och år i den nybyggda delen. Det innebär en 
minskning med 25 kilowattimmar per kvadratmeter och år 
jämfört med kraven enligt Green Building.

I den ombyggda delen, som var klar för inflyttning under 
hösten 2014, ska energianvändningen minska med minst 25 
procent jämfört med tidigare för att uppnå kraven för Green 
Building.

Hållbara medarbetare
Hållbarhet i längden för våra medarbetare handlar om att 
arbeta för en inkluderande arbetsmiljö där alla får använda 
och utveckla sin kompetens. Delaktighet i att ta fram mål och 
aktiviteter för verksamheten, dialog på våra arbetsplatsträffar 
tillsammans med uppföljning av mål och resultat bidrar till ett 
engagemang i verksamheten. 

Under året har nya informationskanaler prövats för 
att tillgodose olika medarbetares behov av informa-
tion, som exempelvis VD-blogg och informationsmöten 
om vår strategiska plan. Verksamhetsområdena ordnar 

medarbetarträffar där nyheter och utvecklingsprojekt 
presenteras.

I utvecklingssamtal finns möjlighet till fördjupad dialog 
mellan medarbetare och chef i frågor som är väsentliga för 
verksamheten och medarbetaren. Här finns möjlighet att 
diskutera vad medarbetaren ska uppnå och prestera och vilka 
insatser som behöver göras för att medarbetaren ska nå sina 
mål. Utvecklingssamtalen genomförs en gång per år med 
uppföljningssamtal under året.

 Göteborg Energi vill erbjuda medarbetarna en trygg och 
säker arbetsmiljö och bidra till medarbetarnas hälsa, genom 
att uppmuntra till att åka kollektivtrafik och att cykla. Förbe-
redelser för att kunna arbetsmiljöcertifiera oss under 2015 har 
påbörjats under året.

 I enlighet med Göteborg Energis Samverkansavtal möts 
arbetsgivaren och de fackliga organisationerna som parter i 
en tidig och fördjupad dialog som om möjligt leder till enig-
het. Utgångspunkten för samverkan i organisationen är att 
så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt 
berörs i sitt arbete.

Utveckling av miljöprodukter
Utvecklingen av miljöprodukter från Göteborg Energi ökar. 
Det handlar bland annat om ursprungsmärkt el, lokal vindel 
eller vattenel. Varannan kund inom elhandel som vi har di-
rektkontakt med vid omteckning eller nyval väljer ett miljöval, 
vilket är ett tecken på att det är privatkonsumenterna som tar 
det största miljöansvaret i Sverige. 

Göteborg Energi tar också en aktiv roll som möjliggörare 
för kunder som vill producera förnybar el, bland annat genom 
nyckelfärdiga solcellsanläggningar. För att driva på utbygg-
naden av solceller presenterar Göteborg Energi den så kallade 
Solkartan via webbplatsen. Där kan man se hur mycket solin-
strålning tak på olika fastigheter i Göteborg tar in på årsbasis.

Andra exempel på miljöval är Klimatkompenserad fjärr-
värme, fjärrkyla och gas samt Bra Miljöval fjärrvärme.

G
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GoBiGas levererar
GoBiGas, som är världens första demonstrationsanlägg-
ning för storskalig produktion av biogas genom förgasning 
av restprodukter från skogen började leverera biogas i 
december.

Med GoBiGas blir Göteborg Energi Sveriges största 
biogasproducent, vilket är startskottet för nästa genera-
tions produktion av biodrivmedel. Förgasningstekniken tar 
storskalig biogasproduktion till en helt ny nivå och blir en 
del av framtidens energilösningar.

All gas i samma nät
Idag är det främst naturgas som levereras via gasnätet, men 
framöver kommer en större del av leveranserna till såväl 
restauranger, industrier, bussdepåer och gasspisar i män-
niskors hem bestå av biogas. Både biogasen och naturgasen 
kan transporteras i samma nät till kunderna. Gasnätets 
främsta uppgift i det fallet är att vara möjliggörare av den 
utvecklingen. Den skattereduktion som är kopplat till 
gasanvändningen kommer att försvinna den 1 januari 2016 
och risken är att det påverkar viljan negativt att bygga nytt.

Gasen som Göteborg Energi distribuerar används till 
fordonsgas, i fjärrvärmeproduktion och inom industrin. 
Uppvärmning av bostäder och lokaler samt matlagning i 
bostäder och restaurangkök är mindre användningsom-
råden. Fordonsgas är en överlägsen vinnare när det gäller 
miljöegenskaper jämfört med diesel och bensin.

Sänkning av elnätförluster
Genom att installera effektivare transformatorer och göra 
administrativa förändringar i avräkningsprocessen har 
stora sänkningar av förluster i elnätet gjorts under året. Det 
handlar om att minska skillnaden mellan den inmatade 
elen på nätet och den el som levereras och debiteras till 
kund. Jämfört med 2010 har förlusterna minskat med cirka 
20 procent. 

Utmaning med fjärrkyla
Kraven på komfort växer allt mer i samhället, vilket innebär 
att fjärrkyla är ett område som stadigt växer. Fjärrkyla är en 
ekonomisk fördelaktig kylalösning med hög tillgänglighet 
och stark miljöprofil. Under 2014 inleddes byggnation av en 
tre kilometer lång utbyggnad från Ullevi och söderut som 
beräknas vara klar under 2015.

En utmaning för fjärrkyla är att få lönsamhet i systemet. 
Fler kunder behövs i nätet för att sänka kostnaderna, samti-
digt påverkas marknaden av det låga elpriset. 

Förnybar utveckling
Under 2014 har ansökan om en vindkraftsetablering i Hake 
fjord i Göteborg prövats av mark- och miljödomstolen och 
fått avslag. Frågan om en eventuell överklagan behandlas 
av Göteborg Energis styrelse i mars 2015.

Investeringsbeslutet att ersätta ett gammalt vindkraft-
verk inom parken Risholmen-Arendal har inte genomförts 
då Göteborg Energi ännu inte fått rådighet över marken.

EU-medel tilldelades under året Göteborg Energi för att 
vara koordinator i ett EU-projekt som kallas BioProGReSs. 
Målet är att utveckla, implementera och demonstrera avan-
cerad syntesgasrening vid bioenergiproduktion.

15 000
Den årliga produktionen av 
biogas i GoBiGas räcker till 
drivmedel för 15 000 bilar. 
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Den så kallade Solkartan på webben har utvecklats. Där 
kan man se hur mycket solinstrålning taket på en specifik 
fastighet tar in på årsbasis – allt för att driva på utbygg-
naden av solceller.
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Med en dos nyfikenhet och en vilja att lära finns 
det goda förutsättningar för att hitta nya energi-
lösningar. Göteborg Energis forsknings projekt är 
en viktig del i arbetet mot ett hållbart Göteborg. 
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Utveckling av morgondagens 
energilösningar
Göteborg Energi är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Göteborg där vi driver forsknings 
och utvecklingsprojekt tillsammans med kunder och samarbetspartners. Göteborgs planer för 
stadsutvecklingen de kommande åren ger nya möjligheter att testa och demonstrera framtidens 
hållbara energilösningar.

ed den småskaliga och decentralise-
rade energiproduktionens inträde 
på marknaden förändras energi-
branschen. Begreppen kund och 
leverantör förändras när kunderna 
både producerar och köper energi 
och med mer förnybar elproduktion 

i systemet blir också energilagring en viktig fråga. År 
2030 sker all produktion av fjärrvärme och fjärrkyla 
med förnybara bränslen, avfallsförbränning eller indu-
striell spillvärme.

Till Göteborg Energis uppdrag hör att hjälpa götebor-
garna att utnyttja fördelarna med de storskaliga och 

hållbara lösningar som finns och kombinera dessa med
framtidens småskaliga lösningar.

Demonstrationer i verklig miljö
Tillsammans med kunder och samarbetspartners ska 
Göteborg Energi utveckla enkla lösningar med fokus på 
energieffektivisering och effekthantering. Vi delar upp vårt 
utvecklingsarbete i utvecklingsprojekt och forskningspro-
jekt. Genom att använda forskningsresultat direkt i utveck-
lingsprojekten möjliggör vi demonstration av forskningen i 
verkliga miljöer samtidigt som nya forskningsbehov fångas 
upp. På så sätt knyter vi forskningen närmare våra kunder och 
tillsammans visar vi hur ett hållbart energisystem kan skapas.

M

Chalmerssamarbetet
Göteborg Energi och Chalmers tekniska högskola delar 
visionen  om det hållbara samhället och inledde hösten 
2010 ett utökat och djupare samarbete som sträcker sig 
över tio år för att tillsammans realisera det. Fokus ligger 
på att hitta gemensamma projekt av hög kvalitet, med 
unika värden för Göteborg. Bland annat används den be-
fintliga infrastrukturen i Göteborg Energis verksamheter 
för forskning och fysiska demonstrationer. Chalmers har 
stark kompetens inom flera områden som är avgörande 
för att klara energibranschens framtida utmaningar. För-
delen med samarbete är de många möjligheter som upp-
står då akademi och näringsliv möts och delar kunskap 
för att tillsammans skapa ett framtida hållbart Göteborg.

Göteborg Energis forskningsstiftelse
Göteborg Energi finansierar extern forskning och utveck-
ling genom Stiftelsen för forskning och utveckling. Stif-
telsen tar emot ansökningar från hela Sverige, då vi vill ta 
tillvara på den forskningskompetens som finns i  landets 
olika delar och som kan bidra till att hantera de framtida 
utmaningar vi står inför.

Branschforskning
Göteborg Energi deltar i ett flertal branschforsknings-
organ och forskningscentra inom de områden där 
energibranschen har gemensamma frågeställningar.
Tillsammans skapar vi arenor för att diskutera framtida 
utmaningar och gemensamt utföra forskning som ökar 
möjligheterna till goda resultat.

Forskningsprojekt
Bedrivs genom samarbete med Chalmers tekniska högskola, via Göteborg Energis Forskningsstiftelse samt med olika 
branschforskningsorgan och forskningscentra.
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Utvecklingsprojekt
Projekten bygger på samarbete med olika partners och har till syfte att testa framtida koncept och affärsmodeller 
för att skapa ett hållbart Göteborg.

Hållbart boende
Positive Footprint Housing
Riksbyggen och Göteborg Energi har inlett ett samarbete 
i forsknings- och bostadsprojektet Positive Footprint 
Housing . Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring 
hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i 
centrum. Göteborg Energi deltar för att utveckla effek-
tiva och hållbara energilösningar i morgondagens boen-
de. I projektet bedrivs forskning och bostadsutveckling 
parallellt. Forskare och studenter kan i ett långsiktigt 
samarbete utvärdera de senaste resultaten i full skala. 
Social hållbarhet, energieffektivitet och minskad mil-
jöpåverkan står i fokus och omfattar forskarkompetens 
inom såväl arkitektur och teknik som social hållbarhet.

Green IT Homes
Med stöd från Göteborg Energis forskningsstiftelse 
har en IT-lösning, utvecklats där fjärrvärmekunder 
ögonblickligen kan se, justera och beräkna sin energi-
användning. Under året har cirka 30 fjärrvärmekunder 
varit testpiloter för att utvärdera funktionerna i en 
mobilapplikation. I appen kan kunderna se hur många 
kilowattimmar de använder i realtid och vad det motsva-
rar i kronor respektive koldioxidutsläpp för sin el- och 
fjärrvärmeanvändning. De har också möjlighet att styra 
sin energiförbrukning genom att höja eller sänka sin 
komfortnivå för värme.

HSB Living Lab 
Syftet är att skapa kunskap om hållbart boende och byg-
gande genom en kombinerad forsknings- och demon-
strationspaviljong. Byggnaden innehåller bostäder som 
är avsedda för studenter och gästforskare vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg. Forskningen ska ske 
tillsammans med de boende i deras vardag. Huset ska 
stå klart för inflyttning hösten 2015 och vara tillgängligt 
under tio år för projekt som samarbetspartners eller 
forskare vill testa. I samarbete med projektet utvecklar 
Göteborg Energi framtidens hållbara energilösningar, 
både för huset och staden.

Deltagare i Riksbyggen  
Positive Footprint Housing
Riksbyggen, Chalmers tekniska högskola, Jo
hanneberg Science Park, Malmström Edström 
arkitekter, Bengt Dahlgren, SP, Göteborgs 
Universitet Sociala studier, Handelshögskolan 
och O2 Landskapsarkitekter.

Samarbetspartner i HSB Living Lab
HSB, Chalmers tekniska högskola, Chalmers 
Studentbostäder, Johanneberg Science Park, 
Tengbom, Bengt Dahlgren, Electrolux, PEAB, 
Vedum och Akademiska hus.

HSB Living Lab är ett samarbete mellan Göteborg Energi och 
tio partners där det bland annat utvecklas hållbara framtida 
energilösningar både för huset och staden.
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Hållbara transporter
Hyperbus
Göteborg Energi har tillsammans med Volvo Bussar, Göteborgs 
Stad Trafikkontoret, Västtrafik och Business Region Göteborg 
skapat ett unikt koncept för laddhybridbussar i linjetrafik som lad-
dar el på några minuter vid ändhållplatserna. Göteborg Energi har 
byggt upp laddinfrastrukturen på Redbergsplatsen och i Masthug-
get i Göteborg för tre laddhybridbussar som körs på linje 60.

Projektet startade 2011 och avslutades i augusti 2014. Utvär-
deringen visar på unika resultat med en energibesparing på 61 
procent, koldioxidminskning med 75 procent samt ökad komfort 
för passagerare och bättre arbetsmiljö för chaufförer.

ElectriCity
En hållbar samhällsutveckling är nära förknippad med utveck-
lingen av nya transportsystem. ElectriCity-projektet skapar ljud-
lösa utsläppsfria bussar, som hämtar upp passagerare inomhus 
samt laddas och drivs av förnyelsebar el. Det blir verklighet i 
en ultramodern busslinje mellan Johanneberg Science Park vid 
Chalmers tekniska högskola och Lindholmen Science Park på 
Hisingen i Göteborg med start i juni 2015.

En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan köras på platser i 
staden som idag inte är tillgängliga – därför öppnar busslinjen 
också nya möjligheter för hur städer och tätorter planeras. Göte-
borg Energi tillhandahåller två laddstationer vid ändhållplatser-
na. Nya tjänster och produkter som bidrar till en hållbar och mer 
attraktiv kollektivtrafik ska utvecklas och testas av såväl företag 
som forskningsinstitut under hela projektet.

Deltagare i Hyperbus
Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi, 
Volvo koncernen, Chalmers tekniska högskola, Energi
myndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, 
Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg  
Science Park.

Hållbara energisystem
Celsiusprojektet
Göteborg Energis arbete för att ut-
veckla den hållbara staden har pågått 
under lång tid. Ett resultat av detta är 
Göteborgs  fjärrvärmenät, som i europe-
iska mått kan betraktas som en förebild. 
Därför har Göteborg Energi tillsammans 
med Göteborgs Stad fått uppdraget att 
leda EU-projektet Celsius, där vi delar 
kunskap och erfarenhet av fjärrvärme 
och fjärrkyla, så att fler städer i Europa 
kan följa Göteborgs exempel. Projektet 
pågår 2013–2017.

Celsius är en grundsten för EU för att 
demonstrera och främja utbyggnaden av 
fjärrvärme och fjärrkyla i hela Europa. 
Potentialen är stor, då det idag genere-
ras så mycket spillvärme så att det skulle 
vara möjligt att värma alla byggnader 
inom EU.

Ett av projektmålen är att rekrytera 50 
Celsius-städer. Arbetet drivs tillsammans 
med London, Genua, Rotterdam och 
Köln, där politiker, näringsliv och aka-
demi samarbetar för ett hållbart Europa.

I Göteborg byggs tre demonstrations-
projekt för ny användning av fjärrvärme:

• Fjärrvärme till Danmarksfärjan Stena 
Danica (bilden) som håller både mo-
tor och fartyget varmt, när det ligger 
i hamn.

• Korttidslager i byggnader för lagring 
av värme, vilket minskar produk-
tionstopparna, främst på morgonen.

• Fjärrvärmedrivna vitvaror för att 
tvättning och torkning, vilket mins-
kar elförbrukningen.

Deltagare i ElectriCity
Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi, 
AB Volvo, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, 
Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, 
Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, 
Business Region Göteborg, Västtrafik, Älvstranden 
Utveckling, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.
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Vänern

Sörred värmeanläggning
Bränsle: Naturgas, olja och el
Max värmee�ekt: 182 MW, exkl. 
elpannan 

Backa panncentral
Bränsle:  Olja
Max värmee�ekt: 28 MW

Ra
naderier

Arendal biogas-
anläggning 
(Gasendal)
Uppgradering av biogas 
från avloppsreningsverk 
Max e�ekt: 8 MW 

Tynnereds panncentral
Bränsle: Biogas och olja
Max värmee�ekt: 44 MW

Högsbo kraftvärmeverk
Bränsle: Naturgas
Max värmee�ekt: 16 MW
Max ele�ekt: 13 MW

Sisjöns panncentral
Bränsle: Naturgas och olja
Max värmee�ekt: 21 MW

Rya värme-
pumpverk
Bränsle: El och energi 
från avloppsvatten
Max värmee�ekt: 
160 MW

Rya värmecentral
Bränsle: Pellets och naturgas
Max värmee�ekt: 100 MW

Rya kraftvärmeverk
Bränsle: Naturgas
Max värmee�ekt: 261 MW
Max ele�ekt: 294 MW

Risholmen 
vindkraftverk

GoBiGas
Bränsle: rester 
från skogsbruk
Max e�ekt: 20 MW

Sävenäsverket
Bränsle:  Flis, bioolja, natrugas och olja
Max värmee�ekt: 293 MW
Max ele�ekt: 13 MW

Partille Energi 
Björndammen
Bränsle:  Olja och el
Max värmee�ekt: 28 MW

Jonsereds
värmecentral
Bränsle:  Naturgas och olja
Max värmee�ekt: 10 MW

Angereds panncentral
Bränsle: Bioolja och olja
Max värmee�ekt: 123 MW 
med olja, 105 MW med bioolja

Rantorget
Huvudkontor

GothNet
Datacenter

Renova

Rosenlundsverket
Bränsle: Naturgas och olja
Max värmee	ekt: 560 MW

Gårdsten 
vindkraftverk Töftedals�ället

vindkraftverk

Källeberg
vindkraftverk

Göteborg

Lidköping 
biogas-
anläggning

Sävsjö biogas-
anläggning

Mariedamm
vindkraftverk

E45

E20

E20

E20

E6

E6

E6

E6

Lindholmen Gullbergsvass 

Rosenlund

Medicinareberget

Odontologen
Sahlgrenska

Chalmers

Peruk-makaren

Svenska Mässan
Avenyn

Liseberg

Odinsplatsen
Ceres

Lyckholms

Östra sjukhuset

SKF

Arken Hotel

Skövde
biogas-
anläggning

Falköping/
Viken
biogas-
anläggningar

Anläggningar 
över hela staden
Fjärrvärmen i Göteborg kommer främst från återvunnen 
energi. Det är värme från Renovas förbränningsanläggning 
för avfall och industriell spillvärme från två större externa 
raffinaderier samt energi från avloppssvatten. Göteborg 
Energi producerar el i ett antal egna anläggningar. 

Dessutom produceras kyla vid flera anläggningar 
i Göteborg samt driver ett antal anläggningar för 
produktion och/eller uppgradering av biogas. I flera fall ägs 
biogasanläggningarna tillsammans med andra aktörer.

Produkt till kund (GWh) 2014 2013 2012 2011 2010

Värme 3 367 3 963 3 876 3 647 4 470

Kraftvärmeel naturgas 242 577 551 879 1 158

Förnybar kraftvärmeel 40 46 31 27 3

Förnybar el från vind 81 79 86 67 16

Kyla 90 83 58 62 55

Biogas 146 141 118 87 75

Överföring gasnät 1 044 893 812 811 826

Överföring elnät 4 299 4 666 4 883 5 432 4 999
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Vänern

Sörred värmeanläggning
Bränsle: Naturgas, olja och el
Max värmee�ekt: 182 MW, exkl. 
elpannan 

Backa panncentral
Bränsle:  Olja
Max värmee�ekt: 28 MW

Ra
naderier

Arendal biogas-
anläggning 
(Gasendal)
Uppgradering av biogas 
från avloppsreningsverk 
Max e�ekt: 8 MW 

Tynnereds panncentral
Bränsle: Biogas och olja
Max värmee�ekt: 44 MW

Högsbo kraftvärmeverk
Bränsle: Naturgas
Max värmee�ekt: 16 MW
Max ele�ekt: 13 MW

Sisjöns panncentral
Bränsle: Naturgas och olja
Max värmee�ekt: 21 MW

Rya värme-
pumpverk
Bränsle: El och energi 
från avloppsvatten
Max värmee�ekt: 
160 MW

Rya värmecentral
Bränsle: Pellets och naturgas
Max värmee�ekt: 100 MW

Rya kraftvärmeverk
Bränsle: Naturgas
Max värmee�ekt: 261 MW
Max ele�ekt: 294 MW

Risholmen 
vindkraftverk

GoBiGas
Bränsle: rester 
från skogsbruk
Max e�ekt: 20 MW

Sävenäsverket
Bränsle:  Flis, bioolja, natrugas och olja
Max värmee�ekt: 293 MW
Max ele�ekt: 13 MW
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Hållbarhets-
redovisning
Visionen om ett hållbart Göteborg tar 
sig praktiskt uttryck i Göteborg Energis 
hållbarhetsarbete. 

2014 är andra året som Göteborg Energi 
upprättar en hållbarhetsredovisning i 
enlighet med GRI (Global Reporting 
Initiative). Årets redovisning följer version 
3 och riktlinjerna enligt nivå B. Arbetet 
med hållbarhetsredovisningen leds av 
en arbetsgrupp med särskilt ansvar för 
hållbarhetsfrågor och specialistkompetens 
inom de respektive dimensionerna. Som stöd 
i arbetet finns det koder, riktlinjer och rutiner 
för hållbarhetsfrågorna. Dessa uppdateras 
kontinuerligt.  

Syftet med 2014 års hållbarhetsredovisning 
är att ge en tydlig bild av hur Göteborg Energi 
arbetar för att ta ansvar för hur bolaget 
påverkar människor och miljö.

Hållbarhetsredovisningen i korthet 
Omfattning: Koncernen Göteborg Energi med 
moderföretag och samtliga dotterföretag
Omfång: Sidorna 32–59 samt övriga delar i 
årsredovisningen enligt hänvisningar
Period: 1 januari – 31 december 2014
Tidpunkt för senaste redovisning: 2013
Redovisningsfrekvens: Årligen
Kontaktperson: Karin Björkman
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Tar ansvar för göteborgarnas 
energiförsörjning

öteborg Energi ska utveckla miljöanpas-
sad produktion och distribution inom 
energiområdet och verka för en mins-
kad miljöpåverkan. Bolaget har också 
ett ansvar för att bidra till möjligheter 
för att minska göteborgarnas energi-
förbrukning. En förutsättning för att 

möjliggöra ett långsiktigt hållbart agerande är att bolaget 
håller en stabil ekonomisk utveckling. Viktiga fokusom-
råden för att bidra till ett gott liv i Göteborg är att fortsätta 
utveckla leveranssäkerheten och säkerställa att göteborgar-
na får prisvärda energilösningar som ligger under landets 
snittpriser.

Redovisningens tre perspektiv 
Göteborgs Stad styrs utifrån tre hållbarhetsdimensioner. 
Den sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensio-
nen är ömsesidigt beroende av varandra. Om ekonomiska 
framgångar inte är ekologiskt hållbara kommer de inte att 
hålla på lång sikt. Samtidigt är en god långsiktig ekonomi 
en förutsättning för social välfärd. Goda sociala förhål-
landen, i sin tur, är en förutsättning för att människor 
i samhället mår bra och finner sysselsättning vilket ger 
ekonomiskt utrymme att göra ekologiska satsningar.

Göteborg Energis hållbarhetsredovisning är indelad i 
samma tre kategorier. Bolaget bedriver en verksamhet som 
har stor inverkan på miljön och har sedan en lång tid tillba-
ka ett väl inarbetat miljöarbete. Därför är också kapitlet om 
ekologisk hållbarhet det mest omfattande i redovisningen. 
I hållbarhetsredovisningen finns också ett kapitel, ”Intres-
sentdialog”, där ett resonemang kring bolagets intressenter 
förs. Redovisningen avslutas med ett index över GRI:s 
indikationer och var de omnämns i redovisningen.  

Vill täcka in flera dimensioner 
De tre hållbarhetsdimensionerna värderas i verksamhetens 
förbättrings- och utvecklingsarbete. Det handlar bland an-
nat om att hela tiden söka nya lösningar för att effektivisera 
produktion och distribution. 

Ett annat exempel är att Göteborg Energi under året 
fick den högsta graden i utmärkelsen ”Cykelvänlig arbets-
plats” av Göteborgs Stads trafikkontor. Ur ett ekologiskt 
perspektiv är det hållbart om så många av medarbetarna 
som möjligt använder cykel som transportmedel och ur ett 
socialt hållbarhetsperspektiv främjar det medarbetarnas 
hälsa och välbefinnande.

För forskning- och utvecklingsprojekt söker bolaget 
aktivt de projekt som bidrar till ett hållbart Göteborg ur så 
många perspektiv som möjligt.

Medarbetarnas kunskap är viktig 
Medarbetarnas kunskap om hållbarhet och om verksamhe-
tens ansvar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
är avgörande för att kunna ta riktiga beslut i det dagliga 
arbetet. Medarbetarna får löpande en god grundläggande 
kunskap om exempelvis verksamhetens miljöpåverkan och 
hur bolaget arbetar för att öka miljöprestandan. Riktade ut-
bildningsinsatser inom exempelvis olika lagkravsområden 
genomförs också. På så sätt kan Göteborg Energi ständigt 
förbättra verksamheten och öka medarbetarnas kunskaper.  

Under 2014 påbörjades ett arbete för att förbättra 
medarbetarnas introduktionsutbildning. Syftet är att öka 
kunskapen om ledningssystemet för kvalitet, säkerhet, 
miljö och arbetsmiljö.  

G
Hållbarhet är en ledstjärna i Göteborg Energis verksamhet både när det handlar om att förse götebor
garna med energi på lång sikt och att bidra till stadens utveckling. Göteborgs Stads uppdrag vilar på 
hållbarhetsdimensionerna, vilket ger förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk utveckling av 
verksamheten.
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Det är något speciellt med att fånga vårsolens första 
värmande strålar. 2014 levererade Göteborg Energi 
3 367 GWh värme till göteborgarna.
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Ställer hållbarhetskrav vid upphandling 
Vid upphandlingar ställer Göteborg Energi hållbarhetskrav 
på områdena ekonomi, etik och miljö.

I den ekonomiska dimensionen följs upphandlings-
lagstiftningen om att leverantören skall ha en ekonomisk 
stabilitet i förhållande till leveransens omfattning.

Krav på en etisk uppförandekod ställs i varje upphand-
ling och anbudslämnare måste godta de krav som ställs för 
att få lämna anbud.

Under 2014 har ett arbete inletts med att ta fram upp-
handlingskrav om social hänsyn. Upphandlingsbolaget i 
Göteborgs Stad har sammanställt ett underlag och under 
2015 kommer Göteborg Energi implementera det i de egna 
upphandlingarna.

Arbetet med uppföljning av hållbarhet vid upphandling 
har kommit längst på miljösidan, där minst tio leverantö-
rer kontrolleras varje år. Kontrollerna sker främst genom 
platsbesök, men ibland även genom telefonintervjuer eller 
självdeklarationer. Urvalet av leverantörer som kontrolleras 
sker med utgångspunkt i betydande miljöaspekter, syn-
punkter som inkommit om leverantörerna samt resultatet 
från tidigare kontroller. 

Sponsring som bidrar till att utveckla Göteborg 
Hållbarhetsperspektiven löper som en röd tråd genom 
Göteborg Energis sponsorskap, då de styr både val av sam-
arbeten och aktiviteter. Det är viktigt att Göteborg Energis 
samarbetspartners delar visionen om ett hållbart Göte-
borgssamhälle och på ett tydligt sätt kan motivera samar-
betet utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. All sponsring 
följer Göteborgs Stads riktlinjer och policy för sponsring.

Under 2014 har Göteborg Energi bidragit till hållbara 
evenemang genom leverans av förnybar el till Vetenskaps-
festivalen, Kulturkalaset och Julstaden i samarbete med 
Göteborg & Co. Även Göteborgsvarvet, världens största 
halvmaraton, satsar på att bli ett hållbart evenemang, bland 

annat genom förnybar el från Göteborg Energi. Samarbetet 
bidrar också till hållbar hälsa för både kunder och medar-
betare, som deltar i de olika loppen. 

Tillsammans med IFK Göteborg arrangerar Göteborg En-
ergi fotbollsturneringen Energikicken för elever i årskurs 5 
varje år. Ett fokus är att stärka barnens värdegrund och vid 
årets turnering utökades evenemanget med speciella akti-
viteter för barn med särskilda behov. Ett annat samarbete 
innehåller energileveranser till Hammarkullekarnevalen, 
som bidrar till en social mötesplats för ökad integration.   

Hållbara nätverk 
Göteborg Energi deltar i Göteborgs Stads nätverk kring 
social hållbarhet. Nätverket leds av Social resursförvaltning 
som har uppdraget från staden. Att utbyta erfarenheter 
inom nätverket är en del i Göteborgs Stads arbete med soci-
alt ansvarstagande som drivs inom projektet S2020, Socialt 
hållbar utveckling år 2020.  

Göteborg Energi är medlem i den ekonomiska förening-
en Sustainability and Maintenance Global Center (SMGC), 
vars vision är att bidra till hållbara svenska företag och 
förvaltningar genom ett hållbart ekonomiskt och tekniskt 
tänkande och agerande. 

Göteborg Energi är också medlem i CSR Västsverige som 
är knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete och 
Sveriges största nätverk för sektoröverskridande samhälls-
ansvar. Föreningens ambition är att medlemmarna och 
regionen skall vara föregångare, nationellt såväl som inter-
nationellt, gällande ansvarstagande och hållbar utveckling. 

Övriga nätverk och samarbeten inom området:
• Göta älvs vattenvårdsförbund
• Luftvårdsprogrammet, Göteborgsregionen
• Västra Götalandsregionens klimatstrategi
• Borgmästaravtalet tillsammans med Göteborgs Stad

Göteborgsgirot 
Hammarkullekarnevalen 
Energikicken med IFK Göteborg
GöteborgsVarvet 

Bilpoolen Gårdsten 
Göteborgs Kulturkalas 
Julstaden Göteborg 
Vetenskapsfestivalen 

Nattvandrarna Göteborg 
Göteborg Park & Natur
Göteborgs Stadsmission

Göteborg Energis sponsringssamarbeten under 2014
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Dialog och kundnytta i fokus

om göteborgarnas energibolag med ansvar 
för energileveranser till hela staden – dygnet 
runt, året om – står engagemang, handlings-
kraft och lyhördhet i centrum för kontakten 
med kunder, medarbetare och omvärld. 
• Kunderna har olika behov och intressen, 
men gemensamt för många är att man förvän-

tar sig prisvärda energilösningar, trygga leveranser och 
hög servicenivå.

• Göteborg Energis samarbetspartners ska förvänta sig ett 
kompetent och professionellt samarbete.

• Bolagets drygt 1000 medarbetare är viktiga ambassadörer 
för Göteborg Energi, som bryr sig och tar sin uppgift på all-
var – att försörja Göteborg med energi, varje dag, året om.

Kunder med många utmaningar 
Bolagets kunder omfattar alla från privatpersoner till små-
företagare och stora industrier. Kunderna finns i många 
olika branscher med olika behov av energileveranser, vilket 
ställer höga krav på kunddialogen. Att arbeta med komplex 
försäljning, där kunden ofta binder sig med långa avtalsti-
der innebär också höga krav på flexibilitet utan att varje af-
fär blir en speciallösning. För att möta kundernas behov på 
bästa sätt är försäljningsfunktionen organiserad i kundseg-
ment. Det ger bolagets säljare möjlighet att specialisera sig 
inom olika branscher och att anpassa bolagets erbjudan-
den, vilket också bidrar till trygghet och ökar förtroendet 
hos kunden.

Kundservice med bred kompetens
Göteborg Energis kunder möter i första hand Kundser-
vice som står för försäljning, information, fakturafrågor, 
felanmälan och driftinformation. Alla kundfrågor hanteras 
i ett ärendehanteringssystem, där frågor för utredning går 
vidare till specialister i organisationen. Men i möjligaste 
mån ska kunden få hjälp direkt vid första kontakten.

Under våren nådde vår kundservice för elhandel topp 
fem i Sverige i den så kallade Bright Index-mätningen, 
en jämförelse av kundservice i alla typer av branscher. I 
undersökningen är det kunderna som sätter betyg på den 
service man får.

Fasta former för kunddialog
Inom fjärrvärmebranschen finns fasta former för kunddia-
log som framförallt har tagits fram för att öka transparen-
sen i prissättningen av fjärrvärme.

Under 2014 ansökte Göteborg Energi om medlemskap 
i Prisdialogen, ett branschsamarbete för prövning av fjärr-
värmepriser tillsammans med flera större bostadsföretag 
och Svensk Fjärrvärme. Under året har cirka 15 av Göteborg 
Energis största kunder samt branschorganisationer från 
fastighetssidan deltagit i dialogen. Dialogen resulterade i 
en ökad förståelse för hur prisändringar slår mot olika kun-
der och en enighet kring valet av modell för prisändring.

Göteborg Energi är även medlem i REKO Fjärrvärme, ett 
system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna 
som syftar till att ge kunderna insyn i fjärrvärmeleveran-
törernas verksamhet. Leverantörerna ska lämna en årlig 
rapport om sin verksamhet och under 2014 genomfördes 
fyra REKO-möten, för företagskunder, privatkunder och 
bostadsrättsföreningar. I samband med mötena fanns det 
möjlighet att göra studiebesök på Göteborg Energis fjärr-
värmeanläggning i Sävenäs, vilket var väldigt uppskattat. 

Göteborg Energis leveranser är en förutsättning för att göteborgarnas vardag ska fungera. Det ställer 
höga krav på tillgänglighet och öppen tydlig dialog med kunder och omvärld. Oavsett vilken typ av 
kontakt det rör sig om ska människor känna ett förtroende för verksamheten.

S

5
är den placering som vår kundservice  

för elhandel fick i den så kallade  
Bright Index-mätningen.
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Våra kunder ska få hjälp var de än 
befinner sig – dygnet runt, året om. 
I möjligaste mån ska vi bistå med 
hjälp redan vid första kontakten.

Intressenter Aktiviteter Frekvens
Kunder 
(privata och 
företag)

Webbplats Löpande
Kundbesök Regelbundet
Kundtidningar 4–6 nr per år
Kundundersökningar Regelbundet
Prisdialogen Löpande
Registrering av kundsynpunkter Löpande
Reko fjärrvärmeträff för 
fjärrvärmekunder 1 gång per  

målgrupp per år
Medarbetare 
och fackliga 
organisationer

Arbetsplatsträffar 1 gång per månad
Facklig representation i styrelsen Regelbundet
Medarbetarenkät Årligen
Intranät Löpande 
Kontakter med fackliga 
företrädare Regelbundet 

Personaltidningen På GE 4 nr per år
Ägare Kontakter Löpande

Styrelsemöten Regelbundet
Årsstämma Årligen

Intressenter Aktiviteter Frekvens
Myndigheter Dialog med myndigheter i olika 

sammanhang Löpande

Samarbets
partners och 
akademi

Forsknings- och 
utvecklingsprojekt Löpande

Leverantörer Avstämning av avtal Årligen
Bygg- och projektmöten Löpande

Uppföljning av miljörelaterade 
och etiska krav

Uppföljning hos 
minst tio leve-
rantörer per år

Ideella  
organisationer

Påverkansarbete Löpande
Samrådsprocesser Löpande

Bransch Medlemskap i bransch-
föreningar och nätverk både 
nationellt och på EU-nivå

Löpande

Allmänheten Informationsinsatser Löpande
Medverkan i evenemang Återkommande 
Samrådsprocesser  Löpande

Skola Arbetsmarknadsdagar Regelbundet

Göteborg Energi har identifierat viktiga intressenter som företaget regelbundet för dialog med.
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För göteborgarnas bästa

öteborgs Stad definierar social hållbarhet 
i två begrepp. Välfärd innebär att män-
niskor ska ha en hygglig standard och 
leva i en trivsam miljö. Välfärd betyder 
också att fördelningen av livets goda ska 
vara någorlunda rättvis.  Den andra delen 
är att sociala system, som samhällen, ska 

ha en förmåga att lösa problem som människor hamnar i. 
Göteborgs Stads arbete med social hållbarhet sker inom 

uppdraget S2020 (Socialt hållbar utveckling år 2020). Ar-
betet leds av en strategisk arbetsgrupp inom Social resurs-
förvaltning, vars uppgift är att vara opinionsbildare, skapa 
och organisera nätverk samt initiera forskning. Under 2014 
tog Göteborg Energi beslut om att delta i programmet med 
månatliga nätverksträffar och seminarier som ordnas kring 
aktuella frågeställningar inom området social hållbarhet. 

Bidrar till göteborgarnas välfärd
Utgångspunkten i Göteborg Energis sociala hållbarhetsar-
bete är likabehandling samt aktivt engagemang i samhälls-
utveckling och göteborgarnas välfärd.

Göteborg Energi bidrar till den sociala hållbarheten 
genom att säkra trygga leveranser av el och värme oavsett 
var man bor i staden. Uppdraget att distribuera leveranssä-
ker och prisvärd energi till göteborgarna bidrar till trygghet  
samt ett gott och fungerande vardagsliv. Infrastruktur, som 
till exempel elnätet, underhålls och utvecklas på samma 
sätt över hela staden. Elpriserna är samma för alla kunder 
och erbjudanden på fjärrvärme finns i flera prismodeller 
med möjlighet till underhållsgaranti, även efter att garanti-
tiden har gått ut. 

En annan viktig del i arbetet är att utveckla bostäder 
med smarta energilösningar , som motverkar segregerat 
boende och bidrar till ett framtida hållbart samhälle. 

Ytterligare exempel på socialt ansvar är att göra stadens 
offentliga rum, till exempel gator, torg och parker, tillgäng-
ligt för alla genom att i samarbete med partners och kunder 
skapa förutsättningar för att öka belysning på offentliga 
plaster, vilket gör att människor känner sig trygga och kan 

promenera eller vistas ute efter mörkrets inbrott.  
Likabehandling är också en viktig princip när vi möter 

våra kunder och intressenter. Alla skall känna sig profes-
sionellt bemötta när de har kontakt med Göteborg Energi. 
Kundservice, som tar emot merparten av kundkontakterna,  
kan ge service på nio olika språk, förutom svenska. För 
att möta göteborgarna på bästa sätt har medarbetarna 
också kunskap om hur kundernas anläggningar fungerar i 
bostaden eller lokalen och kan guida och bistå kunden med 
kvalificerad hjälp.

Attraktiv arbetsgivare för alla är målet
I Göteborg Energis arbete för att vara en attraktiv arbetsgi-
vare, både internt och externt är det sociala hållbarhetsar-
betet viktigt. Som grund finns ett antal policydokument, 
bland annat en uppförandekod som utgår från de interna-
tionellt vedertagna principer som definieras i FN:s Global 
Compact samt en mångfalds- och jämställdhetsplan.

Bra betyg för rekryteringsprocessen
En öppen rekryteringsprocess är ett av de viktigaste verktygen 
för att säkerställa likabehandling. Alla lediga jobb annonseras 
på bolagets webbplats och via Arbetsförmedlingen. Bolaget 
har deltagit i Göteborgs Stads självdeklaration avseende 
rekryteringsprocessen och rankas högt av staden tack vare 
bolagets systematiska arbete och goda dokumentation.

I likhet med många andra arbetsplatser har Göteborg 
Energi idag en låg andel jämställda yrkesgrupper och måste 
arbeta målmedvetet för att nå till målet att 15 procent av 
yrkesgrupperna ska vara jämställda 2016. Under 2014 ge-
nomfördes aktiviteter riktade mot både flickor och pojkar 
som ska välja gymnasieutbildning i syfte att öka intresset 
för tekniska yrken.

Göteborg Energi har störst rekryteringsbehov av in-
genjörer och tekniker inom områdena planering av drift 
och underhåll, automation, projektledning, energihandel 
och systemkompetens. Men även andra kompetenser som 
tjänsteutveckling, affärsmannaskap, strategisk kommuni-
kation och interna kontrollsystem efterfrågas.

Göteborg Energi ägs av göteborgarna och finns till för göteborgarna och ska på uppdrag av Göteborgs 
Stad beakta den sociala aspekten av hållbarhet i verksamheten. Det sociala ansvaret omfattar även 
medarbetarperspektivet, kompetensförsörjning och produktsäkerhetsfrågor. 

G
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För göteborgarnas bästa

Varje år erbjuder Göteborg Energi praktikplatser för studenter som en 
del i det sociala hållbarhetsarbetet och för vår kompetensförsörjning. En 
av dem som g jorde praktik 2014 var Jakob Claesson, här i huvudkonto-
rets nybyggda friskvårdsrum. Satsningen på friskvård och medarbetar-
nas hälsa är också en viktig del i det sociala hållbarhetsarbetet.

Mål för jämställdhet och mångfald
Göteborg Energi ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla.

• Andelen medarbetare som är födda 
utanför Norden ska öka.

• Antalet jämställda yrkesgrupper, med 
könsfördelning 40/60 mellan kvinnor 
och män, ska öka.

• Ingen medarbetare ska känna sig 
diskriminerad på grund av kön, ålder, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsidentitet eller 
könsuttryck, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning.

• Alla ska ges möjlighet till bra balans 
mellan arbete och fritid.

• Arbeta med annonser och 
rekryteringskanaler. 

• Erbjuda praktikplatser.
• Alltid beakta jämställdhets- och mång-

faldsperspektivet vid rekrytering utifrån 
uppfyllda kompetenskrav.

• Öka kunskapsnivån i diskriminerings- 
och mångfaldsfrågor 

• Möjligheterna till en upplevd bra balans 
mellan arbete och fritid ska behållas och 
förstärkas.

Strategi i urvalMål
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Attraktiv arbetsgivare enligt studenter
Under 2014 blev Göteborg Energi branschbäst inom 
kategorin Teknik – kommunala energibolag i Universums 
undersökning bland studenter som studerar till högskole-
ingenjörer och civilingenjörer. Det innebär att bolaget är 
den mest attraktiva arbetsgivaren inom den kategorin en-
ligt studenterna som deltagit i undersökningen. För att eta-
blera relationer med potentiella medarbetare, exempelvis 
studenter, har Göteborg Energi under 2014 deltagit i olika 
aktiviteter som arbetsmarknadsdagar och föreläsningar på 
skolor och högskolor i regionen. Representanter från Göte-
borg Energi har under hösten föreläst på Chalmers tekniska 
högskola. Göteborg Energi har också varit huvudpartner till 
Student Switch Off i Göteborg, en energibesparingstävling 
för studenter som bor i studentkorridorer.

Genom Göteborgs Stads utlottning av feriejobb bland 
gymnasieskolans elever erbjöds 16 platser på Göteborg 
Energi. Utöver feriejobben har bolaget haft ett 40-tal som-
marjobbare anställda.

Under våren 2014 deltog Göteborg Energi i ett jobb-
skuggningsprojekt tillsammans med Göteborgsregionen, 
GR, riktat till elever på Sjumilaskolan i syfte att visa på de 
jobbmöjligheter som finns inom energibranschen. 

Socialt ansvar på arbetsmarknaden
Göteborg Energi verkar på olika sätt för att personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden ska ges möjlighet till ar-
bete, studiebesök, praktik och liknande aktiviteter. Bolaget 
tar emot praktikanter för kortare och längre perioder. En 
del av praktikanterna är personer som av olika skäl behöver 
introduktion eller återintroduktion på arbetsmarknaden.

Attraktiv arbetsplats för våra medarbetare
Göteborg Energi strävar efter att vara en arbetsplats där 
medarbetarna har både insyn och inflytande samt känner 
sig delaktiga och behövda. Frågor om löneutveckling, karri-
ärmöjligheter, kompetensutveckling, föräldraledighet och 
rekryteringar studeras och diskuteras löpande.

Bolaget tillämpar kollektivavtalsenliga löne- och anställ-
ningsvillkor för samtliga medarbetare. Energiavtalet, som 
är det aktuella kollektivavtalet, har tillkommit i förhand-
lingar mellan Kommunala Företagets Samorganisation, 
KFS och de fackliga organisationerna.

Under året var renoveringen och tillbyggnaden av Göte-
borg Energis huvudkontor klar. Drygt 850 medarbetare är 
nu samlade, vilket ger stora samordningsvinster, utvecklar 
kulturen och bidrar till sammanhållning.

Göteborg Energi deltar sedan några år tillbaka i 

Nyckeltalsinstitutets jämförande studie, Jämix. Årets 
resultat visar att kvinnor fortfarande tar ut fler dagar med 
föräldraledighet än män, men att skillnaden i uttagna da-
gar har minskat. Kvinnor och män erbjuds i lika hög grad 
tillsvidareanställningar och anställning på heltid. Andelen 
chefer som är kvinnor, är högre än andelen kvinnor totalt i 
koncernen. Göteborg Energi har inga osakliga löneskillna-
der beroende på kön.

I den årliga medarbetarenkäten har frågor kring del-
aktighet, engagemang, kundrelationer samt frågor kring 
utveckling och förnyelse förbättrats mest.  Medarbetarna 
uppfattar att arbetssätt, effektivitet och tydlighet i uppdra-
get fungerar allt bättre i förhållande till de senaste årens 
mätningar. Medarbetarna anser att arbetet kännetecknas 
av kvalitetstänkande och upplever tydlighet i mål och vad 
som förväntas av dem. Merparten av medarbetarna anger 
att de deltar aktivt i planering, genomförande och utveck-
ling  av verksamheten.

 Enkäten visar också att de flesta ser fram emot att gå till 
jobbet och uppfattar sina arbetsuppgifter som intressanta 
och meningsfulla. Övervägande del anser att de har tillgång 
till den information de behöver för att utföra sitt arbete.

Resultatet visar också att 83 procent av kvinnorna och 
88 procent av männen tycker att män och kvinnor behand-
las på ett jämställt sätt inom bolaget.

 Förtroendet för hur Göteborg Energi leds är fortsatt lågt 
även om resultatet gått fram något jämfört med föregående år.

Tydligare karriärmöjligheter internt
Göteborg Energi strävar efter att vara en lärande organisa-
tion med god erfarenhetsåterföring. Det betyder bland 
annat att bolaget uppmuntrar kompetensutveckling i det 
dagliga samspelet mellan medarbetare.

För att bli en arbetsplats där medarbetarna utvecklas 
och trivs lägger bolaget stor vikt vid kompetensförsörjning 
och ledarutveckling. 

Under 2014 gjordes en omstart med arbetsvärde-
ringssystemet BAS, som bland annat kan användas för 
att underlätta den interna rörligheten och ge en tydlig 
kompetensutvecklingstrappa.

En kartläggning är gjord utifrån nuläget och under 2015 
ska arbetet gå vidare med att ytterligare förbättra och kvali-
tetssäkra BAS-underlaget inför kommande lönerevisioner 
och lönesättningsarbete.

Alla medarbetare har regelbundna utvecklingssamtal, 
där personliga mål och aktiviteter formuleras. Samtalet tar 
också upp den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och 
eventuella förändringar som behöver göras.
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Fokus på medarbetarnas hälsa
Under 2014 har antalet rapporterade riskobservationer ökat 
jämfört med tidigare år. Ökningen visar på en ökad risk-
medvetenhet och att bolaget har blivit bättre i det preven-
tiva arbetsmiljöarbetet. 

Olycksfall och sjukdom som är arbetsrelaterade, med 
sjukfrånvaro som följd, har rapporterats under året. Det har 
dock inte inträffat några allvarliga arbetsplatsolyckor. Göte-
borg Energi har inga fall av diskriminering under 2014.

Målet att certifiera hela bolagets arbetsmiljöarbete 
enligt SIS-standarden OHSAS 18001:2007 står fast, men har 
blivit framflyttat till 2015. 

Under 2014 inrättades ett friskvårdsrum i det nya hu-
vudkontoret, som ger möjlighet till träning i anslutning till 
arbetsdagen. Under hösten har instruktörer varit på plats 
för att ge tips, råd och stöd. 

Medarbetarna har även haft möjlighet till löpträning 
inom ramen för sponsorsamarbetet med GöteborgsVarvet. 
Genom deltagande i Cykelutmaningen och med många 
cykelrelaterade förmåner har Göteborg Energi fått den 
högsta graden i Göteborgs Stads utmärkelse Cykelvänlig 
arbetsplats. 

Med medarbetarnas hälsa som mål erbjuds även ett 
friskvårdsbidrag på 2 000 kronor årligen.

Utveckling av säkerhet 
Produktansvar handlar om det ansvar som Göteborg Energi 
tar för sina produkter och informationen kring produk-
terna. Säkerheten för medarbetare, kunder och allmänhet 
är den absolut viktigaste aspekten.

Göteborg Energi ska alltid agera på ett ansvarsfullt sätt 
så att företagets produkter inte äventyrar säkerheten för 
medarbetare, kunder eller allmänhet. Bolaget tillämpar 
Göteborgs Stads säkerhetspolicy i syfte att arbeta proak-
tivt med frågor som rör personsäkerhet, fysisk säkerhet, 
informationssäkerhet samt krisberedskap. Regelbundna 
riskanalyser genomförs i syfte att reducera och förbygga 
risker. Koncernen har en övergripande riskpolicy och 
riskhanteringen sker alltid med krav på säkerhet, miljö och 
hållbarhet i beaktande.

Göteborg Energi har en väl fungerande beredskapsorga-
nisation som aktiveras vid kris för att minimera påverkan 
för bolagets kunder och viktiga samhällsfunktioner. Det 
nya huvudkontoret, Rantorget, betraktas som ett skydds-
objekt eftersom Göteborg Energi levererar produkter och 
tjänster som är avgörande för att samhället ska fungera. För 
att möta den säkerhetsnivå som ställs, bland annat utifrån 
krav från Svenska Kraftnät, har bolaget gjort en samlad 
översyn och uppdaterat skalskyddet, den tekniska säkerhe-
ten och besöksrutiner under året.

Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Antal anställda
Medelantal 1 060 1 174 1 173 1 189 1 164 1 108
Tillsvidareanställda 1 062 1 113  1 155 1 176 1 187 1 178
Tidsbegränsade anställda 21 15 14 8 11 20
Totalt 1 083 1 128 1 169 1 184 1 198 1 198
Andel kvinnor/män
Kvinnor 375 (35%) 395 (35%) 399 (34%) 395 (33%) 409 (34%) 419 (35%)
Män 708 (65 %) 733 (65%) 770 (66%) 789 (67%) 789 (66%) 779 (65%)
Chefer
Kvinnor 42 (42 %) 42 (40%) 39 (35%) 37 (35%) 38 (36%) 41 (39%)
Män 58 (58 %) 62 (60%) 73 (65%) 69 (65%) 69 (64%) 63 (61%)
Totalt 100 104 112 106 107 104
Medelålder 48 47 47 47 46 48
Sjukfrånvaro i % 3,7 4,0 3,4 2,9 3,3 4,0
Personalomsättning i % 8 6 8 7 4 3
Intern rörlighet i % 5 13 7 7 13 3

Nyckeltal personal
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n sund ekonomi möjliggör ekologisk och 
social hållbarhet. Göteborg Energi, som är 
Sveriges största kommunala energibolag, är 
självfinansierat och erhåller inga ekonomis-
ka stöd från ägaren Göteborgs Stad. Bolaget 
lämnar koncernbidrag till ägaren om det 
inte medför någon väsentlig begränsning 

av koncernens förmåga att göra nödvändiga investeringar 
eller utföra sitt uppdrag.

Ett av koncernens fokusområden är att arbeta mer 
kostnadseffektivt med bibehållen kvalitet. Ett exempel är 
den samordning och effektivisering inom IT-området som 
gjorts under året.

 
Balanserade satsningar för trygga leveranser
Göteborg Energi ska utveckla miljöanpassad produktion 
och distribution inom energiområdet som bidrar till en 
minskad miljöpåverkan. Ett uppdrag som kräver mål-
medveten finansiell planering och framförhållning, så att 
investeringar sker i rätt saker vid rätt tillfälle.

Koncernen äger och driver infrastrukturen för el, fjärrvär-
me, fjärrkyla och gas i Göteborg samt stadsnätet för data- och 
telekommunikation genom dotterbolaget Göteborg Energi 
GothNet. En verksamhet som kräver ständigt underhåll och 
utveckling för att säkra trygga leveranser till göteborgarna. 
Inom fjärrvärmeproduktionen pågår en långsiktig anpass-
ning till högt ställda miljökrav och en successiv övergång 
till större andel förnybar energi. Åtgärder som kräver ett 
stort ekonomiskt ansvar och som är nödvändiga för att klara 
omställningen till ett hållbart Göteborg.

Investeringssatsning inom förnybar energi
Inom förnybar energiproduktion, framförallt biogas och 
vindkraft, prioriterar Göteborg Energi i nuläget åtgärder för 
att säkra produktion och leveranser från befintliga anlägg-
ningar. De ekonomiska förutsättningarna för produktion 
av förnybar energi är för närvarande osäkra. För biogas 
är även marknadsförutsättningarna alltmer oklara, då 
ekonomiska styrmedel är en förutsättning för en bredare 
etablering på marknaden.

Investeringar i utvecklingsprojekt som inte är kommer-
siellt beprövade regleras i ägardirektivet och kan påverka 
bolagets investeringsram. Mycket stora satsningar har 
gjorts inom förnybar energi, exempelvis GoBiGas. Detta är 
en demonstrationsanläggning för storskalig produktion av 
biogas genom förgasning av restprodukter från skogen, vil-
ket är exempel på en helt ny produktionsmetod som provas 
i Göteborg. Dessa investeringar innebär ökade kostnader 
för avskrivningar och drift men motiveras i ägardirektivet 
genom kopplingen till samhälls- och miljönytta. 

 
Prissättning som ser till göteborgarnas bästa
En del i en ansvarsfull hållbar ekonomi är att ta ansvar för 
prissättningen. Göteborg Energi har ett tydligt uppdrag att 
leverera prisvärd energi till göteborgarna. Konkurrenskraf-
tiga produkter och tjänster bidrar till bättre förutsättningar 
att leva och verka i Göteborg. 

Enligt den årliga Nils Holgersson-rapporten som 
kartlägger kostnader för bland annat el och fjärrvärme i 
Sveriges kommuner är Göteborg en av de billigaste kom-
munerna i Sverige. Placeringen kan till stor del förklaras 
med Göteborg Energis låga priser på elnät och fjärrvärme. 
Göteborg Energis fjärrvärmepris ligger i dag cirka 15 pro-
cent lägre än snittpriset i Sverige.

Bra soliditet och ett starkt kassaflöde
Göteborg Energis långsiktiga mål är en soliditet som 
överstiger 30 procent och ett positivt kassaflöde över tiden. 
2014 var soliditeten 40,5 procent och det operativa kassaflö-
det har kraftigt stärkts vilket ger bra förutsättningar för att 
fortsätta arbeta mot hållbara energilösningar.

Göteborg Energi har tydliga finansiella riktlinjer som tar 
sin utgångspunkt i stadens finanspolicy. Mer om de risker 
som företaget identifierat och strategier för att bemöta dem 
finns att läsa på sidorna 68-69. Göteborg Energis resul-
tat och finansiella ställning finns att läsa om på sidorna 
79–113. Långsiktig finansiell stabilitet är en förutsättning 
för att driva verksamheten mot mer hållbara energilös-
ningar, säkra trygga och prisvärda leveranser och bidra till 
Göteborgs  utveckling.  

Långsiktig finansiell stabilitet är en förutsättning för att driva verksamheten mot mer hållbara 
energilösningar, säkra trygga och prisvärda leveranser och bidra till Göteborgs utveckling.

E
Stabil ekonomi som grund
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Vi lever i en tid där 
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ändras fort. Göteborg 
Energi tar ansvar för 
en stabil ekonomi på 
lång sikt.

*
*Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar
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På god väg mot miljömålen

nder många år har fokus för Göteborg 
Energis miljöarbete legat på att minska 
utsläppen av koldioxid och andra växthus-
gaser, framförallt genom omställning till 
förnybar energiproduktion. Detta ligger 
väl i linje med omvärldens allt större fokus 
på klimatfrågan, men också med bolagets 

historiska miljöarbete. Genom utbyggnaden av fjärrvärme 
har Göteborg Energi aktivt deltagit i den förbättring av 
göteborgsluften som skett under de senaste 30 åren. Idag 
betraktas fjärrvärmen som en resurseffektiv energikälla där 
värme som annars skulle gå till spillo tas tillvara.

Fokus på urval av stadens miljömål  
För perioden 2014–2015 har bolaget tagit sin utgångs-
punkt i Göteborgs Stads 12 miljömål och valt att fokusera 

på målen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö” och 
”God bebyggd miljö”. Bolaget arbetar även mot stadens 
prioriterade miljömål som handlar om att ”Resurshus-
hållningen ska öka” och ”Den biologiska mångfalden ska 
främjas”. Under 2014 tog kommunfullmäktige beslut om ett 
klimatstrategiskt program som visar hur staden ska uppnå 
målet om en klimatneutral stad till år 2050. Där har Göte-
borg Energi en viktig roll genom fortsatt produktion och 
utveckling av förnybar energi och resurseffektiv fjärrvärme 
och kyla. 

Flera miljömål uppfyllda
Göteborg Energi utvärderar ständigt sin miljöpåverkan och 
utreder vad som kan göras för att förbättra miljöprestandan 
inom den egna verksamheten och i samhället genom sin 
roll som alla göteborgares energibolag. 

Energiområdet befinner sig i ständig utveckling mot hållbara energilösningar. På vägen mot visionen 
om ett hållbart Göteborgssamhälle strävar Göteborg Energi efter att all verksamhet ska ha så låg 
påverkan på miljön som möjligt. Bolaget ligger långt fram i utvecklingen av förnybar energiproduktion 
och har uppfyllt flera miljömål i förtid. 

U

Bolagets verksamheter och aktiviteter  
som ger störst avtryck på miljön
• Förbrukning av naturresurser i form av bränslen som natur-

gas, eldningsolja och fast biobränsle. 
• Utsläpp till luft (främst i form av koldioxid, kväveoxider och 

stoft) från förbränning i företagets produktionsanläggningar.
• Transporter i form av externa bränsletransporter, men även 

interna transporter för underhåll och service. 
• Energiförbrukning i produktionsanläggningar och kontor, 

samt elförbrukning från förluster i elnätet.
• Leveranser av förnybar energi ersätter fossil energi.
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2014 öppnades den nya personalmatsalen.  
80 procent av råvarorna är ekologiska 
och maten som serveras är nyttig och 
energigivande. 
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Göteborgs Stads miljömål

Stadens 12 miljömål
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt odlingslandskap och myllrande 

våtmarker
• Levande skogar
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Stadens prioriterade miljömål som de anges 
i budgeten
• Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att 

bli en klimatneutral stad.
• Resurshushållningen ska öka.
• Det hållbara resandet ska öka.
• Den biologiska mångfalden ska främjas.

Genom att utgå från de mest betydande miljöaspekterna 
fördelar bolaget sina insatser där de gör som störst nytta 
för miljön.  Det klimatbegränsande miljömålet uppnås 
till stor del genom biogas- och vindkraftsproduktion. Just 
därför utgör svårigheter med intrimning och idrifttagande 
av biogasanläggningarna det största hotet mot miljömålets 
uppfyllelse. Det ska dock inte förminska den oerhörda ar-
betsinsats och engagemang som lagts ned på dessa anlägg-
ningar och i slutet av 2014 kunde bolaget glädja sig åt att 
GoBiGas levererade sin första biogas ut på gasnätet. Till och 
med år 2014 har Göteborg Energi lyckats minska utsläpp 

av koldioxid med 47 200 ton jämfört med basåret 2011.  
Utbyggnaden och nyförsäljningen av fjärrvärme har fortsatt 
att öka under 2014. Detta går helt i linje med Göteborgs 
Stads direktiv och satsning på fjärrvärme som energikälla. 

Göteborg Energi arbetar även med energieffektivisering 
i egna anläggningar och kontorsfastigheter, samt hjälper 
kunderna att spara energi genom olika former av energi-
tjänster. Bolaget har lyckats väl med miljömålet för Giftfri 
miljö. Redan under första året har 38 procent av verksam-
hetens särskilt farliga kemiska produkter lyckats ersättas 
med, ur miljö- och hälsoperspektiv, bättre alternativ. 

Så arbetar Göteborg Energi mot miljömålen
Göteborgs Stad har ett systematiskt miljö arbete som inkluderar styrning av alla förvaltningar och 
bolag. Nedan redovisas vilka områden Göteborg Energi har fokuserat på under året.

Mål i stadens klimatstrategiska program i urval
• År 2030 produceras fjärrvärme av förnybara energi-

källor, avfallsförbränning och industriell spillvärme.
• År 2030 producerar Göteborg Stad minst 500 

GWh förnybar el och 1200 GWh biogas.
• Koldioxidutsläpp från vägtransporter inom Göte-

borgs geografiska område ska minska med minst 80 
procent till 2030 jämfört med 2010.
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Göteborg Energis miljömål

Som definition för vad som betecknas som särskilt far-
liga egenskaper har bolaget som miniminivå använt sig av 
de egenskaper som anges i Göteborgs Stads Kemikalieplan.  
Inom elnätsverksamheten pågår ett arbete med att minska 
elektromagnetisk strålning från elnätsanläggningar.

Miljömålet om att åtgärda sju anläggningar till år 2016 
har uppnåtts redan under år 2014.  

Granskat och certifierat arbete 
Ledningssystemet är ett viktigt stöd för medarbetarnas 
möjligheter att agera rätt i sitt arbete. Göteborg Energis 

ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Att vara 
certifierad innebär bland annat att bolagets miljöarbete blir 
granskat och reviderat av certifierade revisorer. De externa 
revisionerna ger viktig information om vad som fungerar 
bra och vad som behöver bli bättre inom bolaget. Under 
2014 års externa revision påvisade revisorerna brister i ar-
betssättet som säkerställer att förändringar inom miljölag-
stiftningen fångas upp och implementeras i verksamheten. 
Därtill framkom flera värdefulla förbättringsförslag.  

För att nå miljömålen gör Göteborg Energi 
bland annat det här
• Producerar biogas.
• Producerar fjärrkyla.
• Producerar vindkraft.
• Energibesparing hos kund.
• Energieffektivisering i egna anläggningar och 

kontorsfastigheter.
• Hög tillgänglighet på de miljömässigt bästa an-

läggningarna för fjärrvärmeproduktion.
• Fasar ut farliga kemiska produkter.
• Minskad elektromagnetisk strålning från 

elnätsanläggningar.

Så arbetar Göteborg Energi mot miljömålen

Vi begränsar klimatpåverkan och minskar 
utsläppen av koldioxid med 105 000 ton 2015 
jämfört med 2011.

Vi bidrar till en giftfri miljö och fasar ut 50 pro-
cent av våra befintliga särskilt farliga produkter 
till 2016 jämfört med 2013.

Vi bidrar till god bebyggd miljö genom att vi 
minskar exponeringen av elektromagnetisk 
strålning och åtgärdar sju anläggningar till 
2016.

Vi sprider miljökompetens genom att vi är med 
och driver utvecklings- och demonstrations-
projekt såsom Celsius och Hyperbus.

Våra kunder blir miljösmarta genom att vi med 
våra tjänster inom energieffektivisering minskar 
våra kunders energikonsumtion med minst 1,5 
procent per år. 
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Bolag ISO 
14001

Tillstånds- och/
eller anmälnings-
pliktig verksamhet

Tillsynsmyndighet

Göteborg Energi AB � � Miljöförvaltningen i Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Dalslands Miljökontor, Sydnärkes Miljöförvaltning

Göteborg Energi Din El AB �

Göteborg Energi Gasnät AB �

Göteborg Energi Nät AB � � Miljöförvaltningen i Göteborg
Ale Fjärrvärme AB � � Sektor Samhällsbyggnad i Ale
Partille Energi AB � � Samhällsbyggnadskontoret i Partille
Partille Energi Nät AB �

Sörred Energi AB � � Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lidköping Biogas AB � Miljö-Hälsa Lidköping
Skövde Biogas AB � Miljösamverkan östra Skaraborg
Sävsjö Biogas AB � Länsstyrelsen i Jönköpings län

Miljöfonder del i utvecklingsarbetet 
Utvecklingsarbetet sker ofta i samarbete med kunder, 
Göteborgs Stad och olika forskningsinstitut där en hållbar 
miljö är en stark drivkraft. Andra sätt att verka för utveck-
ling och innovation är genom miljöfonder. Miljöfonden 
hos dotterbolaget Göteborg Energi DinEl möjliggör projekt 
i samhället som på olika sätt minskar miljöpåverkan. Den 
fjärrvärme och elförsäljning som är märkt med Bra miljöval 
bidrar också till finansiering av åtgärder för en bättre miljö 
i Naturskyddsföreningens regi. 
 
Miljöskyddsarbete minskar riskerna 
Vid sidan av miljömålsarbetet bedrivs ett omfattande före-
byggande miljöskyddsarbete.  Vid produktionsanläggning-
arna görs regelbundna miljöriskanalyser för att minimera 
riskerna för olyckor och tillbud med konsekvenser för 
miljön. Om tillbud eller olyckor ändå inträffar rapporteras 
dessa omgående till tillsynsmyndigheten och andra be-
rörda myndigheter och utreds internt av Göteborg Energi. 
Åtgärder vidtas för att både minimera skadeverkningar på 
miljön samt förhindra att det händer igen. Bolaget ställer 
höga krav på sin egenkontroll, vilken regelbundet granskas 
av extern miljökonsult. Störningar i drift och andra händel-
ser samt olyckor som kan få konsekvenser för miljön och 
allmänheten (miljöincidenter) rapporteras alltid.  

Tillstånd och rapportering 
Göteborg Energi bedriver anmälnings- och/eller tillstånds-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken i sammanlagt åtta 
bolag. Under året har 18 förändringar rörande tillstånds- 
och allmänpliktig verksamhet skett.  

Under 2014 rapporterades totalt 71 incidenter som på-
verkade eller kunde ha påverkat miljön och/eller miljöarbe-
tet. Under året var Göteborg Energi inte föremål för något 
åtal gällande miljöbrott.

Ändringar i tillstånd/anmälningar under 2014
• Meddelande idrifttagande GoBiGas.
• Anmälan avseende kompletterande bränslehantering GoBiGas.
• Anmälan och åtgärdsförslag markförorening Rosenlundsverket.
• Beslut om avskrivningar av anmälningar om markarbeten 

Rosenlundsverket.
• Information och svar om tillfällig öppning i vägg/invallning 

Rosenlundsverket.
• Återtagande ansökan om dispens enligt förordning om stora 

förbränningsanläggningar Rosenlundsverket.
• Dispensansökan och beslut om avslag enligt förordning om 

stora förbränningsanläggningar Sävenäsverket.
• Redovisning mät- och provtagningspunkter Sävenäsverket.
• Slutredovisning och svar på genomförda efterbehandlingsåt-

gärder vid uppförande av elstängsel Sävenäsverket.
• Anmälan kolmonoxidemissioner över riktvärde Sävenäsverket.
• Redovisning mät- och provtagningspunkter Angered 

panncentral.
• Beslut nya villkor för luktreduktion Skövde biogasanläggning.
• Anmälan metanslipp Skövde biogasanläggning.
• Beslut godkännande av substrat enligt anmälan Skövde 

biogasanläggning.
• Anmälan långvarigt produktionsstopp Viken biogasanläggning.
• Anmälan uppställning containerpanna Tynnered panncentral.
• Anmälan efterbehandlingsåtgärder vid avveckling Amhult 

panncentral.

50  |  

Hållbarhetsredovisning  |   Ekologisk hållbarhet



Produktionen av värme, kyla, biogas och el sker genom 
användning av återvunnen energi (spillvärme från in-
dustriella processer, raffinaderier med mera och energi 
från avfall), förnybar energi (flis, pellets, bioolja och mil-
jömärkt el för utvinning av avloppsvärme från Ryaver-
ket) samt fossil energi (naturgas och olja). Energimässigt 
fördelar sig råvaruanvändningen på följande sätt: 

Energi och råvara (GWh) 2014 2013 2012
Biobränsle flis 381 418 390
Biobränsle pellets 165 136 150
Bioolja 2 6 10
Naturgas 668 1 520 1 479
Eldningsolja 1 2 4 8
Eldningsolja rester 2 7 6
Elkraft  
(värmepumpar + kylmaskiner) 146 229 241

Under 2014 har åtgärder vidtagits för att minska råvaru-
användningen, exempelvis:
• Installation av membranavgasare på Rya KVV mins-

kar behovet av kondensatkylning vilket ger värme-
återvinning och beräknas ge 7 GWh mer värme till 
fjärrvärmesystemet.

• Optimering av fjärrvärmenätet (till exempel ef-
fektivare laddning/urladdning) har minskat mil-
jöbelastande produktion och därmed minskat 
bränsleförbrukningen.

• På Sävenäsverket har värmeväxling med flödet från 
rökgaskondensering till vattenreningen med utgå-
ende permeatvatten från vattenreningsanläggning 
ökat värmeproduktionen med 0,7 GWh.

Produktion av biogas i GoBiGas sker genom förgasning. 
Det bränsle som förbrukas ingår i råvaruredovisningen.  
Göteborg Energi bedriver även produktion av biogas ge-
nom rötning vid ett antal egna anläggningar. Råvarorna 
i anläggningarna är flera olika typer av restprodukter 
(substrat). 

Viktmässigt fördelar sig användningen av substrat på 
följande sätt:

Substrat (ton) 2014 2013 2012
Gödsel 79 323 71 238 70 727
Slakteriavfall 20 829 15 282 7 377
Vassle 46 108 44 432 35 065
Avfall från 
livsmedels-
industrin

11 420 4 051 667

Övrigt — 988 4 575
Summa 157 680 135 991 118 411

Under 2014 har bland annat följande åtgärder vidtagits 
för att optimera rötningsprocesserna:
• Installation av redundanta filter för att minimera 

utsläpp av luktande ämnen har installerats på Skövde 
Biogas.

• På Skövde Biogas har även utsläppspunkter för 
ventilationsluft flyttats till cirka 25 meters höjd för 
minskad risk för luktolägenhet.

Förbrukning av råvaror

Sävsjö biogasanläggning.
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Göteborg Energi hanterar flera hundra olika kemiska 
produkter och arbetar kontinuerligt med att ställa krav 
på och kontrollera nya samt fasa ut befintliga hälso- och 
miljöfarliga kemiska produkter. För att kunna kontrol-
lera och följa upp användningen används en kemikalie-
databas där även bedömningar görs huruvida ämnena 
utgör en fara för yttre miljö och arbetsmiljö. Göteborg 

Energi ställer även krav på god kemikaliekontroll hos de 
leverantörer som företaget samarbetar med. Bolaget har 
ökat sitt fokus på användningen av farliga ämnen och 
har miljömål om utfasning av 50 procent av de kemiska 
produkter som innehåller särskilt farliga ämnen till 
2016. Arbetet går bättre än förväntat och under 2014 har  
38 procent av de farliga produkterna ersatts.  

Göteborg Energi följer Göteborgs Stads riktlinjer för 
resande. Riktlinjerna innebär exempelvis att videokon-
ferenser och telefonmöten ska övervägas, bilpooler ska 
utgöras av miljöbilar och att längre resor i första hand 
ska ske med tåg. 

För interna transporter finns en rad transportmedel 
tillgängliga. Göteborg Energi har en fordonsflotta på 
cirka 300 bilar, varav 32 är elbilar och cirka 10 är lastbi-
lar och andra fordon. Merparten av bilarna har biogas 
som huvuddrivmedel och under 2014 tankades 83 pro-
cent biogas, resterande mängd utgjordes av bensin och 
diesel. Göteborg Energi har även cyklar och elcyklar för 
kortare resor i tjänsten. 

Göteborg Energi vill uppmuntra medarbetarna att 
resa med alternativa färdmedel och en personalförmån 
subventionerar köp av kollektivtrafikkort. Under 2014 
utnyttjade 45 procent av medarbetarna förmånen. 
Enligt Göteborgs Stads modell har också cykelförmån 
införts, vilket medger köp av cykel till rabatterat pris 
mot avbetalning samt stöd till köp av cykelutrustning 
för totalt 1 500 kronor under tre år.  29 procent av med-
arbetarna utnyttjade cykelförmånen.

För externa transporter ställs miljökrav vid upp-
handling. Under 2014 har alla transporter med bränsle 
till GoBiGas körts med metandiesellastbilar, som drivs i 
huvudsak på biogas. 

Användning av kemiska produkter

Transporter

Bränsletransport till GoBiGas.
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Göteborg Energi mäter och följer upp utsläppen av sva-
vel, kväveoxider, stoft och koldioxid från den egna verk-
samheten, varav huvuddelen kommer från produktion 
av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Koldioxidutsläppen kan 
fördelas på fossil förbränning respektive förbränning av 
biobränslen och utsläpp vid rötning av biogas. Dessutom 
mäter Göteborg Energi förlusten av köldmedia från vär-
mepumpar och produktionsanläggningar för kyla.  

Totala direkta utsläpp (ton) 2014 2013 2012
Svavel 4 6 9
Kväveoxider 131 188 179
Koldioxid (fossil) 140 796 319 742 314 327
Koldioxid (biogen) 185 048 209 970 250 305
Stoft 2 2 2,5
Köldmediaförlust (%) 1,4 1,2 1,3

Göteborg Energi arbetar kontinuerligt med produk-
tionsanläggningarnas drift och underhåll för att 
minimera utsläppen till luft. Exempel på åtgärder som 
genomförts 2014 är följande:
• Ombyggnad av styrsystem för miljömätning på 

hetvattenpannor på Rosenlundsverket ger säkrare 
mätning och styrning av pannorna.

• Rejektledning som återför metanslipp till gaslagret 
och minskar utsläpp till luft har installerats på Lid-
köping Biogas.

Klimatpåverkan från de olika produkterna redovisas 

i form av koldioxidekvivalenter. De beräknas och 
redovisas enligt ett bokföringsperspektiv och enligt en 
branschgemensam metod som tagits fram av Värme-
marknadskommittén. Metoden tar hänsyn till utsläpp 
från såväl själva produktionen som transporter av 
bränslen. Utsläpp som uppstår vid kraftvärmeproduk-
tionen fördelas efter alternativproduktions-metoden 
på den el och värme som produceras. För 2014 redovi-
sas klimatpåverkan för den fjärrvärme som levereras 
till kunder, exklusive fjärrvärme märkt Bra Miljöval. 
Fjärrvärme som är märkt Bra Miljöval redovisas för sig. 
I klimatpåverkan från kyla ingår all levererad kyla i 
beräkningen. 

2014 var ett varmt år och användningen av fossila 
bränslen var därför lägre än tidigare år, med lägre kol-
dioxidutsläpp till följd.

Koldioxidemissioner   
CO2-ekvivalent (g/KWh) 2014 2013 2012
Fjärrvärme exkl. Bra Miljöval 56 85 76
Fjärrvärme Bra Miljöval 13 13 -
Kyla 35 35 39
Elproduktion 245 296 294

Utsläpp till luft

Rosenlundsverket.
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Göteborg Energi använder energi inom framför allt 
energiproduktion samt distribution av fjärrvärme, men 
även i kontorslokaler. Eftersom fjärrvärmen till stor del 
utgörs av överbliven spillvärme från industrin samt rest-
värme från avfallsförbränning, är detta värme som kan 
distribueras direkt till värmekunderna. Den tillverkas 
eller förbrukas alltså inte inom Göteborg Energi.   

Göteborg Energi köper elenergi från externa leveran-
törer – både för egen produktion och för vidareförsälj-
ning till kund inom elhandelsverksamheten. För den 
egna produktionens och kontorslokalernas behov köps 
endast miljömärkt el. Energianvändningen följs upp 
löpande och att minska förbrukningen av el och värme 
är en del av koncernens miljömål. I nedanstående tabell 
redovisas elförbrukningen inom de olika verksamhe-
terna under 2014. 

Elförbrukning  (GWh) 2014 2013 2012
Fjärrvärme- och  
elproduktion1 65,6 70,5 91

Kylaproduktion 4,7 3,5 11
Biogasproduktion2 12,6 11,9 7,6
Egna kontorslokaler 2,7 2,3 2,6
Summa 85,6 88,2 112,2

1) Elförbrukning från fjärrvärme- och elproduktion har justerats då ytter-
ligare el har allokerats till hjälpdrift. 2) Biogasens elförbrukning har ökat då 
Lidköping Biogas har lagts till från och med 2013.

Under 2014 har åtgärder vidtagits för att minska energi-
användningen, exempelvis:
• Göteborg Energis elnätsbolag har under 2014 tagit 

beslut om att investera i åtgärder i elnätet vilket gör 
att elförlusterna kommer att minska med motsva-
rande 6,7 GWh till 2017. 

• Produktionsanläggningarna har tagit ytterligare 
steg i energibesparingsarbetet och har under året 
utvärderat potentialen i olika energibesparingsåtgär-
der genom ett examensarbete. Därtill har ett antal 
energibesparingsåtgärder slutförts motsvarande  0,17 
GWh el.

• Ombyggnationen av huvudkontoret har färdigställts, 
med höga krav på energieffektivitet, intrimning och 
optimering.

Energianvändning
 

Göteborg Energis huvudkontor på Rantorget.
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Göteborg Energi använder vatten framför allt som vär-
meöverföringsmedia i fjärrvärme- och fjärrkylanäten. 
Inom fjärrkyla används dessutom under delar av året 
vatten för kylning från Göta älv. 

Även fjärrvärmenätet behöver kyla bort överflödig 
värme under sommarmånaderna i de fall spillvärmen 
överstiger stadens värmebehov. Kylvatten förbrukas 
dock inte, utan släpps tillbaka i älven. Vid förbränning 
av biobränsle vid Sävenäsverket renas rökgaskondensa-
tet och återanvänds som spädvatten till fjärrvärmenätet. 
På så sätt minskas användningen av stadsvatten.

Göteborg Energis vattenanvändning fördelas enligt 
tabellen till höger.

Källa och användningsområde*
Källa (m3) 2014 2013 2012
Stadsvatten till spädmat-
ning av fjärrvärmenätet 82 000 78 000 84 000

Kondensat från biobränsle 
återvunnet till spädvatten 38 000 30 000 20 000

Kondensat från bio-
bränsle återvunnet till 
matarvatten 

8 000 12 700 16 000 

Summa 128 000 120 700 120 000

*Exklusive vattnet från Göta älv som används i 
fjärrkylan.

Vattenförbrukning

Utsläpp till vatten
Allt sanitärt spillvatten går till det kommunala avlopps-
reningsverket och ger indirekt ett utsläpp till havet. 
Direkta utsläpp till vatten sker i form av dagvatten, 
kondensat och processvatten. Dagvatten avser vatten 
från regn och annan nederbörd som rinner från tak och 
markytor till dagvattennätet och vidare till närmaste re-
cipient. Dagvatten från produktionsanläggningarna går 
oftast via oljeavskiljare om det finns risk för oljespill. 

Produktionsanläggningarna för fjärrvärme avger 

kondensat vid förbränning av naturgas och biobränsle. 
Kondensatet från naturgas pH-justeras innan det släpps 
ut till recipient, medan kondensat från förbränning av 
biobränsle genomgår en mer avancerad rening med 
exempelvis ultrafiltrering och omvänd osmos innan det 
återanvänds som spädvatten i processen eller släpps vidare 
till recipient. 

Övriga vatten som innehåller farliga ämnen tas om-
hand som farligt avfall. 

Kylvatten släpps tillbaka i älven.

 |  55 

Hållbarhetsredovisning  |   Ekologisk hållbarhet



Område Typ av verksamhet  Skydd Viktiga naturvärden
Säveån Kraftvärmeproduktion vid 

Sävenäsverket
Natura 2000-område. Mil-
jökvalitetsnorm för lax- och 
musselvatten

Lax och kungsfiskare

Rya Skog Kraftvärme-, värme-, samt biogas-
produktion vid Rya KVV, Rya HVC 
respektive GoBiGas

Naturreservat Ett välbesökt naturreser-
vat med ett unikt växt- 
och djurliv

Göta älv Värmeproduktion vid Rosenlunds-
verket, Angereds och Hammarkul-
lens panncentral samt provisoriska 
pannor. Vindkraftverk i Gårdsten.

Vattenskyddsområde Göta 
älv. Miljökvalitetsnorm för 
lax- och musselvatten

Vattenskyddsområde för 
dricksvatten. Råvattentäkt 
för Göteborgs kommun

Torsviken Vindkraftproduktion i Arendal Natura 2000-område Fåglar såsom sångsvan, 
salskrake och brushane

Under 2014 har bland annat följande åtgärd gjorts för 
att värna om den biologiska mångfalden:
• Göteborg Energi har tillsammans med branschen 

under 2014 utrett energiproduktionens påverkan på 
den biologiska mångfalden. Utredningen ska även 

samla åtgärder för främjande av biologisk mångfald 
som görs inom branschen i syfte att sprida kunskapen 
och idéerna.

Göteborg Energi bedriver verksamhet på ett antal platser 
såväl i Göteborg som på andra orter. Av dessa ligger flera 
i eller i närheten av skyddade områden. Distributions-
verksamheterna för el, gas och fjärrvärme berör ett antal 

skyddade områden, föreskrifter för dessa områden beak-
tas i verksamhetsutövningen. Nedan redogörs för dem, 
enligt miljöbalken, tillstånds-, och anmälningspliktiga 
anläggningar som berör skyddade områden. 

Biologisk mångfald

Avfall och restprodukter
Göteborg Energis verksamhet ger upphov till en hel 
del avfall av olika slag. För att förverkliga bolagets 
vision om ett hållbart Göteborgssamhälle är resurs-
hushållning en viktig del. Därför strävar Göteborg 
Energi efter att betrakta avfallet som en resurs som 
ska nyttiggöras och hanteras så högt upp i avfalls-
trappan som möjligt.  
Under 2014 fokuserade bolaget på att förbättra kart-
läggningen av sitt avfall. Att få bättre kunskap och 
överblick av avfallets typ och mängd är ett viktigt för-
sta steg för att i nästa steg kunna identifiera och vidta 
effektiva åtgärder för att minska avfallsmängderna. 

Avfall som uppkommit under året och hur det har 
behandlats framgår i tabellen på nästa sida. Som en 
konsekvens av att bolagets avfallsrapportering har 
blivit alltmer fullständig har redovisad mängd förore-
nade massor ökat från tidigare år. Minimera Återanvända Återvinna Energiutvinna Deponera
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Avfall 2014

Icke farligt avfall
2014 (ton) Avfalls fraktioner Kvantitet Behandlingsmetod

Totalt icke farligt avfall 5 285
varav Matavfall 14 Biogasproduktion
 Papper, kartong och wellpapp 64 Materialåtervinning
 Glas 9 Materialåtervinning

Plast 2 Materialåtervinning
 Metaller och skrot 236 Materialåtervinning

Askor 393 Konstruktionsmaterial
Avfall till sortering 76 Materialåtervinning

 Förorenade massor 3 721 Behandling och återanvändning
Vattenhaltigt slam 188 Behandling
Icke brännbart verksamhetsavfall 374 Övrigt

 Övrigt icke farligt avfall 208 Övrigt 

Farligt avfall
2014 (ton) Avfalls fraktioner Kvantitet Behandlingsmetod

Totalt farligt avfall 1 055 Respektive avfallsfraktion behandlas med lämplig metod och 
hos mottagare med erforderliga tillstånd enligt miljöbalken.

varav Elektronik 26  
 Batterier 5
 Spillolja 2

Ljuskällor 1
Askor innehållande farliga ämnen 8

 Förorenade massor 54
 Transformatorer 29
 Ledningsstolpar 3

Slam innehållande farliga ämnen 878
 Övrigt farligt avfall* 49

*I övrigt farligt avfall ingår bland annat lysrör, lösningsmedel, skärvätskor, aerosoler, oljefilter och färg.   

Koncernövergripande uppföljning av avfallsmängder påbörjades under 2013 varför data från 2013 inte är representativa att redovisa här.

Restprodukter (ton)
Mängd total Mängd återvunnen Mängd till deponi

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Botten-
sand från 
biopanna

2 350 2 967 2 350 2 967 — —

Flygaska från 
biopanna 
(flis+pellets)

1 697 2 243 1 637 2 089 60 155

Biogödsel 
biogas 157 972 140 431 157 972 140 431 — —

Restprodukter har, till skillnad från avfallet, ett 
tydligt nyttovärde. I verksamheten uppkommer 
de i form av askor från biobränsleeldning, bot-
tensand från fluidiserad bädd samt biogödsel från 
framställning av biogas. Askorna från eldning av 
biobränsle kan till stor del återföras till skogen i 
enlighet med Skogsstyrelsens rekommendatio-
ner. En mindre andel bioaskor, som av olika skäl 
innehåller förhöjda halter metaller, måste depo-
neras. Bottensanden från biobränslebäddar är en 
utmärkt resurs vid framställning av jordförbätt-
ringsmaterial. Biogödseln används som gödning 
på åkrar och ersätter på så sätt konstgödning. 
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GRI-index

GRI-referenser
Redo-
visning Sida

1. Strategi och analys
1.1 VD har ordet � 8-9
1.2 Huvudsaklig påverkan, risker och 

möjligheter
� 68-69

2. Organisationsprofil
2.1 Organisationens namn � 2
2.2 Huvudsakliga produkter, varumärken 

och tjänster
� 6-7, 

66-67
2.3 Organisationsstruktur � 77
2.4 Huvudkontorets säte � 107
2.5 Länder som organisationen är verksam i � 12
2.6 Ägarförhållanden � 107
2.7 Marknader � 12-15
2.8 Organisationens storlek � 4-5
2.9 Väsentliga förändringar under  

redovisningsperioden
� 4

2.10 Utmärkelser och priser som erhållits 
under redovisningsperioden

� 34, 42

3. Information om redovisningen
3.1 Redovisningsperiod � 33
3.2 Tidpunkt för senaste redovisning � 33
3.3 Redovisningsfrekvens � 33
3.4 Kontaktpersoner � 33
3.5 Process för att ta fram innehållet i  

redovisningen
� 33

3.6 Redovisningens avgränsning � 33
3.7 Särskilda begränsningar i redovisningen � 33
3.8 Utgångspunkter för redovisningen 

som kan påverka jämförbarheten
�

3.9 Mätmetoder, beräkningsunderlag och 
tekniker

� 33

3.10 Förklaring till förändring av tidigare 
given information

�

3.11 Betydande förändringar i omfattning,  
avgränsningar eller mätmetoder

�

3.12 GRI-index � 58-59
4. Styrning, åtaganden och engagemang
4.1 Struktur för bolagsstyrning � 72-73
4.2 Styrelseordförandens ställning i  

organisationen
� 73

4.3 Antal oberoende, ej verkställande  
styrelseledamöter

�

4.4 Möjligheter att lämna rekommenda-
tioner till styrelsen

�

4.5 Koppling mellan ersättning till ledning 
och verksamhetsresultat

� 106

4.6 Rutiner för motverkande av intres-
sekonflikter inom styrelsen

�

4.7 Rutiner för styrelsens kvalifikationer �

GRI-referenser
Redo-
visning Sida

4.8 Principer för ekonomiskt, socialt och  
miljömässigt uppträdande

� 34-50

4.9 Rutiner och processer för kontroll av 
csr-arbetet

� 33-36

4.10 Utvärdering av styrelsens egna 
prestationer

� 73

4.11 Försiktighetsprincipen � 42-43, 
46-50, 
68-69

4.12 Anslutning till externa deklarationer, 
principer eller andra initiativ

� 36

4.13 Medlemskap i organisationer � 36, 38
4.14 Organisationens intressenter � 38-39
4.15 Tillvägagångssätt för att identifiera  

intressenter
� 39

4.16 Frekvens och tillvägagångssätt vid  
kommunikation med intressenter

� 39

4.17 Viktiga frågor som kommuniceras 
med intressenter

� 20, 
38-39

5. Hållbarhetsstyrning och  
resultatindikationer

Ec. Ekonomiska indikatorer
Ec1. K Direkt ekonomiskt värde � 79-113
Ec2. K Risker och möjligheter hänförliga till  

klimatförändringar
�

Ec3. K Pensioner och andra förmånsplaner � 103-105
Ec4. K Ekonomiskt stöd från offentliga organ � 44
Ec6. K Lokala leverantörer �

Ec7. K Lokala anställningar �

Ec8. K Utveckling av samhällets infrastruktur 
och utbud

� 16-31, 
40

En. Miljömässiga indikatorer
En1. K Materialanvändning � 51
En2. K Återvunnet material � 56-57
En3. K Direkt energiförbrukning � 54
En4. K Indirekt energiförbrukning �

En5. T Energibesparingar � 48-51, 
54

En6. T Initiativ för att energieffektivisera 
produkter och tillämpning

� 7, 10-11, 
23, 27, 

48-49, 
54

En8. K Vattenanvändning och vattenkällor � 55
En9. T Vattenkällor som väsentligt påverkas 

av användningen
� 55

En11. K Verksamhet i områden med biologisk 
mångfald

� 56

En12. K Påverkan på den biologiska mångfalden � 56

Göteborg Energi redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer enligt nivå B. 
Indikatorerna har tolkats på ett sätt som Göteborg Energi bedömer är relevant för verksamheten. Tabellen nedan innehål-
ler samtliga kärnindikatorer samt de tilläggsindikatorer som Göteborg Energi bedömer relevanta att redovisa. Göteborg 
Energi AB är ett kommunalt bolag och bedriver sin verksamhet på en lokal och regional marknad. Styrelsen tillsätts 
formellt av årsstämman men i praktiken av ägaren i form av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Det innebär att frågor 
om ledamöters oberoende samt hur rekommendationer kan lämnas till styrelsen regleras genom de lagar som styr kom-
munala bolag. Redovisningen avser moderbolaget Göteborg Energi AB med dotterbolag. 
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GRI-referenser
Redo-
visning Sida

En 13. T Skyddade eller restaurerade 
livsmiljöer

� 56

En14. T Strategier och åtgärder för att han-
tera påverkan på biologisk mångfald 

� 56

En16. K Direkta och indirekta utsläpp av 
växthusgaser

� 53

En17. K Andra relevanta indirekta utsläpp av  
växthusgaser

�

En18. T Minskning av utsläpp av växthusgaser � 5, 53
En19. K Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen �

En20. K Utsläpp av Nox, So2 och andra ämnen � 53
En21. K Utsläpp till vatten � 55
En22. K Avfallsvikt och hantering � 56-57
En23. K Väsentligt spill �

En24. T Vikt av miljöfarligt avfall som trans-
porterats, importerats, exporterats 
eller behandlats

� 56-57

En26. K Initiativ och resultat för att minska 
miljö påverkan av produkter

� 28, 34, 
51

En27. K Andel återvunna produkter �

En28. K Betydande böter och sanktioner till 
följd av miljöbrott

� 50

La. Indikationer för anställnings 
förhållanden och arbetsvillkor

La1. K Personalstyrka � 40-43
La2. K Antal anställda och personalomsättning � 4, 43, 96
La3. T Förmåner till fast personal � 43, 52, 

96-97
La4. K Andel medarbetare som omfattas av 

kollektivavtal
� 42

La5. K Informationsgivning vid 
verksamhets förändringar

�

La7. K Arbetsrelaterade olyckor och 
sjukdomsfall

� 43

La8. K Åtgärder för att bistå anställda vid 
sjukdom

� 42-43

La10. K Antal utbildningstimmar per 
medarbetare

�

La11. T Program för kompetensutveckling � 42
La12. T Andel medarbetare med regelbundna  

utvecklingssamtal
� 42

La13 k Mångfaldsindikatorer för styrelse, 
ledning och medarbetare

� 43, 
96-97

La14. K Löneskillnader mellan kvinnor och 
män per yrkeskategori

� 42

Hr. Indikatorer för mänskliga rättigheter
Hr1. K Investeringsbeslut med beaktande av 

mänskliga rättigheter
�

GRI-referenser
Redo-
visning Sida

Hr2. K Leverantörer som granskas avseende 
mänskliga rättigheter

�

Hr4. K Antal fall av diskriminering och 
åtgärder

� 43

Hr5. K Verksamhet där föreningsfrihet/kol-
lektivavtal kan riskeras

�

Hr6. K Verksamheter där barnarbete kan 
förekomma och åtgärder

�

Hr7. K Verksamhet där tvångsarbete kan 
förekomma och åtgärder

�

So. Indikatorer för samhällsfrågor
So1. K Program som hanterar organisatio-

nens påverkan på samhället
� 36

So2. K Affärsområden som bedömts avse-
ende risker/korruption

�

So3. K Medarbetare som utbildats i organi-
sationens korruptionsriktlinjer

�

So4. K Vidtagna åtgärder vid fall av 
korruption

�

So5. K Politiska ställningstaganden och 
deltagande i lobbying

� 39

So8. K Böter eller sanktioner på grund av 
agerande mot gällande lagar och 
regleringar

�

Pr. Indikatorer för produktansvar
Pr1. K Faser i produktionens livscykel där 

hälsa och säkerhet utvärderas
� 43, 49

Pr3. K Typ av produktinformation och andel 
produkter med informationskrav

�

Pr4. T Antal fall där bestämmelser och 
frivilliga koder för information om 
märkning av produkter och tjänster 
inte följts

�

Pr5. T Rutiner för kundnöjdhet inklusive 
resultat av kundundersökningar

� 4, 19, 
38-39

Pr6. K Program och anslutning till riktlinjer  
avseende marknadskommunikation

�

Pr9. K Ekonomiska påföljder av överträdelser 
avseende produkter

�

GRI-uppfyllnad och förkortningar
� Redovisas
� Redovisas delvis
� Redovisas inte
� Ej relevant
K Kärnindikator
T Tilläggsindikator
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Förvaltnings
berättelse
I förvaltningsberättelsen beskrivs de viktigaste 
händelserna under året som gått. 

Vi redovisar bland annat ekonomiska mål och 
styrning, vilka investeringar som g jorts inom olika 
produktområden och hur ägardirektiven ser ut.

Hur vi arbetar med riskhantering, vilka utsikter 
vi ser inför 2015 och framåt samt förslag till 
vinstdisposition är andra delar som presenteras 
i förvaltningsberättelsen. Den här delen av 
årsredovisningen innehåller information som inte 
redovisas i resultaträkningen, balansräkningen, de 
finansiella rapporterna eller noterna men som är 
viktig för bedömningen av koncernens ställning 
och resultat. 
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Konsolidering skapar 
trygghet för framtiden
Göteborg Energis vision är att vara med och skapa ett hållbart Göteborgssamhälle. Energibranschen 
står inför stora utmaningar vad gäller att vara en aktiv part i samhällets omställning till 
förnybara energi lösningar, förändrade affärsmodeller, teknikutveckling och nya kundkrav. Inom 
Göteborgsområdet ser koncernen stora utmaningar i att vara en aktiv part i stadens arbete med 
energi effektiviseringar. Vidare kommer arbetet med Västsvenska paketet och den kommande 
utbyggnaden av Göteborg ha stor påverkan på Göteborg Energi.

För att kunna möta detta är det viktigt att Göteborg Energi har 
en sund och stabil ekonomi över tiden. Detta innebär att vi 
hela tiden måste arbeta med att säkra bolagets nuvarande och 
framtida intäkter. Samtidigt arbetar vi aktivt  med att ifråga-
sätta kostnader och investeringar i alla delar av verksamheten. 
Detta för att säkerställa att vi tar så kloka beslut som möjligt 
baserat på den information som finns tillgänglig. Detta 
innebär också att vi arbetar aktivt med att säkra företagets 
kassaflöde, skuldsättningsgrad och finansiella riskexponering 
på ett systematiskt sätt.

Verksamheter som inte ligger inom ramen för företagets 
ägardirektiv är föremål för utvärderingar. Under året har 
aktierna i FordonsGas Sverige AB avyttrats till det franska 
bolaget Air Liquide vilket ger FordonsGas bra förutsättningar 
att utvecklas på nationell nivå.

Under 2014 uppnådde Göteborg Energi ett resultat efter 
finansiella poster om 290 mkr (703), ett resultat som var klart 
sämre än föregående år. Om jämförelsen exkluderar effekt av 
avyttringar och även exkluderar avskrivningar av GoBiGas-
anläggningen samt nedskrivningar avseende biogasbolag 
kan det konstateras att verksamheten för övrigt presterat ett 
underliggande resultat som i stort är i linje med föregående år.

Det har varit ett rekordvarmt år vilket tillsammans med 
mycket låga elpriser är de enskilt största förklaringarna till 
den kraftiga omsättningsminskningen jämfört med föregå-
ende år. Låga bränslepriser har under hela året påverkat våra 
produktionskostnader på ett gynnsamt sätt. Detta tillsam-
mans med ett metodiskt arbete med att sänka koncernens 
fasta kostnader har bidragit till en förbättrad kostnadsbild 
som delvis motverkat de kraftigt ökade avskrivningarna.

Koncernen har en fortsatt hög ambition inom området 
förnybar energi och mycket fokus har legat på att få igång 

produktionen i GoBiGas och att skapa både en verksam-
hetsmässig och finansiell stabilitet i övriga biogasbolag i 
koncernen.

Koncernens huvudfokus ligger nu ännu tyngre på att vårda 
och utveckla de stabila kärnverksamheterna, då de ekono-
miska och politiska förutsättningarna för såväl vindkraft som 
biogas är mindre gynnsamma än tidigare år. Inriktningen är 
att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablon-
skatt inom intervallet 6 till 10 procent under en femårsperiod. 
Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2014 
uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 
4,0 procent (10,1). Soliditeten inklusive minoritetsandel i eget 
kapital uppgick vid årets slut till 40,5 procent (38,5). Koncer-
nen skall generera ett positivt kassaflöde och 2014 förstärktes 
fritt kassaflöde med 490 mkr (832). 

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att 
verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt 
ägande av företaget och att företaget har följt de principer som 
framgår av 3 § i bolagsordningen.
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Koncernens verksamhet

Övriga dotterföretag
I koncernen ingår även de helägda dotterföretagen  
Rya Nabbe Depå AB, GoBiGas AB och Göteborg Energi 
Backa AB. Dessa företags verksamhet är av ringa omfatt-
ning och de har ingen anställd personal.

Intresseföretag och övriga andelar
Lerum Energi AB, vari Göteborg Energi AB på balansdagen 
hade en ägarandel om 11 procent, med dotterföretaget 
Lerum Fjärrvärme AB, som på balansdagen ägdes till 49 
procent av Göteborg Energi AB, producerar och säljer el 
samt fjärrvärme i Lerums kommun.

Göteborg Energi AB har 43 procent av andelarna i vind-
kraftskooperativet VästanVind som äger ett vindkraftverk i 
Töftedalsfjällets vindkraftspark i Dals-Ed.

Företag Verksamhet Ägarandel
Netto- 

omsättning
Resultat efter 

finansnetto
Antal 

anställda
Göteborg  
Energi AB

Energiproduktion och distribution av främst fjärrvärme i Göteborg. 
Produktion av el, kyla, biogas, gashandel och energitjänster ingår också.

3 197 (3 861) 46 (424) 842 (977)

Dotterbolag
Göteborg Energi 
Din El AB

Elhandel med över 300 000 kunder främst i 
Göteborgsregionen. 

100 % 2 193 (2 714) 39 (66) 55 (62)

Göteborg Energi 
Nät AB

Distributionsnät för överföring av el till anslutna hushåll, 
kontor och industrier i Göteborg. Bolaget har cirka 257 000 
nätabonnemangskunder. 

100 % 988 (955) 173 (126) 155 (56)

Göteborg Energi 
Gasnät AB

Gasledningsnät med mer än 8 500 anslutna naturgasanläggning-
ar för överföring och distribution av naturgas och biogas.

100 % 164 (162) 24 (28) — (—)

Sörred Energi AB Tillhandahåller elnät, hetvatten, naturgas, tryckluft, vatten, 
avlopp och servicetjänster till företag inom Torslanda 
industriområde.

100 % 154 (175) 34 (26) — (—)

Göteborg Energi 
Gothnet AB

Äger och driver ett öppet stadsnät samt datacenter. 100 % 161 (170) 24 (21) 31 (33)

Partille 
Energi AB

Fjärrvärmeverksamhet i Partille kommun samt elnätsverksamhet 
genom det helägda dotterbolaget Partille Energi Nät AB.

50 % 156 (168) 
koncern

25 (28) 
koncern

— (—) 
koncern

Ale Energi AB Fjärrvärmeverksamhet i Ale kommun genom det helägda  
dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB.

91 % 37 (42) 
koncern

5 (10) 
koncern

— (—) 
koncern

Lidköping
Biogas AB

Produktion av flytande biogas till fordonsbränsle. 95 % 49 (47) –3 (–1) — (—)

Sävsjö Biogas AB Produktion av biogas till fordonsbränsle samt biogödsel. 90,5 % 9 (7) –48 (–28) — (—)
Skövde Biogas AB Produktion av biogas till fordonsbränsle samt biogödsel.  51 % 17 (11) –44 (–17) — (—)

Göteborg Energi AB är moderföretag i koncernen Göteborg Energi. Bolaget, som ägs till 100 procent 
av Göteborgs Stadshus AB, bedriver energiproduktion och distribution främst av fjärrvärme och el i 
Göteborgsområdet. I koncernens verksamhet ingår även elhandel, naturgashandel, fjärrkyla, energi
tjänster, data och telekommunikation, gasnät samt förnybar el och biogas som bidrar i omställningen 
till ett hållbart Göteborgssamhälle.
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Tio år i sammandrag
Belopp i mkr 2014 20131 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning 6 036 6 922 6 956 7 415 7 791 5 747 4 009 3 687 3 567 3 324
Råvaror och förnödenheter –3 235 –4 023 –3 997 –4 375 –4 623 –3 170 –1 708 –1 486 –1 521 –1 291
Rörelseresultat före avskrivningar 
och nedskrivningar (EBITDA) 1 436 1 674 1 515 1 430 1 660 1 310 1 292 1 255 1 177 1 172

Avskrivningar och nedskrivningar –958 –789 –773 –772 –730 –619 –584 –536 –463 –486
Rörelseresultat (EBIT) 478 885 742 658 930 691 709 719 714 685
Finansnetto –188 –183 –227 –204 –115 –70 –198 –155 –88 –71
Resultat efter finansiella poster 2 290 703 515 454 815 604 510 565 626 615
Anläggningstillgångar 12 057 12 417 12 443 11 814 11 216 10 704 10 165 9 316 8 421 7 574
Eget kapital 5 722 5 679 5 216 4 781 4 704 4 197 3 914 3 586 3 426 3 124
– varav hänförbart till  
moderföretagets aktieägare 5 595 5 539 5 087 4 680 4 561 4 062 3 785 3 461 3 308 3 013

– varav hänförbart till minoritetsandelar 127 140 129 101 143 135 129 125 118 111
Räntebärande skulder 5 660 6 060 6 558 5 966 5 652 5 586 5 007 4 492 4 108 3 523
Räntabilitet på eget kapital, % 3 4,0 10,1 7,6 7,0 13,5 11,0 9,8 11,6 13,8 14,8
Räntabilitet på totalt kapital, % 3 3,4 6,0 5,2 4,8 7,0 5,7 6,5 7,1 7,8 8,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,7 6,7 5,8 5,4 8,0 6,5 7,6 8,0 8,7 9,7
Soliditet, % 4 40,5 38,5 34,8 33,7 34,1 32,2 33,5 33,4 34,6 35,5
Skuldsättningsgrad, %5 93,6 98,4 119,0 118,0 114,1 122,9 124,1 122,0 109,7 106,3
Investeringar (CAPEX)6 669 1 349 1 470 1 371 1 274 1 253 1 326 1 404 1 354 1 628
Fritt kassaflöde (FCF)7 490 832 –492 –118 –75 –145 –395 –456 –144 –424
Produktion av el inkl kraftvärmeel, GWh 363 701 668 973 1 177 1 082 637 902 340 144
Elnät (överföring av el), GWh 4 299 4 666 4 720 4 849 4 999 4 786 4 858 4 859 4 951 4 902
Försäljning av fjärrvärme exkl färdig 
värme, GWh 3 258 3 812 3 876 3 647 4 470 3 864 3 508 3 558 3 644 3 737

Försäljning av gas (naturgas, biogas), GWh 1 420 1 124 945 663 762 643 687 651 690 681
Medelantal anställda 1 060 1 174 1 173 1 189 1 164 1 108 1 018 981 1 006 998
Utsläpp koldioxid fossil (kiloton) 141 320 314 480 649 545 301 455 290 136

1) Vissa värden har omräknats jämfört med 2013 års årsredovisning för anpassning till K3. 
2) Resultat efter finansiella poster har under 10-årsperioden fram till 2012 uppgått till 500-600 mkr per år, förutom rekordåret 2010, justerat för jämförel-

sestörande poster. 2013 försämrades det justerade resultatet med främst lägre marginaler på energiförsäljningen. Årets resultat belastades av betydande 
drift- och avskrivningskostnader för GoBiGas-anläggningen, bortsett från GoBiGas och jämförelsestörande poster förbättrades resultatet jämfört med de 
närmast föregående åren.

3) Räntabilitet på eget kapital och totalt kapital från 2011 visar en nedåtgående trend exkl reavinst 2013. Hög investeringstakt belastar avkastningen genom 
rörelseförluster och nedskrivningar då investeringar främst inom biogasområdet inte nått ursprungliga krav. Mål räntabilitet på eget kapital fn 6-10 % har 
reviderats ned med hänsyn till GoBiGas, en icke-kommersiell anläggning utan avkastningskrav.

4) Soliditet under perioden har varit över 30 % som är det långsiktiga målet. Ett betydande ökat fritt kassaflöde 2013 och 2014 har minskat skuldsättningen 
och därmed kortsiktigt förstärkt soliditeten vilket inneburit viss negativ påverkan på räntabiliteten på eget kapital.

5) Skuldsättningsgraden, räntebärande skulder i relation till eget kapital, har under senare år minskat till en ur finansiellt riskperspektiv mer önskvärd nivå.
6) Investeringsverksamheten har under 10-årsperioden hållit mycket hög ambitionsnivå med stora projekt såsom Rya KVV, Mätning 2009, vindkraftpark 

Töftedal och GoBiGas. 2014 har inte något större projekt påbörjats.
7) Fritt kassaflöde, dvs kassaflöde efter investeringar har varit lågt och vissa år negativt vilket inneburit en ökad upplåning för att finansiera underskott och 

koncernbidrag till ägaren. De senaste åren har kassaflödet väsentligt förbättrats.
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Koncernens produktområden 
och investeringar
Göteborg Energis affär är indelad i produktområden. Omsättning och producerade alternativt över
förda volymer per produktområde redovisas här inklusive koncernintern försäljning. 

Nettoomsättningen, som uppgick till 6 036 mkr (6 922), 
kommer till största delen från fjärrvärme, elhandel och elnät. 
Under året investerades totalt 669 mkr (1 349) varav 472 mkr 
(1 105) nyinvesteringar och 197 mkr (243) reinvesteringar.  
Investeringar gjordes framförallt i biogas, fjärrvärme och 
elnät. Totalt har koncernen materiella och immateriella 
anläggningstillgångar till ett värde om 11 768 mkr (12 063).

Investeringar
Energisektorn är en kapitalintensiv bransch. Investeringar-
na har en långsiktig ekonomisk konsekvens för koncernens 
verksamhet. Det är vanligt med en ekonomisk livslängd 
om 30 till 40 år, i vissa fall upp till 50 år. Lagstiftning och 
politiska beslut styr i hög grad investeringarna. 

Göteborg Energi investerar i stadens infrastruktur för att 
bidra till ett hållbart Göteborgssamhälle. Det ställer krav på 
stora kapitalresurser och en långsiktig ekonomisk uthållighet. 

Nyanslutning av kunder sker vid förtätning av befintliga 
distributionsnät för fjärrvärme, gas, el, fjärrkyla och bred-
band samt i samband med exploatering av nya bostads-, 
lokal- och industriområden. Investeringar i produktionsan-
läggningar görs för att säkerställa en långsiktigt trygg och 
ur ett miljöperspektiv så bra energiproduktion som möjligt. 

Utöver investeringar relaterade till produktområden 
som framgår av tabellen, fortsatte om- och tillbyggnaden 
av huvudkontoret vid Rantorget som stod för merparten av 
övriga investeringar, 79 mkr. Projektet Rantorget avsluta-
des under året. 
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Koncernens produktområden 
och investeringar

Elnät
Koncernen ansvarar genom sina 
elnätsbolag för de lokala elnäten i 
Göteborg och Partille.
Årets investeringar, mkr: 168
Nettoomsättning, mkr: 1 037

Elhandel
Göteborg Energi Din El AB säljer 
prisvärd el och är Sveriges fjärde 
största elhandelsföretag.
Årets investeringar, mkr: 22
Nettoomsättning, mkr: 2 193

Data- och telekommunikation
Göteborg Energi Gothnet AB äger 
och förvaltar Göteborgs stads-
nät av optofiber för data- och 
telekommunikationstjänster.
Årets investeringar, mkr: 39
Nettoomsättning, mkr: 161

Energitjänster
Göteborg Energis energitjänster 
hjälper kunder att energieffektivisera 
och därmed bidrar till ett mer hållbart 
Göteborgssamhälle. 
Årets investeringar, mkr: 2
Nettoomsättning, mkr: 137

Kyla
Göteborg Energi producerar och 
levererar fjärr kyla med hög grad av 
tillgänglighet till ekonomiskt fördelaktiga 
förutsättningar med en stark miljöprofil.
Årets investeringar, mkr: 37
Nettoomsättning, mkr: 63

Vindkraft m m
Göteborg Energi producerar el 
vid fyra kraftvärmeverk och 18 
vindkraftverk.
Årets investeringar, mkr: —
Nettoomsättning, mkr: 35

Gasnät
Genom säker och tillgänglig gasle-
verans, bidrar Göteborg Energis 
gasnät till ett hållbart och utvecklande 
Göteborgssamhälle.
Årets investeringar, mkr: 8 
Nettoomsättning, mkr: 161

Fjärrvärme
Göteborg Energis fjärrvärmenät är en 
av världens mest välutvecklade och 
näst störst i Sverige.
Årets investeringar, mkr: 208
Nettoomsättning, mkr: 2 173

Biogas
I december levererades den första 
biogasen från den i maj invigda biogas-
anläggningen GoBiGas.
Årets investeringar, mkr: 106
Nettoomsättning, mkr: 107

Naturgashandel
Tjänsteutbudet har utvecklats och när 
intresset för naturgas och biogas ökar 
har Göteborg Energi en stark position 
som ledande aktör i Västsverige.
Årets investeringar, mkr: —
Nettoomsättning, mkr: 316
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Strukturerad riskhantering
Effektiv och ändamålsenlig riskhantering är en viktig förutsättning för en framgångsrik verksamhet. 
Göteborg Energi har ett strukturerat och koncernövergripande arbetssätt för att hantera risker.

Riskhanteringen innehåller tre steg. I det första identifieras 
och kategoriseras risker som strategiska risker, operatio-
nella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker eller finansiella 
risker.

I ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras 
vilka riskreducerande åtgärder som finns, det vill säga hur 
den interna styrningen och kontrollen ser ut. 

I ett tredje steg vidtas åtgärder, och den interna styr-
ningen och kontrollen utvärderas.

Styr- och kontrollmiljön anger tonen i en organisation 
och grundlägger en medvetenhet hos medarbetarna om 
betydelsen av styr- och kontrollsignaler. Det är grunden för 
alla andra komponenter avseende intern styrning och kon-
troll. Styr- och kontrollmiljön omfattar en kulturell och en 
strukturell sida. Kultursidan, som rör etik och värderingar, 
handlar om hur företaget arbetar med värdestyrning som 
ett sätt att ange tonen i organisationen och påverka medar-
betarnas kontrollmedvetenhet. Struktursidan handlar om 
hur verkställande direktör fördelar ansvar och befogenhe-
ter, organiserar och utvecklar medarbetare samt om den 
vägledning som styrelsen ger. 

Styrelsen beslutade 2013 att anta en ny varumärkesplatt-
form som nu implementeras i organisationen. Varumär-
kesplattformen betonar koncernens kärnvärden ansvar, 
hållbarhet och utveckling. Detta ska genomsyra allt som 
görs i koncernen.

Strategiska risker
Strategiska risker är risker med stor påverkan på hela kon-
cernen. Till denna kategori räknas till exempel marknads-
risker, legala risker och varumärkesrisker.

Marknadsrisker innefattar konkurrenternas agerande, 
politiska händelser som berör marknad och ekonomi,  
ekonomisk utveckling samt olika händelser relaterade till 
kunderna. Under senare år har priserna på både el och elcer-
tifikat sjunkit och förväntas fortsätta på låga nivåer, vilket 
påverkar Göteborg Energis intäkter. Göteborg Energi förhål-
ler sig till denna utveckling i den långsiktiga planeringen.

Legala risker handlar om förändrad lagstiftning, krav 
eller tvister samt nya regelverk på såväl europeisk som 
nationell nivå. Ett sådant exempel är skattesituationen för 
biogasprodukten, som finns beskrivet bland annat i avsnit-
tet Omvärld och marknad. Koncernen arbetar med frågan 
genom aktivt påverkansarbete.

Omvärldsrisker och legala risker förebyggs genom en god 
omvärdsanalys och handlingsberedskap vad gäller föränd-
ringar på marknaden och i omvärlden som helhet. Ett viktigt 
redskap i detta arbete är uppdaterade och robusta adminis-
trativa system och verktyg som stödjer verksam-heten och 
tillhandahåller tillförlitliga och analyserbara data om bland 
annat kunder.

Göteborg Energi arbetar aktivt med påverkansarbete. 
Detta sker både enskilt och tillsammans med de bransch-
organisationer som Göteborg Energi är medlemmar i samt 
genom såväl löpande kontakter som i egenskap av remiss-
instans. Syftet med detta är att i ett tidigt skede identifiera 
och påverka beslut och processer som kan komma att 
påverka koncernen. Samtidigt sker kontinuerligt ett internt 
arbete för att ha både den struktur och den kultur som 
krävs för att bibehålla och utveckla företagets konkur-
renskraft. Göteborg Energi mäts kontinuerligt mot andra 
aktörer i branschen. Under 2014 har vi arbetat med att 
etablera och integrera den varumärkesplattform som togs 
fram under 2013.

Operationella risker
Operationella riskerna är förknippade med den dagliga 
driften och framförallt leveranserna till Göteborg Energis 
kunder. Avbrott i produktions- eller distributionsanlägg-
ningar påverkar leverans till kund och samhället, i vissa 
fall i väsentlig omfattning. Dessutom får stora avvikelser i 
leveranser negativa ekonomiska konsekvenser för Göte-
borg Energi.

Göteborg Energi möter denna risk genom underhåll 
och investeringar i anläggningar samt genom ett struktu-
rerat arbetssätt där mål för anläggningarnas tillgänglighet 
kontinuerligt följs upp. Effektiva interna processer och en 
tydlig organisation som är anpassad till verksamhetens 
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utmaningar är andra exempel på faktorer som minskar 
denna risk.

Det finns också risk för haveri i koncernens anläggning-
ar eller regionalt i stamnätet. Viktiga nationella anlägg-
ningar kan också sättas ur spel, till exempel genom brand 
eller sabotage av utrustning med strömavbrott som följd. 
Göteborg Energi möter denna risk genom att vid nödläge 
kunna sätta Rya kraftvärmeverk i så kallad ö-drift (utan 
anslutning till överliggande nät) vid inmatningsproblem 
från stamnätet. Göteborg Energi deltar tillsammans med 
förvaltningar och styrelser i Göteborgs Stad i kommunens 
arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

 
Efterlevnadsrisker
Till efterlevnadsriskerna räknas brist på efterlevnad av la-
gar, regler, interna anvisningar och rutiner med mera. Det 
kan bland annat handla om hälso- och säkerhetsföreskrif-
ter, miljölagar och lag om upphandling inom områdena 
vatten och energi (LUF).

Till kategorin hör även etiska risker och risker kopplade 
till förtroendeskadligt beteende.

Göteborg Energi möter dessa risker genom tydliga ruti-
ner och kontrollstationer i verksamheten. Det gäller fram-
förallt inköps- och fakturahanteringsprocesser. Den interna 
styrningen och kontrollen utvärderas varje år genom det in-
terna kontrollprogrammet och internrevisionsfunktionen. 

Miljörisker
Med miljörisk avses sannolikheten för olyckor och brister i 
verksamheten och dess påverkan på miljön. Oljesanering av 
produktionsanläggningar för värme, åtgärdande av läckage 
från oljefyllda elnätskablar, sanering av asbest i ledningar 
samt luft-, vatten- och markföroreningar är miljörisker som 
kan få betydande olägenheter för medborgarna och miljön 
med stora engångskostnader för sanering som följd.

Göteborg Energi möter denna risk genom ett konse-
kvent miljöarbete. Det innefattar löpande identifiering och 
kvantifiering av tänkbara miljörisker samt upprättande av 
framtida åtgärdsplaner för att bemöta ekonomiska miljö-
konsekvenser. Underhåll och investeringar i anläggningar 
bidrar till att minimera risken. Se avsnittet Hållbarhetsre-
dovisning för ytterligare information om Göteborg Energis 
miljöarbete.

Finansiella risker
Finansiella risker hanteras genom koncernens Finan-
siella Anvisningar som är underställda Göteborgs Stads 
Finanspolicy. 

Refinansieringsrisk minimeras genom en jämn förfal-
lostruktur och att finansiering sker via Göteborgs Stad och 
Kommuninvest.

Ränterisk mäts som genomsnittlig räntebindningstid. 
Ränteswapavtal används för att minska ränterisk och öka 
räntebindningstid.

Råvaruprisrisk som hanteras via energihandeln syftar 
till att genom regelbunden handel med såväl fysiska som 
finansiella avtal jämna ut fluktuationer i råvarupriser.

Motpartsrisk regleras enligt angivna krav på kreditvär-
dighet i Finansiella Anvisningar.

Valutarisker elimineras genom säkring på termins- 
kontrakt. Valutarisker inom elhandeln, som inte är kopp-
lade till kundavtal, hanteras via givna riskmandat.  Inom 
elhandeln förekommer  inte  exponering i utländsk valuta i 
den löpande verksamheten. Hanteringen styrs med Finan-
siella Anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

Utförligare beskrivning av finansiell riskhantering 
återfinns i not 40.
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Den energikommission som man avser att tillsätta under 2015 kan få stor betydelse om den lyckas. Helt klart 
är dock att resultatet av energikommissionens arbete kommer att vara en av de viktigaste förutsättningarna 
för utvecklingen av energibranschen.

Även låga energipriser och den minskande efterfrågan kom-
mer att påverka branschen under de kommande åren. Det 
påverkar lönsamheten och investeringsviljan hos branschens 
aktörer. Större nyinvesteringar är därför inte planlagda under 
de kommande åren utan fokus kommer att ligga på reinveste-
ringar och underhåll samt kundinvesteringar.

Göteborg utvecklas
De kommande åren kommer förändringen av Göteborg att 
ta fart. Såväl infrastruktur som nya stadsdelar kommer att 
byggas vilket kommer att påverka Göteborg Energi då delar av 
vår infrastruktur kommer att påverkas. Göteborg Energi har 
även en viktig roll att spela som partner för energilösningar i 
såväl nybyggnation som renovering av äldre byggnader. Såväl 
nuvarande leveranser som nya energilösningar behöver ingå 
i Göteborg Energis erbjudande. Även laddinfrastruktur för 
fordon är en viktig fråga i omställningen till en hållbar stad.

Nya lösningar
Ett flertal strategiska utvecklingsprojekt går in i en genom-
förandefas under 2015. Med projekt inom såväl fastigheter 
och bostäder som transport kan Göteborg Energi pröva 
nya tekniska lösningar och nya affärsmodeller. Det ger 
erfarenheter och koncept som sedan kan omsättas i stadens 
utveckling.

Viktigt år för biogasen
Flera viktiga frågor för biogasen behöver få ett svar under 
2015. Framförallt gäller det biogasens konkurrensmöjlighet i 
och med att skattebefrielsen för biogas upphör vid utgången 
av 2015. Likaså upphör det nedsatta förmånsvärdet 2016. Ska 
biogas fortsatt vara konkurrenskraftig behöver den någon typ 
av stöd. Ett sådant måste komma på plats under 2015. Även för 
Göteborg Energis egen produktion är 2015 viktig, inte minst 
GoBiGas förväntas öka leveranser under året. 

Behov av bättre dialog med tillsynsmyndigheter
När det gäller intäktsregleringen har flera beslut överklagats 
av såväl branschen som tillsynsmyndigheten i flera instanser. 
Behovet finns därför av bättre dialog mellan tillsynsmyndig-
heter och branschen för att förekomma konfliktfrågor. På sikt 
stärker detta branschens trovärdighet.

Fortsatt fokus på ett varumärke
Den inslagna vägen mot ett varumärke fortskrider under 2015. 
I och med att stora delar av organisationen nu finns samlad i 
samma byggnad finns utökade möjligheter till synergier och 
samarbete mellan produktområden. De externa utmaning-
arna kan också mötas med en effektivare organisation där 
synergier mellan såväl organisatoriska delar som synergierna 
av ett varumärke tillvaratas. 

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget (kr): Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Balanserad vinst 284 867 312
Fusionsvinst 914
Årets resultat 41 777 452
Summa 326 645 678    

I ny räkning överförs 326 645 678
Summa 326 645 678

För företagets och koncernens resultat och ställning vid räken-
skapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 
Koncernbidrag om 91 mkr har lämnats till Göteborgs Stadshus AB 
för år 2014. 

Händelser efter balansdagen
Den 30 januari 2015 delgavs Göteborg Energi Gothnet AB en stämningsansökan från Stockholms tingsrätt. Målet rör 
en stämning där Konkurrensverket gör gällande att ett konkurrensbegränsande samarbete skett i samband med en 
upphandling av datakommunikation som gjordes 2009. Avsättning har ej redovisats då utfallet bedömts osäkert.

Viktiga inriktningsbeslut väntar
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Göteborg Energi – en 
del av Göteborgs Stad

Göteborgs Stadshus AB är Göteborg Energi AB:s moderbolag 
och utövar den formella äganderollen över Göteborg Energi 
AB. Det sker bland annat genom representation vid bolags-
stämma i Göteborg Energi AB. Stämman beslutar om faststäl-
lande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller 
förlust samt utfärdande av ägardirektiv med mera.

Ägardirektiv är bindande instruktioner för bolagets 
styrelse och verkställande direktör. Göteborg Energi AB har 
antagit två ägardirektiv som är utarbetade och fastställda av 
kommunfullmäktige i Göteborg. Det ena är ett generellt ägar-
direktiv för stadens samtliga hel- och delägda bolag som bland 
annat anger bolagets ändamål och uppdrag. Det andra är ett 
bolagsspecifikt ägardirektiv framtaget för Göteborg Energi 
AB. Genom antagande av ägardirektiv åläggs Göteborg Energi 
att följa av Göteborgs Stad utfärdade styrande dokument.

Göteborgs Stad utövar ägarstyrning genom att det är kom-
munfullmäktige som väljer styrelseledamöter, lekmannarevi-
sorer och revisorer för både moderbolag och samtliga helägda 
dotterbolag. Det är också kommunfullmäktige som fastställer 
ersättning till styrelse och revisorer. Kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas innan sådana beslut fattas i verk-
samheten som är av större vikt eller annars av principiell beskaf-
fenhet. I bolagsordningen för samtliga koncernens helägda bolag 
ska fastslås anledningen till kommunens ägande av bolaget.

Enligt Göteborg Energi AB:s bolagsordning är det kom-
munala ändamålet att integrera och utveckla energiverk-
samheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen 
av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att 
säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens 
medborgare och företag.

Principer för intern bolagsstyrning  
inom koncernen Göteborg Energi
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en översyn av 
Göteborgs Stads kommunala bolag. Som ett led i detta har 
Göteborg Energi arbetat fram ett ramverk för bolagsstyrning 
av koncernens dotterbolag som vilar på ett antal grundläg-
gande principer:

• Bolagsstyrningen ska vara effektiv och enhetlig för 
samtliga koncernens företag.

• Tydlig rollfördelning ska råda mellan moderföretag och 
dotterföretag.

• Göteborg Energi ska verka aktivt i sina dotterföretag och 
ta ansvar för sitt ägande.

• Medborgare och ägarrepresentanter ska känna förtro-
ende för att styrningen av företagen inom koncernen 
sker ändamålsenligt och effektivt.

Regelverk för bolagsstyrning
Styrningen utgår från aktuella lagar, regler, principer och 
styrande dokument såsom:
• Aktiebolagslagen.
• Kommunallagen.
• SKL:s Principer för styrning av kommun- och lands-

tingsägda bolag.
• Bolagsspecifikt ägardirektiv för Göteborg Energi AB.
• Generellt ägardirektiv för Göteborgs Stads direkt och 

indirekt helägda bolag.
• Styrande dokument från Göteborgs Stad.
• Styrande dokument inom koncernen Göteborg Energi.
Därutöver styrs dotterbolagen utifrån Göteborgs Stads prio-
riterade mål samt koncernen Göteborg Energis affärside, 
vision och kärnvärden med mera.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid Gö-
teborg Energi AB:s stämma deltar representant för Göteborgs 
Stadshus AB. Göteborg Energi AB:s styrelse utser representant 
till dotterbolagens stämma. Den 5 mars 2014 hölls årsstäm-
morna för Göteborg Energi AB och dotterbolagen.

Styrelse
Styrelsen bär det yttersta ansvaret och ska förvalta bolagets 
angelägenheter och aktieägarnas intresse. Göteborg Energi 
AB:s styrelse består av nio ledamöter och sex suppleanter 
som speglar den politiska sammansättningen i Göteborgs 

Koncernen Göteborg Energi är en del av Göteborgs Stad. Följande riktlinjer för ägarstyrning av 
stadens bolag tillämpas.
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kommunfullmäktige. Vid styrelsens möten deltar tre repre-
sentanter för arbetstagarorganisationerna inom koncernen. 
Dessa har ej beslutanderätt. De flesta av koncernens övriga bo-
lag har styrelser bestående av tjänstemän från moderbolaget.

Formerna för en styrelses arbete fastställs av styrelsen 
i form av en arbetsordning. Styrelsens ordförande har ett 
särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat 
och bedrivs effektivt.

Styrelsens ordförande ska genom kontakter med 
verkställande direktör följa företagets utveckling mellan 
styrelsemötena samt svara för att styrelsens ledamöter  
löpande får den information som krävs för att kunna  
fullfölja uppdraget.

Valberedning
Ledamöter till Göteborg Energi AB:s styrelse föreslås av de 
politiska partierna och ärendet bereds av Göteborgs Stads 
valberedning.

De flesta dotterbolagen i koncernen Göteborg Energi 
har tjänstemannastyrelser. Göteborg Energi, som har en 
nomineringskommitté, lämnar förslag till Göteborgs Stads 
valberedning avseende ledamöter och suppleanter till de 
helägda och vissa delägda dotterbolagsstyrelser i enlighet 
med bolagsordningarna. Göteborgs Stads kommunfull-
mäktige beslutar om tillsättningen av ledamöterna.

Verkställande direktör
Styrelsen utser verkställande direktör, i regel i samråd med 
kommunstyrelsen. Verkställande direktören är ansvarig för 
den löpande förvaltningen i bolaget och leder verksamheten 
enligt den av styrelsen fastställda VD-instruktionen. Göte-
borg Energi AB:s verkställande direktör är också koncern-
chef. Verkställande direktör har utsetts även i Göteborg En-
ergi Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi 
Din El AB, Göteborg Energi Gasnät AB med flera dotterbolag.

Verkställande direktör är föredragande i styrelsen och 
ansvarar för att ge styrelsen erforderliga rapporter och 
beslutsunderlag. Verkställande direktör ansvarar också för 
att beslut som fattas av styrelsen verkställs. Verkställande 
direktör är ej ledamot i styrelsen men deltar i regel vid 
styrelsemöten. 

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör
En utvärdering av styrelse och verkställande direktörs 
arbete sker årligen för alla koncernens bolag.

Revisorer
Två typer av revisioner med avseende på ekonomi och för-
valtning utförs varje år för alla bolagen i koncernen. 

• Revision som utförs av auktoriserad revisor enligt 
aktiebolagslagen.

• Revision som utförs av lekmannarevisorer som utsetts 
av kommunfullmäktige.

Båda revisionsrapporterna återfinns i årsredovisningen.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Göteborg Energi har formaliserade och kända processer för 
beslut om ersättning till ledande befattningshavare. Löner 
och andra förmåner beskrivs i not 3.

Urval av frågor behandlade av styrelsen under 
verksamhetsåret
Månad Behandlad fråga
Februari Årsredovisning och årsrapport 2013

Förslag till vinstutdelning på årsstämman
Investering fjärrkyla till Gamlestaden och SKF

Mars Godkännande sponsoravtal i enlighet med  
Stadens riktlinjer

April Ekonomisk uppföljningsrapport 1
Investeringsbeslut rivning Gasklockan
Investeringsbeslut vindkraftverk Arendal
Aktieägartillskott till Skövde Biogas AB
Fusion Västenergi AB och Fjärrvärme i Frölunda AB

Maj Investering fjärrkyla Rosenlund
Energiförsörjningsplan 2014
Prisdialogen fjärrvärme
Justering av avgifter för fjärrvärme 2015

Juli Budgetanvisning 2015
Strategisk inriktning 2014-2030
Godkännande av särredovisning av fjärrvärme 2013
Sourcingstrategi

Augusti Affärsidé
Affärsplan 2015-2017

September Ekonomisk uppföljningsrapport 2
Investering fjärrvärme Skarvik

Oktober Budget 2015
Delstrategi Elhandel
Delstrategi Energieffektivisering
Avyttring av aktieinnehav i FordonsGas Sverige AB
Sponsorsavtal med bl a Göteborgs kyrkliga Stadsmission
Investering laddinfrastruktur
Investering fjärrvärme Skeppsbron

December Ekonomisk uppföljningsrapport 3
Finansiella anvisningar
Ägardirektiv dotterbolag
Samarbete Volvo Ocean Race
Säkerhetsstrategi
Medarbetarenkät
Nytt ramverk för bolagsstyrning
Utvärdering styrelsen
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Styrelse och revisor

Martin Wannholt (M)*
Vice ordförande till den  
11 december 2014. Född: 1967.
Styrelseledamot sedan: 2011.
Övriga uppdrag: vice ordförande 
fastighetsnämnden och trafik-
nämnden, ledamot kommun-
fullmäktige samt kommunalråd.

Ordinarie ledamöter

Revisor
Deloitte AB (sedan 2003)  
Huvudansvarig revisor
Hans Warén

*Förändringar i styrelsen 
Martin Wannholt (M), vice ord-
förande, lämnade styrelsen den 
11 december 2014. Roland Rydin 
(M) valdes till styrelseledamot den 
11 december 2014 och till vice 
ordförande den 15 januari 2015.

Patrik Gladh (S)
Född: 1972. Styrelseledamot 
sedan: 2013, styrelsesuppleant 
sedan 2011.

Kia Andreasson (MP)
Styrelseordförande. Född: 1949. 
Styrelseledamot sedan: 2011. 
Övriga uppdrag: styrelse ledamot 
Lindholmen Science Park och 
Göteborgs Stadshus AB, ordförande 
klimat- och miljönämnden m fl, 
ledamot kommunfullmäktige  
samt kommunalråd.

Mats Carlsson (M)
Född: 1945. Styrelseledamot 
sedan: 2011.

Tina Arvidsson (S)
Född: 1953. Styrelseledamot 
sedan: 2011. Övriga uppdrag: 
ordförande kvinnoklubben 
Alma, ordinarie styrelseledamot 
S-kvinnor distrikt Göteborg.

Vladimir Jerosimic (V)
Född: 1946. Styrelseledamot 
sedan: 2011.

Roland Rydin (M)*
Vice ordförande från den 
15 januari 2015. Född: 1947. 
Styrelseledamot sedan: 2014. 
Övriga uppdrag: vice ordfö-
rande Försäkrings AB Göta 
Lejon, vice ordförande i Göta 
Re S.A. Luxembourg.

Lars Lorentzon (M)
Född: 1958. Styrelseledamot 
sedan: 2012, 2008-2010, 
styrelsesuppleant 2011.

Ingela Bergendahl (S)
Född: 1949. Styrelseledamot 
sedan: 2011. Övriga uppdrag: 
styrelseordförande Higab och 
Gatu bolaget.

Håkan Johansson (FP)
Född: 1941. Styrelseledamot 
sedan: 2003.
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Sarah Adolfsson (M)
Född: 1980. Styrelsesuppleant 
sedan: 2008.
(ej med på bild)

Lars Johansson (S)
Född: 1950. Styrelsesuppleant 
sedan: 2013. Övriga uppdrag: 
riksdagsledamot till den 29 
september 2014. Styrelse-
ordförande i Förvaltnings AB 
Framtiden.

Mona-Lisa Rhodin
Utsedd av VISION
Född: 1955. Styrelse ledamot sedan: 
2000.

Ulf Berndtsson 
Utsedd av VISION
Född: 1963. Styrelseledamot 
sedan: 2009.

Maria Andersson Iseppi 
Utsedd av SACO
Född: 1967 Styrelse ledamot 
sedan: 2013.

Fredrik Dolff (MP)
Född: 1977. Styrelsesuppleant 
sedan: 2011. Övriga uppdrag: 
ledamot kommunfullmäktige 
och samhällsbyggnadsnämnden i 
Alingsås.

Kristina Bergman Alme (FP)
Född: 1973. Styrelsesuppleant 
sedan: 2012. Övriga uppdrag: 
ledamot kommunfullmäktige 
och fastighetsnämnden. 

Emilie Lotterberg (M)
Född: 1979. Styrelsesuppleant  
sedan: 2012. Övriga uppdrag: 
vice ordförande färdtjänst-
nämnden, ledamot Lundby 
stadsdelsnämnd, ersättare 
kommunfullmäktige.

Lisa Höglund (S)
Född: 1988.Styrelsesuppleant 
sedan: 2011.

Suppleanter

Personalrepresentanter
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Koncernledning

Lotta Brändström
VD och koncernchef 
Född: 1966. Anställningsår: 2011.
Övriga uppdrag: styrelse ledamot Svensk 
Fjärrvärme, styrelse ledamot Sustainable 
innovation in Sweden (Sust), styrelse-
ledamot Johanneberg Science Park AB.

Peter Trygg
Chef för verksamhetsområde Support
Född: 1956. Anställningsår: 1990.

Andreas Rydbo
Vice VD och strategidirektör samt tf 
chef för verksamhetsområde Produktion
Född: 1973. Anställningsår: 2012.
Övriga uppdrag: styrelse ledamot GEODE, 
styrelseledamot Energigas Sverige.

Jan Molin
Kommunikationsdirektör
Född: 1958. Anställningsår: 2013.

Anna Honnér
Chef för verksamhetsområde  
Marknad & Försäljning
Född: 1966. Anställningsår: 2010.
Övriga uppdrag: styrelseledamot Svensk Energi.

Magnus Hedgran
Tf chef för verksamhetsområde 
Distribution
Född: 1953. Anställningsår: 2010.

Robert Casselbrant
Ekonomidirektör
Född: 1967. Anställningsår: 2013.

Arto Pitkäniemi
Personaldirektör
Född: 1960. Anställningsår: 2014.

76  |  

Förvaltningsberättelse  | Koncernledning



Koncernens organisations-
struktur och styrning

Verksamhetsområde
Marknad & Försäljning

Verksamhetsområde 
Distribution

Verksamhetsområde 
Produktion

Verksamhetsområde 
Support

• Göteborg Energi 
Din El AB

• Ale Energi AB
• Ale Fjärrvärme AB 
• Göteborg Energi 

Gasnät AB
• Göteborg Energi 

Nät AB
• Partille Energi AB
• Partille Energi  

Nät AB
• Sörred Energi AB

• Göteborg Energi 
Backa AB

• Lidköping Biogas AB
• Skövde Biogas AB 
• Sävsjö Biogas AB

• Göteborg Energi 
Gothnet AB

• GoBiGas AB
• Rya Nabbe Depå AB

Staber
• Ekonomi 
• Kommunikation
• Personal
• Strategi

Göteborgs Stadshus AB

VD & koncernledning

Göteborg Energi AB:s styrelse

Kommunfullmäktige i Göteborg
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Resultaträkningar

Koncernen Moderföretaget
Belopp i mkr Not 2014 2013 2014 2013
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 6 036 6 922 3 197 3 861
Anslutningsavgifter 86 95 40 43
Aktiverat arbete för egen räkning 90 125 39 47
Övriga rörelseintäkter 32 23 45 32
Summa rörelsens intäkter 6 244 7 165 3 321 3 983

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –3 235 –4 023 –1 251 –1 639
Övriga externa kostnader 36, 38 –923 –1 007 –724 –937
Personalkostnader 3, 4 –706 –733 –569 –614
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar 5 –958 –789 –626 –484

Summa rörelsens kostnader –5 822 –6 552 –3 170 –3 674

Resultat från andelar i koncernföretag 7 — 269 — —
Resultat från andelar i intresseföretag 6 56 4 — —
Rörelseresultat 478 886 151 309

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 — — –52 223
Resultat från andelar i intresseföretag 6 — — 67 7
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 8 10 50 57
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –196 –193 –170 –172
Resultat efter finansiella poster 290 703 46 424

Bokslutsdispositioner 10 –91 –163 –5 –234
Skatt på årets resultat 11, 12 –44 –71 1 7
Årets resultat 155 469 42 197

varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 169 468 — —
Minoritetsintresse –14 1 — —
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Kommentarer till koncernens resultaträkningar
Nettoomsättning
2014 blev det varmaste året vi upplevt i Sverige sedan de rikstäck-
ande mätningarna inleddes för över 150 år sedan. Detta av-
speglades i koncernens lägre nettoomsättning, som uppgick till 
6 036 mkr (6 922), då temperatur kraftigt påverkar den försålda 
volymen för koncernens två största produkter fjärrvärme och 
elhandel. Vidare avyttrades i slutet av 2013 Falbygdens Energi,  
en verksamhet med omsättning i storleksordningen 200 mkr.  
Ett generellt lägre marknadspris på energi gav en betydande ef-
fekt på nettoomsättningen avseende elhandel och naturgashan-
del och påverkade även intäkterna från vindkraftsproduktionen. 
Faktorer som till viss del kompenserade ovanstående omsätt-
ningsminskning var ökade volymer inom framförallt naturgas, 
men även biogas.

Råvaror och förnödenheter
Årets kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till  
3 235 mkr (4 023). Råvarukostnaden var intimt kopplad till netto-
omsättningen och de större förändringarna hade samma grund, 
det vill säga lägre volymer inköpt el och fjärrvärmeråvara samt 
lägre inköpspriser på framförallt el, naturgas och spillvärme. 
Avyttringen av Falbygdens Energi bidrar också till den lägre  
råvarukostnaden. Större volymer inom såväl naturgashan-
del som biogas motverkar till viss del kostnadsminskningen. 
Vidare har under året ett målinriktat och framgångsrikt arbete 
med att optimera körningen av våra produktionsanläggningar 
för fjärrvärme genomförts och haft en positiv påverkan på 
råvarukostnaderna.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader uppgick till 923 mkr (1 007), en minsk-
ning om 84 mkr. Kostnaden byggs huvudsakligen upp av några 
större kostnadsslag. Här redovisas till exempel driftskostnader 
för anläggningar, material till anläggningar, förebyggande 
underhåll och olika entreprenader. Resultatraden innehåller 
även kostnader som externa konsulter, administrativa tjänster, 
kontors- och fastighetsservice och IT-kostnader.

Högre kostnader för biogasproduktion kompenserades 
delvis av lägre kostnader efter avyttring av Falbygdens Energi. 
Generellt lägre kostnader inom elhandel avseende licenser och 

marknadsföring, men även lägre kundförluster än föregående 
år och lägre kostnader för underhåll inom fjärrvärmeproduk-
tion bidrog till kostnadssänkningen. Avveckling av affärsmodell 
öppet stadsnät och lägre kostnader för inköp av material och 
tjänster inom bredbandsverksamheten bidrog också. Högre 
konsultkostnader inom ramen för GoBiGas motverkades av lägre 
konsultkostnader inom övriga delar av verksamheten.

Personalkostnader
Årets personalkostnader uppgick till 706 mkr (733), en minsk-
ning om 27 mkr som till viss del motsvarades av Falbygdens  
Energi. Koncernens lönekostnad ökade till följd av lönerevision, 
men färre antal anställda motverkade den totala ökningen. Kost-
nader avseende pensioner ökade mot föregående år, dels bero-
ende på en högre lönebas och dels på högre förvaltningsresultat 
hos pensionsförvaltare jämfört med föregående år. Förändringen 
i kostnader för lön balanserades mot en bokföringseffekt avse-
ende pensionskostnader upptagna i enlighet med redovisnings-
princip IAS 19. Medelantal anställda uppgick till 1 060 (1 174), 
föregående år ingick 44 anställda i Falbygdens Energi.

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar uppgick till 958 mkr (789), en ökning 
med 169 mkr. Avyttring av Falbygdens Energi minskade avskriv-
ningar jämfört med föregående år. Ökningen bestod huvudsak-
ligen av avskrivningar kopplade till GoBiGas-anläggningen som 
driftsattes i slutet av 2013. Anläggningen har byggts inom ramen 
för ett forskningsprojekt och skrivs av den anledningen av över 
den i sammanhanget korta tiden 6,5 år vilket ger betydande 
årliga avskrivningar. Till detta läggs stora kostnader för ned-
skrivningar inom biogasbolag. Avskrivningar kopplade till elnät 
ökade något. 

Resultatandelar
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag uppgick  
till 56 mkr (273). Under året avyttrades aktierna i FordonsGas 
Sverige AB. Föregående år avyttrades, som nämnts ovan, 
Falbygdens Energi AB.

Forts på nästa sida...
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... forts från föregående sida

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 478 mkr (886), en minskning om 
408 mkr. Om rörelseresultatet exkluderar avskrivning av GoBi-
Gas-anläggningen samt nedskrivningar avseende biogasanlägg-
ningarna i Skövde och Sävsjö kan det konstateras att verksamhe-
ten för övrigt presterat ett bättre resultat än föregående år. 

Finans
Netto uppgick finanskostnader till 188 mkr (183). En lägre ge-
nomsnittlig kreditvolym än föregående år ger en lägre finans-
kostnad. Detta motverkas i princip fullt ut av en minskning av 

aktiverad byggränta, en förändring som i sin tur baseras på de 
stora projekten kring GoBiGas-anläggningen och det nya huvud-
kontoret på Rantorget under 2013. Nettoavvikelsen mellan åren 
beror huvudsakligen på skillnader i kostnaden för ränta avse-
ende pensionsförpliktelser. Den genomsnittliga räntebindnings-
tiden uppgick vid årsskiftet till 57 månader (62), vilket är inom 
ramen för gällande finansiella anvisningar.

Resultat och nyckeltal
Resultat efter finansiella poster uppgick till 290 mkr (703) där 
den stora förändringen förklaras under rörelseresultat ovan. 
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 155 mkr (469). Ränta-
bilitet på eget kapital efter skatt uppgick till 4 procent (10).

Kommentarer till koncernens resultaträkningar
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Balansräkningar

Forts på nästa sida...

       Koncernen           Moderföretaget
Belopp i mkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 13 154 173 123 165
Ledningsrätter 14 49 46 4 4
Arrenderätter 15 15 22 15 22
Goodwill 16 69 95 — —
Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende immateriella anläggningstillgångar 17 2 12 2 8

Summa immateriella anläggningstillgångar 289 348 144 199

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 18 1 383 1 272 1 074 942
Maskiner och andra tekniska anläggningar 19 9 651 9 713 6 110 6 206
Inventarier, verktyg och installationer 20 54 44 39 30
Pågående nyanläggningar och förskott
Avseende materiella anläggningstillgångar 21 391 686 284 488

Summa materiella anläggningstillgångar 11 479 11 715 7 507 7 666

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 22 — — 1 426 1 469
Fordringar hos koncernföretag 23 — — 1 190 1 427
Andelar i intresseföretag 24 64 107 56 88
Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 24 24 24 24
Andra långfristiga fordringar 26 95 97 70 73
Pensionstillgång 31 71 87 — —
Uppskjuten skattefordran 12 35 39 2 7
Summa finansiella anläggningstillgångar 289 354 2 768 3 088
Summa anläggningstillgångar 12 057 12 417 10 419 10 953

Omsättningstillgångar
Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 214 172 124 168
Elcertifikat och utsläppsrätter 40 93 38 25
Summa varulager m m 254 265 162 193

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 571 641 333 402
Fordringar hos koncernföretag — — 121 161
Fordringar hos övriga koncernföretag 35 131 113 117 96
Fordringar hos intresseföretag 35 1 26 1 21
Övriga fordringar 27 84 52 59 44
Skattefordringar 4 13 1 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 718 766 343 381
Summa kortfristiga fordringar 1 509 1 611 975 1 113
Likvida medel 34 304 471 98 174
Summa omsättningstillgångar 2 067 2 347 1 235 1 480

Summa tillgångar 14 124 14 764 11 654 12 433
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Balansräkningar

     Koncernen   Moderföretaget
Belopp i mkr Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital Bundet eget 

kapital
Bundet eget 

kapital
Aktiekapital 400 400 400 400
Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 195 5 139 — —
Reservfond — — 100 100

Fritt eget 
kapital

Fritt eget 
kapital

Balanserad vinst — — 285 183
Årets resultat — — 42 197
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 5 595 5 539 827 880

Minoritetsintresse 30 127 140 — —

Summa eget kapital 5 722 5 679 827 880

Obeskattade reserver 29 — — 4 240 4 141

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 31 — — 8 9
Uppskjuten skatteskuld 12 1 571 1 532 — —
Övriga avsättningar 31 27 30 22 23
Summa avsättningar 1 598 1 562 30 32

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 226 226 226 226
Övriga skulder 3 734 4 434 3 700 4 400
Summa långfristiga skulder 32 3 960 4 660 3 926 4 626

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 263 379 166 279
Skulder till koncernföretag — — 308 431
Skulder till övriga koncernföretag 35 162 166 153 167
Skulder till intresseföretag 35 — 5 — —
Skatteskulder 11 6 — —
Övriga skulder 32 1 912 1 669 1 767 1 526
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 496 638 237 351
Summa kortfristiga skulder 2 844 2 863 2 631 2 754

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 124 14 764 11 654 12 433

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 39 11 103 —  40    
Ansvarsförbindelser 39 432 500 2  99    

... forts från föregående sida
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Kommentarer till koncernens balansräkningar

Balansomslutning
Balansomslutningen uppgick till 14 124 mkr (14 764). Koncernens 
verksamhet är kapitalintensiv och anläggningstillgångarna 
utgjorde 85 procent (84) av balansomslutningen.

Balansomslutningen 2013 har minskat med 17 mkr i samband 
med övergång till Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”), se not 1, 
som innebär att samtliga aktuariella vinster och förluster avse-
ende koncernens pensionstillgång nu ska redovisas direkt när de 
uppkommer. Balansräkningen påverkas genom att samtliga tidi-
gare oredovisade aktuariella vinster och förluster netto minskat 
koncernens pensionstillgång med motsvarande belopp över eget 
kapital efter justering för uppskjuten skatt.

Anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgång-
ar uppgick till 669 mkr (1 348) och avskrivningar samt nedskriv-
ningar till 958 mkr (789), Pågående nyanläggningar uppgick till 
393 mkr (698). Den största enskilda investeringen var i GoBiGas-
anläggningen, följd av investeringar i det nya huvudkontoret.

Omsättningstillgångar
Varulager uppgick totalt till 254 mkr (265), varav elcertifikat och 
utsläppsrätter utgör 40 mkr (93). Kortfristiga fordringar uppgick 
på balansdagen till 1 509 mkr (1 611). En minskning med 102 mkr 
som till största delen beror på lägre kundfordringar. Kund-
fordringar och upplupna energi- och nätintäkter uppgick till 
1 242 mkr (1 313).  Likvida medel som på balansdagen uppgick till 
304 mkr (471) inkluderar tillgodohavande på koncernkonto hos 
Göteborgs Stad. På balansdagen uppgick denna fordran till  
227 mkr (266). Soliditeten på balansdagen uppgick till 40,5 pro-
cent (38,5). Förbättrat kassaflöde som medfört ökade amortering-
ar av låneskulden har ökat soliditeten jämfört med föregående 
år. Soliditeten var inom ramen för koncernens långsiktiga mål 
som innebär en soliditet överstigande 30 procent.  

Avsättningar
Avsättningar uppgick till 1 598 mkr (1 562), varav uppskjuten 
skatteskuld svarar för 1 571 mkr (1 532). Uppskjuten skatteskuld 
avser till största delen uppskjuten skatt på obeskattade reserver.

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder uppgick totalt till 3 960 mkr 
(4 660). Den största långivaren var Göteborgs Stad med utlånat 
belopp om 3 700 mkr (4 400). Koncernens långfristiga räntebä-
rande skulder förfaller samtliga inom 5 år. Lägre investeringsni-
våer medför minskat upplåningsbehov för koncernen.  

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder bestod av kortfristigt lån gen-
temot Göteborg Stad och uppgick på balansdagen till 1 700 mkr 
(1 400).

Kortfristiga icke räntebärande skulder uppgick till 1 144 mkr  
(1 463). Kortfristig skuld till Göteborgs Stadshus AB för kon-
cernbidrag uppgick netto till 91 mkr (163). Leverantörsskulder 
uppgick till 263 mkr (379). Det varma vädret under 2014 bidrog 
till mindre inköp för råvaror vilket medförde att upplupna kost-
nader för el- och spillvärmeinköp samt bränsleskatter är 91 mkr 
lägre jämfört med föregående år. 
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Rapporter över förändring i eget kapital

Belopp i mkr Aktiekapital

Annat eget kapital 
inklusive årets 

resultat

Summa eget  
kapital hänförligt 

till moderföretagets 
aktieägare

Minoritets-
intresse

Summa  
eget kapital

Koncernen
Belopp vid årets ingång 2013-01-01 400 4 624 5 024 129 5 153
Årets resultat 468 468 1 469
Aktuariella vinster och förluster pensioner 63 63 63
Skatt på aktuariella vinster och förluster pensioner –13 –13 –13
Övrigt –3 –3 13 10
Summa värdeförändringar 515 515 14 529
Transaktioner med ägare:
Utdelning –3 –3
Summa transaktioner med aktieägare –3 –3
Belopp vid årets utgång  2013-12-31 400 5 139 5 539 140 5 679

Belopp vid årets ingång 2014-01-01 400 5 139 5 539 140 5 679
Årets resultat 169 169 –14 155
Aktuariella vinster och förluster pensioner –21 –21 –21
Skatt på aktuariella vinster och förluster pensioner 5 5 5
Övrigt –2 –2 7 5
Summa värdeförändringar 151 151 –7 144
Transaktioner med ägare:
Utdelning –95 –95 –6 –101
Summa transaktioner med aktieägare –95 –95 –6 –101
Belopp vid årets utgång  2014-12-31 400 5 195 5 595 127 5 722

Belopp i mkr Aktiekapital Reservfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa 

eget kapital
Moderföretaget
Belopp vid årets ingång 2013-01-01 400 100 102 81 683
Disposition av föregående års resultat 81 –81 —
Årets resultat 197 197
Summa värdeförändringar 81 116 197
Belopp vid årets utgång  2013-12-31 400 100 183 197 880

Belopp vid årets ingång 2014-01-01 400 100 183 197 880
Disposition av föregående års resultat 197 –197 —
Årets resultat 42 42
Summa värdeförändringar 197 –155 42
Transaktioner med ägare:
Utdelning –95 –95
Summa transaktioner med aktieägare –95 –95
Belopp vid årets utgång  2014-12-31 400 100 285 42 827

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Erhållna koncernbidrag
Specifikation av moderföretagets erhållna koncern bidrag i mkr. 

Från 2014 2013
Göteborg Energi Din El AB 60 89
Göteborg Energi Gasnät AB 25 21
Göteborg Energi Gothnet AB 1 —
Göteborg Energi Nät AB 95 46
Sörred Energi AB 29 31
Summa 210 187

Lämnade koncernbidrag
Specifikation av moderföretagets lämnade koncern bidrag i mkr.

Mottagare 2014 2013
Göteborgs Stadshus AB 91 163
Göteborg Energi Backa AB — 2
Göteborg Energi Gothnet AB — 16
Lidköping Biogas AB 11 10
Sävsjö Biogas AB 14 14
Summa 116 205

Kommentarer till förändring i eget kapital

Summa eget kapital uppgick till 5 722 mkr, en ökning med 43 
mkr. Jämförelseuppgifter föregående år har omräknats till följd 
av övergång till Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”) som till-
lämpas från och med 2014 med övergångsdatum fastställt till den 
1 januari 2013. Enligt K3 redovisas samtliga aktuariella vinster 
och förluster direkt när de uppkommer och påverkar därmed 
omedelbart storleken för åtagandet avseende förmånsbestämda 

pensionsplaner. Det har inneburit att eget kapital 2013 mins-
kats med 13 mkr. Enligt K3 redovisas koncernens eget kapital 
uppdelat i aktiekapital respektive annat eget kapital inklusive 
årets resultat i stället för bundna respektive fria reserver såsom 
tidigare. Vidare enligt K3 redovisas eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare respektive minoritetsintresse.

Under året har utdelning lämnats med totalt 101 mkr. Aktie-
kapitalet utgörs av 400 aktier à 1 000 000 kronor.
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Kassaflödesanalyser

Koncernen  Moderföretaget
Belopp i mkr Not 2014 2013 2014 2013
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 290 702 46 424
Betald skatt 16 11 12 –20
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet * 898 532 621 271
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 204 1 245 679 675

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 11 –21 31 –17
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar 85 249 149 124
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder –260 60 –506 27
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 040 1 533 353 809

Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag — 607 — 617
Lämnade aktieägartillskott — — –28 –10
Försäljning av intresseföretag 107 — 107 8
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –638 –1 327 –411 –981
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –31 –21 –3 –11
Försäljning av anläggningstillgångar 7 32 7 32
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar 5 8 243 238
Kassaflöde från investeringsverksamheten –550 –701 –85 –107

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 1 000 1 231 1 000 226
Amortering av skuld –1 400 –1 729 –1 231 –732
Erhållet aktieägartillskott 7 10 — —
Utbetald utdelning –101 –3 –95 —
Reglering av koncernbidrag –163 –221 –18 –153
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –657 –712 –344 –659

Årets kassaflöde –167 120 –76 43

Likvida medel vid årets början 471 351 174 131
Likvida medel vid årets slut 34 304 471 98 174

* Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar enligt plan 888 758 626 473
Reavinster/förluster sålda anläggningstillgångar –1 3 –2 1
Nedskrivningar/uppskrivningar 70 31 66 23
Förändring avsättningar –3 9 –2 11
Resultatandel intresseföretag 2 — — —
Reavinst försäljning av intresseföretag –58 — –67 –7
Reavinst vid försäljning av dotterföretag — –269 — –230
Summa 898 532 621 271

Finansiella poster
Erhållna räntor och utdelningar 8 10 63 60
Betalda räntor –196 –193 –176 –186
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Kommentarer till kassaflödesanalyser

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital uppgick till 1 204 mkr (1 245), en minsk-
ning med 41 mkr. Kapitalbindningen i rörelsekapital ökade med 
164 mkr. Kortfristiga skulder minskade med 260 mkr.  Kortfris-
tiga fordringar minskade med 85 mkr med lägre kundfordringar 
och upplupna intäkter till följd av varmt väder i slutet av året. 

I investeringsverksamheten användes 669 mkr till investe-
ringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, 679 
mkr lägre än föregående år. Årets investeringar avsåg i huvudsak 
anläggningar inom fjärrvärme-, elnäts- och biogasverksamheten.

Koncernen hade ett positivt kassaflöde efter investeringar om 
490 mkr (832). Försäljningen av FordonsGas Sverige AB gav ett 
tillskott om 99 mkr efter transaktionskostnader. Föregående år 
påverkades kassaflödet positivt av försäljning av dotterföretag 
vilket tillförde 607 mkr i kassaflöde. 

Koncernens upplåning under året minskade med 400 mkr 
(498). Till moderbolaget Göteborgs Stadshus AB, utbetalades 
koncernbidrag och utdelning om 258 mkr, samt utdelning till 
Partille kommun med 6 mkr och till Ale kommun med drygt 
1 mkr. Årets kassaflöde uppgick till -167 mkr (120). Likvida 
medel uppgick vid årets slut till 304 mkr (471). Kassaflödet efter 
investeringar och utbetalt koncernbidrag och utdelning påverkar 
i hög grad koncernens nettolåneskuld. Nettolåneskulden, som 
omfattar samtliga räntebärande skulder minus likvida medel 
och räntebärande fordringar, uppgick per balansdagen till 5 283 
mkr (5 511), en minskning med 228 mkr. Skuldsättningsgraden, 
räntebärande skulder reducerat med likvida medel i förhållande 
till eget kapital inklusive minoritetsandelar, uppgick per balans-
dagen till 93,6 procent (98,4).
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

K3 tillämpas för första gången
Detta är första året K3 tillämpas och övergångsdatum till K3 har 
fastställts till den 1 januari 2013. Vid upprättande av årsredovis-
ningen tillämpades tidigare Årsredovisningslagen och Redovis-
ningsrådets rekommendationer 1-29 samt uttalanden från Redo-
visningsrådets Akutgrupp och Rådet för finansiell rapportering.

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första 
gången detta allmänna råd tillämpas, tillämpats vilka kräver att 
företag tillämpar K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiff-
rorna för 2013 är omräknade enligt K3. Det finns emellertid ett 
antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella 
regel, vilka syftar till att underlätta övergången till K3. En be-
skrivning av hur företaget tillämpat dessa undantag, inklusive en 
beskrivning av hur koncernens resultat och finansiella ställning 
påverkades av övergången till K3 samt en sammanfattning av de 
förändringar som gjorts av redovisningsprinciperna presenteras 
i not 43.

Koncernföretag
Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen 
med Göteborg Energi AB såsom moderföretag.

Övriga koncernföretag
Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i kon-
cernen med Göteborgs Stadshus AB såsom moderföretag med 
undantag för de företag som ingår i koncernen Göteborg Energi.

Uppgifter om moderföretag
Göteborg Energi AB organisationsnummer 556362-6794 med 
säte i Göteborg, är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Stads-
hus AB organisationsnummer 556537-0888 med säte i Göteborg, 
som i sin tur ägs till 100 procent av Göteborgs Stad. Göteborg 
Energi AB ingår i koncernredovisning som upprättas av Göte-
borgs Stadshus AB.

Koncernredovisning
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med 
koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transak-
tioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster 

hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid 
upprättande av koncernredovisningen.

Koncernens bokslut omfattar moderföretaget jämte dotter-
företag i vilka Göteborg Energi AB innehar mer än 50 procent 
av röstetalet av samtliga andelar eller på annat sätt utövar ett 
bestämmande inflytande över. Bestämmande inflytande innebär 
rätt att utforma ett annat företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömning 
av om ett bestämmande inflytande föreligger ska hänsyn tas till 
innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberät-
tigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till 
röstberättigade eget kapitalinstrument. Bestämmande infly-
tande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller 
indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 procent av 
rösterna.

Koncernens balansräkning har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. Det innebär att dotterföretagens eget kapital, vid förvärvet 
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas 
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital 
ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital 
som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga an-
skaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen 
upptagna värdet av företagets nettotillgångar redovisas skillnaden 
såsom koncernmässig goodwill. Under året förvärvat företag 
inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden 
från och med förvärvet. Under året avyttrat företag inkluderas i 
koncernredovisningen med belopp avseende till och med tidpunkt 
då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande 
över dotterföretaget.

Försäljning och inköp samt uppkomna internvinster inom 
koncernen elimineras med beaktande av uppskjuten skatt.  
Koncerninterna mellanhavanden elimineras i sin helhet vid  
upprättande av koncernredovisningen. I koncernens resultat-
räkning redovisas minoritetens andel i årets resultat.

Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är  
hänförligt till moderföretagets ägare och minoritetsintresse.  
Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i  
koncernbalansräkningen och i direkt anslutning till posten  
årets resultat i koncernresultaträkningen. Om koncern- 
mässigt eget kapital avseende dotterföretaget är negativt,  
redovisas minoritetsintresset i dotterföretaget som en fordran  
på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, endast om 
minoriteten har en bindande förpliktelse att täcka kapitalunder-
skottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen.
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Värdering av minoritetens andel vid förvärvstidpunkten
Vid förvärv av färre än samtliga andelar av den förvärvade enheten 
läggs värdet av minoritetens andel av tillgångar och skulder vid 
förvärvstidpunkten till anskaffningsvärdet. Minoritetens andel av 
den förvärvade enhetens tillgångar och skulder, inklusive goodwill 
eller negativ goodwill, värderas till verkligt värde.

Redovisning av intresseföretag
Med intresseföretag avses företag som inte är dotterföretag 
där Göteborg Energi AB har ett innehav om minst 20 procent 
av röstetalet av samtliga andelar. I koncernens bokslut redovi-
sar Göteborg Energi AB intresseföretag enligt kapitalandels-
metoden. Enligt denna metod redovisas det bokförda värdet i 
koncernen av andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde vid 
anskaffningstillfället och därefter justeras värdet med koncer-
nens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. 
Om koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till 
eller överstiger det redovisade värdet på andelarna i intresse- 
företaget, minskas det redovisade värdet tills det redovisade  
värdet är noll. Ytterligare förluster redovisas som avsättning  
endast till den del ägarföretaget har en legal eller informell för-
pliktelse att täcka förlusterna eller om ägarföretaget gjort utbe-
talningar för intresseföretagets räkning. Redovisar intresseföre-
tag vinst kommande räkenskapsår ska ägarföretaget redovisa sin 
andel av vinster först när dessa överstiger andelen av de förluster 
som inte har redovisats av ägarföretaget. I koncernens resultat-
räkning redovisas såsom resultat från andelar koncernens andel 
i intresseföretagets resultat efter skatt. Resultatandelar redovisas 
i koncernens rörelseresultat eftersom innehaven uteslutande är 
rörelsebetingade.

I moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag 
till anskaffningsvärde. I resultaträkningen redovisas erhållen 
utdelning som intäkt.

Intäktsredovisning
Merparten av intäkterna kommer från försäljning av fjärrvärme, 
elnätstransmission och elhandel. Redovisning sker dels utifrån 
fakturering av faktisk avläsning och dels utifrån beräkning av 
vad som levererats men ännu inte fakturerats. Intäkter från  
försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till  
kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Med nettoomsätt-
ning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt och 
andra avdrag. I koncernredovisningen elimineras koncernintern 
försäljning. 

Konsult- och entreprenadtjänster utförs på löpande räkning 
eller till fast pris. Anslutningsavgifter är engångsersättningar 
från kunder i samband med el-, gas- och fjärrvärmeanslutningar. 
Gällande redovisning innebär att hela avgiften intäktsförs i 
samband med påbörjad leverans av anslutningen samtidigt som 
utgiften för anslutningen bokförs som anläggningstillgång och 
avskrivs enligt plan. Engångsersättningar från kunder i samband 
med anslutningar för fjärrkyla intäktsförs under avtalets längd, 
dock under maximalt tio år.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:
• Hyresintäkter i den period uthyrningen avser.
• Avgifter och ersättningar i enlighet med den aktuella överens-

kommelsens ekonomiska innebörd.
• Ränteintäkter redovisas över löptiden med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att  
nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar blir lika med 
det  redovisade av värdet av fordran.

Inkomstskatter
För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även sam-
manhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter 
av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot 
eget kapital. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatter och förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skattefordringar och skulder sker till 
nominellt belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade. Uppskjuten skatt beräknas enligt balans-
räkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 
som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte 
i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan 
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och 
det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskåd-
lig framtid.

I moderföretaget redovisas, på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på 
obeskattade reserver såsom del av de obeskattade reserverna. 
I moderföretagets resultaträkning redovisas avsättning till 
respektive upplösning av obeskattade reserver under rubriken 
bokslutsdispositioner.
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Not 1 Forts
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till  
balansdagens kurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta, 
som valutakurssäkras, värderas till säkrad kurs. Orealiserade 
vinster och förluster nettoredovisas i rörelseresultatet.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklude-
rar likvida medel, värdepapper, fordringar, rörelseskulder och 
upplåning. I den mån förlustkontrakt innehas avseende finan-
siella derivatinstrument, för vilka det inte finns någon säkrad 
tillgång, skuld eller förväntat kassaflöde, redovisas dessa såsom 
avsättningar.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balans-
räkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. Ska en skuld betalas inom ett år från balansdagen klassi-
ficeras den såsom kortfristig skuld medan skuld som ska betalas 
senare klassificeras som långfristig skuld. En finansiell tillgång 
bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när företaget 
förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av fi-
nansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffnings-
värde vilket motsvarar verkligt värde med tillägg av transaktions-
kostnader. Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. 
Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid 
det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 
Låneutgifter periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt 
effektivräntemetoden.

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket 
tillgången eller skulden initialt redovisats med avdrag för 
amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering 
enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan 
erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallo-
dagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samt-
liga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löpti-
den resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella 
tillgången eller finansiella skulden.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen 
redovisas såsom anläggningstillgångar, övriga såsom omsätt-
ningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas erhållas.

Långfristiga placeringar
Värdepapper som är avsedda för långsiktigt innehav klassificeras 
såsom anläggningstillgångar och redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde. Nedskrivning görs om bestående värdenedgång 
konstateras.

Kortfristiga placeringar
Koncernens kortfristiga innehav redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde, och till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde på balansdagen. Vid värderingen tillämpas denna princip 
på placeringsportföljen som helhet vilket innebär att orealise-
rade förluster avräknas mot orealiserade vinster.

Derivatinstrument
Koncernen utnyttjar derivatinstrument för att täcka risker för 
valutakursförändringar och för att säkra exponering för ränte-
risker enligt fastställda anvisningar. Värdeförändringar i den 
säkrade transaktionen ska motverkas av säkringsinstrumentet.

Valutaterminskontrakt skyddar koncernen mot förändringar 
i valutakurser genom att fastställa den kurs till vilken en tillgång 
eller skuld i utländsk valuta kommer att realiseras. En ökning 
eller minskning av det belopp som krävs för att reglera tillgången 
eller skulden kompenseras av motsvarande värdeförändring av 
terminskontraktet. Dessa vinster och förluster kvittas därför och 
redovisas inte i de finansiella rapporterna.

Avtal avseende ränteswap skyddar koncernen mot ränte-
ändringar. Ränteskillnader som erhålls eller erläggs på grund av 
dessa redovisas såsom kostnadsränta.

Energiderivat utgörs av finansiella avtal som syftar till att 
prissäkra inköps- och försäljningsvolymer för bränslen såsom 
bioolja, flis, pellets, el, gas och olja i värmeproduktion, elförbruk-
ning och elproduktion. Prissäkring sker för att skydda koncernen 
för framtida prisfluktuationer. Utöver finansiell prissäkring sker 
också säkring genom fysiska leveransavtal och lagerhållning där 
så är möjligt.

Göteborg Energi är aktivt på energiderivatmarknaden och 
prissäkrar, inom ramen för koncernens finansiella anvisningar, 
framtida inköpsflöden i den takt leveransavtal tecknas med 
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kund. Dessa säkrade framtida inköpsflöden, som utgör Göte-
borg Energi Din El AB:s krafthandelsportfölj, består av samtliga 
kontrakt som tecknats på extern fysisk och extern finansiell 
marknad samt samtliga internt mot försäljningsportföljen 
avbokade volymer. I kraftportföljen tillåts spekulativ handel med 
de produkter som ryms inom portföljen och den limit som ryms 
inom koncernens finansiella anvisningar. Handeln sker främst 
på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities där handels-
valutan är euro varvid även en handel med valutaterminer sker.

Resultateffekter från derivat redovisas i samma period som de 
underliggande avtalen löper ut. Derivatinstrumenten redovisas 
inte i balansräkningen.

Elcertifikat
År 2003 trädde lagen om elcertifikat (2003:13) i kraft som inne-
bär ett kvotsystem för att främja elproduktion av förnybara  
energikällor. Lagen ålägger elleverantör som sålt el till elan-
vändare att införskaffa elcertifikat i proportion till levererad 
energivolym från förnybara energikällor. Om kvotplikten inte 
fullgörs ska den kvotpliktige betala en kvotpliktsavgift till 
Energimyndigheten.

Varulagret av inköpta elcertifikat, som finns registrerade hos 
Energimyndigheten, har värderats till det lägsta av genomsnitt-
ligt anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balans-
dagen. Värdejusteringar redovisas i resultaträkningen såsom 
råvaror och förnödenheter.

För försåld energivolym som härrör från förnybar elproduk-
tion har elhandelsföretaget en skyldighet att till Energimyndig-
heten deklarera elcertifikat motsvarande kvotpliktig levererad 
volym. Åtagandet har redovisats i balansräkningen såsom 
upplupna kostnader. Åtagandet på balansdagen har baserats på 
levererad kvotpliktig volym multiplicerad med ett av företaget 
uppskattat genomsnittligt anskaffningspris vid tidpunkten för 
deklaration till Energimyndigheten.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätt innebär en rättighet att göra koldioxidutsläpp som 
till största delen erhålls vederlagsfritt från svenska staten för 
en period om flera år med tilldelning ett kalenderår i taget, och 
redovisas enligt reglerna om statligt stöd. Det förekommer även 
handel med utsläppsrätter på reglerade marknadsplatser och 
genom bilaterala avtal.

Utsläppsrätter upptas såsom tillgång och förutbetald intäkt 
tills villkoren för stödet uppfyllts. Intjänandet sker i takt med 

faktiska utsläpp. Utsläppsrätternas anskaffningsvärde värderas 
till marknadsvärde vid tilldelningstillfället. Den förutbetalda 
intäkten resultatförs under året i takt med att utsläpp kostnads-
förs. Intäkt och kostnad redovisas till det värde som utsläpps-
rätterna redovisats till vid tilldelningen alternativt förvärvet.

Vid utsläpp uppstår en skuld att leverera in utsläppsrätter 
som redovisas till vad det uppskattas kosta att reglera åtagandet. 
Utsläppsrätter som inte erfordras för den egna verksamheten kan 
avyttras. Koncernens finansiella anvisning är att köpa och sälja 
utsläppsrätter i sådan omfattning att saldot motsvarar förväntat 
behov av utsläpp. Vid försäljning av tilldelad utsläppsrätt upptas 
intäkt till det redovisade anskaffningsvärdet. Skillnad mot för-
säljningspris redovisas såsom realisationsvinst eller -förlust.

Göteborg Energi Din El AB bedriver viss handel med utsläpps-
rätter där handeln sker i terminer på Nasdaq OMX Commodities. 
Det realiserade resultatet av handeln har redovisats i resultaträk-
ningen som en del av företagets nettoomsättning eller inköp av 
råvaror och förnödenheter beroende på om utfallet varit positivt 
eller negativt. Det orealiserade resultatet har redovisats antingen 
som skuld i balansräkningen eller såsom inköp av råvaror och 
förnödenheter beroende på om det är positivt eller negativt.

Kvarvarande utsläppsrätter har värderats till det lägsta av 
genomsnittligt anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen i enlighet med lägsta värdets princip, LVP, och redo-
visats såsom varulager. Värdejusteringar redovisas i resultaträk-
ningen såsom råvaror och förnödenheter.

Varulager
Varulager värderas, med tillämpning av FIFU-principen (först 
in först ut) till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper 
tillämpas kollektiv värdering. Erforderligt avdrag för inkurans 
redovisas.

Pågående uppdrag
I moderföretaget redovisas, på grund av sambandet mellan redo-
visning och beskattning, pågående uppdrag på löpande räkning 
i resultaträkningen i den takt uppdraget utförs och faktureras. 
Uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid såsom 
pågående arbete i balansräkningen och redovisas i resultatet då 
uppdraget slutförts.
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Not 1 Forts
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder 
omprövas om det finns indikation på att dessa har förändrats. 
För att bedöma eventuella nedskrivningsbehov används kassa-
flödesbaserade modeller där framtida diskonterade kassaflöden 
jämförs med redovisade värden för den kassagenererande enhet 
tillgången tillhör.

Följande avskrivningsprocent per år tillämpas: 
Ledningsrätter  1 %
Goodwill  10 %
Arrenderätter 20 %
Dataprogram  33 %

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade 
dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Vid förvärvs-
tidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det 
första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde 
efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
samtliga fall betraktas investeringar i goodwill som strategiska  
vilket motiverar längre avskrivningstid än fem år, i enlighet 
med Årsredovisningslagen. Koncernens utgifter för utveckling 
fyller inte de kriterier som gäller för aktivering av immateriella 
tillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskriv-
ningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda över 
ursprunglig nivå ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas löpande som kostnader. För 
att bedöma eventuella nedskrivningsbehov används kassaflödes-
baserade modeller där framtida diskonterade kassaflöden jämförs 
med redovisade värden för den kassagenererande enhet tillgången 
tillhör. Ränta på kapital som lånats för att finansiera uppförandet 
av en viss anläggning inräknas i tillgångens anskaffningsvärde till 
den del räntan hänför sig till uppförandeperioden.

Planenliga avskrivningar görs på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och påbörjas den månad anläggning tas i drift. 
Avskrivning görs systematiskt och beräknas med hänsyn till 

anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Den fast-
ställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om ny bedömning 
väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskriv-
ningsbeloppen för innevarande och framtida perioder.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggnings-
tillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas 
tillgången upp på dessa komponenter som avskrivs separat över 
dess nyttjandeperioder.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av 
tillgångar.

Följande avskrivningsprocent per år tillämpas:
Byggnader  2–5 %
Distributionsanläggningar  2–10 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar  7–33 %
Inventarier, verktyg och installationer  10–33 %

Nedskrivning av anläggningstillgångar
I samband med årsbokslut utvärderas om det finns indikation 
på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde. I 
de fall det redovisade värdet överstiger beräknade återvinnings-
värdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta åter-
vinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens 
verkliga värde eller nyttjandevärde.

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upp- 
lupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skill-
naden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. 
Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ur-
sprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används 
den på balansdagen aktuella räntan.

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta 
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nu-
värdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida 
kassaflödena tillgången förväntas ge.

Skulder
Skuld redovisas när en förpliktelse är säker eller sannolik. Skulder 
som ska betalas inom ett år från balansdagen klassificeras såsom 
kortfristiga skulder medan skulder som betalas senare klassifice-
ras såsom långfristiga skulder.
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Skulder till kreditinstitut
Finansiella skulder redovisas till nominellt värde på likviddagen. 
Upplupen ränta periodiseras och redovisas i resultat från finan-
siella poster.

Lånekostnader
Ränta på kapital som lånats för att finansiera tillverkningen av en 
viss tillgång inräknas i anskaffningsvärdet till den del räntan hän-
för sig till tillverkningsperioden. Den aktiverade räntan motsvarar 
den faktiska räntan. Övriga lånekostnader kostnadsförs löpande.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i 
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga 
leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga 
leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Leasing-
avgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, semester och betald 
sjukfrånvaro samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
Pensioner klassificeras som avgiftsbestämda eller förmåns-
bestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga 
ersättningar till anställda.

Företagen i koncernen har utfäst pensioner enligt tjänste- 
pensionsavtal PA-KFS respektive ITP2. PA-KFS 09 är ett helt avgifts-
bestämt system för arbetstagare födda 1954 och senare, och inne-
håller såväl ålderspension som efterlevandepension. Arbetstagare 
födda 1953 och tidigare som omfattas av PA-KFS fortsätter med det 
gamla avtalet PA-KFS som är ett förmånsbestämt system med av-
giftsbestämda inslag. För dessa pensionsförpliktelser har försäkring 
tecknats hos försäkringsföretag. ITP2 är ett förmånsbestämt system 
och innehåller såväl ålderspension som efterlevandepension. Pen-
sionsåtaganden för ett mindre antal avtals- och förtidspensionärer 
vars premier inte kan försäkras förrän vid uppnådd ålderspension 
redovisas liksom ITP-2 i enlighet med K3 kapitel 28.18.

För redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad har 
ett nuvärde beräknats utifrån bland annat pensionsnivå, ålder 
och i vilken grad full pension blivit intjänad. Detta nuvärde har 
beräknats enligt aktuariella grunder och utgår från de löne- och 
pensionsnivåer som råder vid balansdagen. Kapitalvärdet av 

ej försäkrade pensionsåtaganden redovisas som avsättning i 
balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring 
redovisas i juridisk person som räntekostnad. Övriga pensions-
kostnader belastar rörelseresultatet. Pensionsförpliktelser och 
pensionskostnader i koncernredovisningen beräknas i enlighet 
med K3 kapitel 28:14a. Det innebär att beräkningar görs med 
antaganden om bland annat framtida löneökningar, inflation 
samt diskonteringsränta (aktuariella antaganden). Beträffande 
förmånsbaserade planer sker beräkningar med hjälp av den så 
kallade Projected Unit Credit Method som bland annat innebär 
att redovisad pensionsförpliktelse värderats till nuvärdet av 
förväntade framtida pensionsutbetalningar. Samtliga aktuariella 
vinster och förluster redovisas direkt när de uppkommer och 
påverkar därmed omedelbart pensionsskuldens storlek.

Avsättningar
Avsättningar är åtaganden som är ovissa vad gäller förfallotider 
eller beloppens storlek. Avsättning sker för kända åtaganden eller 
befarade risker efter individuell prövning. I de fall där effekten är 
väsentlig beroende på när i tiden betalning sker görs avsättning 
med nuvärdet av på balansdagen uppskattade åtaganden. Avsätt-
ningar görs främst för uppskjuten skatteskuld och för framtida 
miljöåtaganden förknippade med koncernens verksamhet.

Redovisning av rörelsesegment
Redovisning av rörelsesegment sker utifrån koncernens  
indelning i produktområden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som lämnas alternativt tas emot redovisas som 
bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott 
redovisas direkt mot fritt eget kapital. Lämnade aktieägartillskott 
redovisas såsom anskaffningsvärde för aktier i dotterföretaget.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor. Inköp kan ske 
i annan valuta.

Kassaflödesanalyser
Kassaflödesanalyser upprättas enligt indirekt metod.

Likvida medel
I koncernens likvida medel ingår koncernkontoförhållande med 
Göteborgs Stad.
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Not 1 Forts
Forskning och utveckling
Under året har inte något projekt som uppfyller kraven för 
aktivering identifierats varför samtliga utgifter för forskning och 
utveckling belastat rörelseresultatet. Koncernen avsätter medel 
till en stiftelse som årligen delar ut pengar till forskare vilka gjort 
framsteg inom energiområdet.

Statliga stöd
Statliga bidrag relaterade till resultatet har redovisats som en 
intäktspost i koncernens resultat. Dessa bidrag består främst 
av statliga stöd i form av elcertifikat och utsläppsrätter. Statliga 
bidrag relaterade till investeringar redovisas som en reducering 
av värdet på den anläggningstillgång bidraget avser att täcka. 
Villkor förknippade med redovisade statliga bidrag har uppfyllts.

Obeskattade reserver
I moderföretaget redovisas obeskattade reserver inklusive upp-
skjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Not 2  Nettoomsättning per produktområde
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Elhandel 2 193 2 714 — —
Vindkraft m m 35 45 35 45
Elnät 1 037 1 125 5 2
Fjärrvärme 2 173 2 738 1 967 2 426
Kyla 63 59 63 59
Gasnät 161 162 2 —
Naturgashandel 316 303 312 294
Biogas 107 99 105 97
Energitjänster 137 135 114 125
Data- och telekommunikation 161 175 — —
Koncerneliminering och  övriga poster –347 -633 594 813
Summa 6 036 6 922 3 197 3 861

Ovanstående redovisning per produktområde inkluderar koncern-
intern försäljning men exkluderar försäljning inom respektive 
produktområde. Justering för koncernintern försäljning görs i 
rubriken Koncerneliminering och övriga poster. Summan motsva-
rar koncernens externa nettoomsättning.

Not 3  Medelantal anställda och personalkostnader
   2014 2013

Medelantal anställda
Antal 

anställda
varav 

män i %
Antal 

anställda
varav

män i %
Göteborg Energi AB 836 65 976 68
Dotterföretag 224 75 198 71
Koncernen totalt 1 060 68 1 174 68

Merparten av koncernens personal var anställda i Göteborg 
Energi AB, 842 personer (976). Därutöver var 55 personer (60) 
anställda i Göteborg Energi Din El AB, 155 personer (59) i Gö-
teborg Energi Nät AB, som ökat då personal flyttats över från 
moderföretaget, och 31 personer (35) i Göteborg Energi Gothnet 
AB. Medelantal anställda i koncernen uppgick till 1 060 (1 174) 
personer fördelat på 32 procent kvinnor och 68 procent män i lik-
het med föregående år. I medelantal anställda ingick de anställda 
i koncernen Falbygdens Energi fram till avyttringen i slutet av 
föregående år.

Löner, ersättningar och övriga personal kostnader
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Löner och ersättningar 487 498 376 411
–  till styrelse och  

verkställande direktör 4 6 2 2

– till övriga anställda 483 492 374 409
Sociala avgifter enligt lag och avtal 165 155 128 130
Pensionskostnader 31 46 46 50
–  till styrelse och  

verkställande direktör 1 1 1 —

– till övriga anställda 30 45 45 50
Övriga personalkostnader 23 34 19 23
Summa 706 733 569 614

Lönekostnaderna för året uppgick till 487 mkr (498), en minsk-
ning med 11 mkr. Pensionskostnader uppgick till 31 mkr (46). Sty-
relsearvoden har utbetalats med 386 708 kronor (439 473) varav 
totalt till styrelsen i Göteborg Energi AB 327 132 kronor (378 051).

Verkställande direktör i Göteborg Energi AB har erhållit lön 
om 1 540 893 kronor och har pension enligt individuellt chefs-
avtal för företagschefer inom Göteborgs Stad. Premie till tjänste-
pension motsvarar 30 procent av lön, aktuell premie  
38 000 kronor per månad 2014. Till detta tillkom premie för 
sjukförsäkring med 4 532 kronor per månad.  
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Avgångsvederlag, enligt avtal motsvarande 18 månadslöner 
utöver lön under uppsägningstiden vid uppsägning från före-
tagets sida, ska samordnas och avräknas mot annan inkomst 
från anställning eller egen verksamhet under perioden. Enligt 
anställningsavtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader.

I november träffades överenskommelse med en ledande 
befattningshavare om upphörande av anställningen som innebär 
lön under 6 månader med därefter 12 månaders avgångsvederlag 
vilket innebär att 1 530 000 kronor belastat resultatet.

Verkställande direktör i Göteborg Energi Nät AB har för perio-
den erhållit 781 752 kronor i lön.

Verkställande direktör i Göteborg Energi Gothnet AB har 
under året erhållit 876 443 kronor i lön.

Tillförordnad verkställande direktör i Göteborg Energi Din 
El AB, tjänstledig från ordinarie tjänst inom koncernen från och 
med december 2011, har under året erhållit 949 914 kronor i lön.

Koncernens finanschef anställd i Göteborg Energi AB har 
enligt avtal uppsägningstid om 6 månader från arbetsgivarens 
sida och 3 månader från arbetstagarens sida.

För övrigt har verkställande direktörer och ledande befatt-
ningshavare i koncernen sedvanliga avtal. Verkställande direktö-
rer i personallösa dotterföretag är anställda såsom tjänstemän i 
moderföretaget. Löner och ersättningar till dessa har redovisats 
såsom till övriga anställda.

Bil- och kostförmåner har här redovisats såsom löner och 
ersättningar.

Not 4  Upplysning om könsfördelning bland ledande  
befattningshavare

2014 2013
Antal 
befattningshavare Antal varav  

män i % Antal varav  
män i %

Styrelseledamöter 9 67 9 67
Företagsledning 9 67 9 78
Moderbolaget 18 67 18 72
Styrelseledamöter 58 47 61 46
Företagsledning 29 69 22 73
Dotterföretag 87 54 83 53
Summa 105 56 101 56

Not 5  Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiel-
la anläggningstillgångar i koncernen uppgick till 958 mkr (789).  
Av nedskrivningarna, som uppgick till 70 mkr (31), gällde  
40 mkr anläggningen i Sävsjö Biogas AB och 30 mkr anläggning-
en i Skövde Biogas AB.

Not 6 Resultatandel i intresseföretag
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Alingsås Energi AB — — — 7
FordonsGas Sverige AB 58 — 67 —
Lerum Fjärrvärme AB –2 4 — —
Summa 56 4 67 7

Realisationsvinst från försäljning av andelar i FordonsGas Sve-
rige AB uppgick i koncernen till 58 mkr, 9 mkr lägre än moderbo-
laget på grund av erhållna resultatandelar under innehavstiden.

Not 7  Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Försäljning dotterföretag — 269 — 230
Nedskrivning aktier — — –64 –10
Utdelningar — — 12 3
Summa — 269 –52 223

Värdet av aktier har nedskrivits i Skövde Biogas AB med 23 mkr 
och i Sävsjö Biogas AB med 41 mkr.

Not 8  Ränteintäkter
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Ränteintäkter 8 10 50 57
varav från dotterföretag — — 45 52
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Not 9 Räntekostnader
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Räntekostnader 196 193 170 172
varav till dotterföretag — — 2 2

Räntedel i pensionsskuld ingick i koncernens räntekostnad med 
27 mkr (22). Motsvarande belopp i moderbolaget är 0 (0).

Not 10  Bokslutsdispositioner
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Skillnad mellan bokförda avskriv-
ningar och avskrivningar enligt plan — — –99 –216
Koncernbidrag lämnade –91 –163 –116 –205
Koncernbidrag erhållna — — 210 187
Summa –91 –163 –5 –234

Not 11  Skatt på årets resultat
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013
Aktuell skatt 2 –6 6 —
Uppskjuten skatt –46 –65 –5 7
Summa –44 –71 1 7

Not 12  Uppskjuten skatt
Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på 
gällande skattesats.

Koncernen Moderföretaget
2014 2013 2014 2013

Redovisat resultat före skatt 199 540 41 134

Skatt enligt gällande skattesats –44 –119 –9 –46
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader –23 –7 –15 —
Avskrivning på koncernmässig 
goodwill –6 –6 — —
Justering av skatt tidigare år 7 — 7 —
Övriga temporära skillnader 4 2 — —
Skatteeffekt av ej skatte pliktiga 
intäkter 18 59 18 53
Redovisad skattekostnad –44 –71 1 7

Specifikation av uppskjuten skattefordran
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Avsättning för framtida miljöåtgärder 7 5 5 5
Nedskrivning biogasanläggningar — 6 — —
Temporära skillnader 
avseende utsläppsrätter –6 — –6 —
Temporära skillnader 
avseende elcertifikat 22 19 — —
Övrigt 12 9 3 2
Summa 35 39 2 7

Specifikation av uppskjuten skatteskuld
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Avsättning för pensioner 32 35 — —
Obeskattade reserver 1 495 1 447 — —
Övriga temporära skillnader 44 50 — —
Summa 1 571 1 532 — —

Not 13 Dataprogram
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 533 518 516 502
Inköp 22 — — —
Försäljningar och utrangeringar –1 — –1 —
Omklassificering 14 15 9 14
Utgående ack anskaffningsvärden 568 533 524 516

Ingående avskrivningar –360 –300 –351 –294
Ack avskrivningar, försäljningar 
och utrangeringar 2 — 1 —
Årets avskrivningar –56 –60 –51 –57
Utgående ack avskrivningar –414 –360 –401 –351
Utgående planenligt restvärde 154 173 123 165
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Not 14 Ledningsrätter
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 60 50 4 4
Inköp 1 8 — —
Omklassificering 4 2   — —
Utgående ack anskaffningsvärden 65 60 4 4
Ingående avskrivningar –10 –9 — —
Årets avskrivningar –1 –1 — —
Utgående ack avskrivningar –11 –10 — —
Ingående nedskrivningar –4 –4 — —
Årets nedskrivningar –1 — — —
Utgående ack nedskrivningar –5 –4 — —
Utgående planenligt restvärde 49 46 4 4

Not 15 Arrenderätter
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 39 39 39 39
Utgående ack anskaffningsvärden 39 39 39 39
Ingående avskrivningar –17 –9 –17 –9
Årets avskrivningar –7 –8 –7 –8
Utgående ack avskrivningar –24 –17 –24 –17
Utgående planenligt restvärde 15 22 15 22

Not 16 Goodwill
     Koncernen

31 december 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 295 536
Försäljning — –241
Utgående ack anskaffningsvärden 295 295
Ingående avskrivningar –146 –361
Årets avskrivningar –26 –26
Försäljning — 241
Utgående ack avskrivningar –172 –146
Ingående nedskrivningar –54 –54
Utgående ack nedskrivningar –54 –54
Utgående planenligt restvärde 69 95

Koncernens goodwill avser förvärv av Göteborg Energi Din El AB, 
Ale Energi AB, Sörred Energi AB och inkråm i BestEl AB.

Not 17  Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende immateriella anläggnings tillgångar

Koncernen Moderföretaget
31 december 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 12 16 8 12
Inköp 8 13 3 11
Omklassificering –18 –17 –9 –15
Utgående ack anskaffningsvärden 2 12 2 8

Not 18  Byggnader och mark
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 1 779 1 555 1 374 1 149
Inköp — 5 — —
Försäljningar och utrangeringar — –17 — –7
Omklassificering 192 236 178 232
Fusion dotterföretag — — 5 —
Utgående ack anskaffningsvärden 1 971 1 779 1 557 1 374
Ingående avskrivningar –482 –438 –416 –380
Ack avskrivningar, försäljningar 
och utrangeringar — 12 — 7

Årets avskrivningar –62 –56 –47 –43
Fusion dotterföretag — — –4 —
Utgående ack avskrivningar –544 –482 –467 –416
Ingående nedskrivningar –25 –25 –16 –16
Årets nedskrivningar –19 — — —
Utgående ack nedskrivningar –44 –25 –16 –16
Utgående planenligt restvärde 1 383 1 272 1 074 942

varav bokfört värde mark  
och markanläggning 280 298 180 187

Koncernen äger ett flertal fastigheter. Bland byggnader som 
representerar större värden kan nämnas huvudkontoret vid 
Rantorget, Rya kraftvärmeverk, Sävenäsverket samt GoBiGas-
anläggningen. Samtliga fastigheter används i rörelsen och be-
traktas därför såsom rörelsefastigheter i enlighet med K3 kapitel 
16 Upplysningar om förvaltingsfastigheter.
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Not 19  Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 16 679 16 036 10 444 9 374
Inköp — 84 — —
Försäljningar och utrangeringar –24 –742 –20 –52
Omklassificering 715 1 271 416 1 122
Fusion dotterbolag — — 41 —
Utgående ack anskaffningsvärden 17 370 16 679 10 881 10 444
Ingående avskrivningar –6 662 –6 442 –4 049 –3 718
Ack avskrivningar, försäljningar 
och utrangeringar 18 367 15 20

Årets avskrivningar –720 –587 –508 –351
Fusion dotterbolag — — –40 —
Utgående ack avskrivningar –7 364 –6 662 –4 582 –4 049
Ingående uppskrivningar — 2 — —
Årets avskrivningar på  
uppskrivet belopp — –2 — —
Utgående ack uppskrivningar — — — —
Ingående nedskrivningar –304 –283 –189 –178
Försäljningar och utrangeringar — 10 — —
Årets nedskrivningar –51 –31 — –11
Utgående ack nedskrivningar –355 –304 –189 –189
Utgående planenligt restvärde 9 651 9 713 6 110 6 206

Maskiner och andra tekniska anläggningar bestod framförallt 
av distributionsanläggningar och tekniska anläggningar. Till 
distributionsanläggningar hänförs i huvudsak ledningar, abon-
nentcentraler, ställverk och transformatorer för fjärrvärme, el 
och gas. Tekniska anläggningar utgörs främst av anläggningar 
för produktion av värme, el och biogas. Vissa anläggningar kan 
utgöra tillbehör till fast egendom i annans fastighet.

Koncernen har erhållit statliga bidrag om 316 mkr, varav  
moderföretaget 257 mkr, som ingår i anskaffningsvärdet.

Not 20  Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 269 266 104 86
Inköp — 1 — —
Försäljningar och utrangeringar –14 –18 –8 —
Omklassificering 26 20 20 18
Utgående ack anskaffningsvärden 281 269 116 104
Ingående avskrivningar –158 –152 –74 –60
Ack avskrivningar, försäljningar 
och utrangeringar 14 14 8 —
Årets avskrivningar –16 –20 –11 –14
Utgående ack avskrivningar –160 –158 –77 –74
Ingående nedskrivningar –67 –67 — —
Utgående ack nedskrivningar –67 –67 — —
Utgående planenligt restvärde 54 44 39 30

Inventarier, verktyg och installationer utgörs främst av kontors-
möbler, persondatorer och kontorsmaskiner.

Not 21  Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderföretaget
31 december  2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 686 1 154 488 880
Inköp 638 1 237 411 981
Omklassificering –933 –1 527 –615 –1 373
Försäljning — –178 — —
Utgående ack anskaffningsvärden 391 686 284 488

Not 22 Andelar i koncernföretag
Moderföretaget

31 december 2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 1 538 1 905
Lämnade aktieägartillskott 28 10
Fusion dotterföretag –33 —
Årets avyttringar — –377
Utgående ack anskaffningsvärden 1 533 1 538
Ingående nedskrivningar –69 –59
Fusion dotterföretag 27 —
Årets nedskrivningar –65 –10
Utgående ack nedskrivningar –107 –69
Summa 1 426 1 469
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Specifikation av andelar i koncernföretag
Andel Antal Bokfört värde 

i % aktier 2014 2013
Ale Energi AB 91 20 930 14 14
- Ale Fjärrvärme AB 100 23 000 — —
Fjärrvärme i Frölunda AB 100 1 000 — 6
GoBiGas AB 100 200 — —
Göteborg Energi Backa AB 100 1 000 55 55
Göteborg Energi Din El AB 100 100 000 377 377
Göteborg Energi Gasnät AB 100 1 000 1 1
Göteborg Energi Gothnet AB 100 75 000 74 74
Göteborg Energi Nät AB 100 100 627 627
Lidköping Biogas AB 95 12 350 12 12
Partille Energi AB 50 3 000 27 27
– Partille Energi Nät AB 100 10 000 — —
Rya Nabbe Depå AB 100 1 000 3 3
Skövde Biogas AB 51 510 4 19
Sävsjö Biogas AB 91 905 — 22
Sörred Energi AB 100 1 000 232 232
Västenergi AB 100 1 000 — —
Summa 1 426 1 469

I Partille Energi AB, som från och med 30 december 1999 ägs 
till 50 procent, har Göteborg Energi AB genom avtal ett bestäm-
mande inflytande. Rösträttsandelen överensstämmer med 
kapitalandelen. 

Under året har aktieägartillskott lämnats till Skövde Biogas 
AB. Värdet av aktier i Skövde Biogas AB och Sävsjö Biogas AB 
har nedskrivits. Helägda dotterbolagen Fjärrvärme i Frölunda AB 
och Västenergi AB har fusionerats med moderbolaget.

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte
Org nr Säte

Ale Energi AB 556588-8111 Ale
Ale Fjärrvärme AB 556041-0978 Ale
GoBiGas AB 556775-3701 Göteborg
Göteborg Energi Backa AB 556550-2043 Göteborg
Göteborg Energi Din El AB 556572-4696 Göteborg
Göteborg Energi Gasnät AB 556029-2202 Göteborg
Göteborg Energi Gothnet AB 556406-4748 Göteborg
Göteborg Energi Nät AB 556379-2729 Göteborg
Lidköping Biogas AB 556801-7577 Göteborg
Partille Energi AB 556478-1440 Partille
Partille Energi Nät AB 556528-5698 Partille
Rya Nabbe Depå AB 556459-5113 Göteborg
Skövde Biogas AB 556878-1560 Göteborg
Sävsjö Biogas AB 556695-9705 Göteborg
Sörred Energi AB 556618-8651 Göteborg

Not 23 Fordringar hos koncernföretag 
Moderföretaget

31 december  2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 1 427 1 648
Nya lån — 6
Amortering –237 –227
Summa 1 190 1 427
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Not 24 Andelar i intresseföretag
    Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 107 113 88 91
Försäljning –41 –10 –32 –3
Resultatandelar i intresseföretag –2 4 — —
Summa 64 107 56 88

Specifikation av aktier och andelar i intresseföretag

Andel Antal Koncernen Moderföretaget
31 december i % aktier 2014 2013 2014 2013

FordonsGas Sverige AB — — — 42 — 32
Lerum Fjärrvärme AB 49 48 039 50 51 42 42
Västanvind Vindkrafts-
kooperativ ek för 43 20 546 14 14 14 14
Summa 64 107 56 88

Under året avyttrades aktieinnehavet i FordonsGas Sverige AB 
till Air Liquide Advanced Business S.A. Andelar i intresseföretag 
redovisas i moderföretaget till anskaffningskostnad och i koncer-
nen till kapitalandelsvärdet. Rösträttsandelen överensstämmer 
med kapitalandelen. 

Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte
Org nr Säte

Lerum Fjärrvärme AB 556527-7638 Lerum
Västanvind Vindkraftskooperativ ek för 769621-9141 Göteborg

Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andel Antal Koncernen Moderföretaget

31 december i % aktier 2014 2013 2014 2013
Lerum Energi AB 11 11 730 23 23 23 23
Johanneberg  
Science Park AB 4 90 1 1 1 1
Summa 24 24 24 24

Lerum Energi AB, organisationsnummer 556109-3955, med säte 
i Lerum. Johanneberg Science Park AB, organisationsnummer 
556790-3108, med säte i Göteborg.

Not 26 Andra långfristiga fordringar
     Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 97 105 73 78
Förändring –2 –8 –3 –5
Summa 95 97 70 73

Långsiktiga fordringar avser till största delen fordran på Göte-
borgs Stad, 70 mkr, för finansiering av bergtunnlar som används 
i företagets verksamhet men ligger kvar i kommunens ägo. 
Denna fordran amorteras över en 50-årsperiod.

Not 27 Övriga fordringar
     Koncernen   Moderföretaget

31 december  2014 2013 2014 2013
Restitution bränsleskatt 23 20 23 20
Momsfordran 9 — — –
Övrigt 52 32 36 24
Summa 84 52 59 44

Not 28  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   Koncernen   Moderföretaget

31 december   2014 2013 2014 2013
Förutbetalda hyror 4 10 3 8
Förutbetalda energiskatter 9 53 9 51
Förutbetalda försäkringspremier — 10 — 9
Upplupna energi- och nätavgifter 671 672 273 250
Övriga poster 34 21 58 63
Summa 718 766 343 381

Not 29 Obeskattade reserver
Moderföretaget

31 december 2014 2013
Ackumulerad skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar utöver plan 4 240 4 141
Summa 4 240 4 141
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Not 30 Minoritetsandel av eget kapital
    Koncernen

31 december  2014 2013
Ingående andel 140 129
Partille Energi AB 5 8
Ale Energi AB — 1
Sävsjö Biogas AB –3 —
Lidköping Biogas AB –3 —
Skövde Biogas AB –12 2
Utgående andel 127 140

Minoritetsandelen av eget kapital består av Partille kommuns 
50-procentiga minoritetsägande i Partille Energi AB uppgående 
till 107 mkr, Ale kommuns 9 procent i Ale Energi AB uppgående 
till 3 mkr, Lidköpings kommuns 5 procent i Lidköping Biogas AB 
uppgående till 3 mkr, Vrigstad Fjärrvärme AB i Sävsjö Biogas AB 
med 9,5 procent uppgående till 0 mkr samt Skövde kommuns 49 
procent i Skövde Biogas AB uppgående till 14 mkr.

Not 31 Avsättningar

Avsättningar för pensioner
De anställda i Göteborg Energi AB, Göteborg Energi Nät AB och 
Göteborg Energi Gothnet AB omfattas av tjänstepensionsav-
tal PA-KFS09 som är en avgiftbestämd pensionsplan. Tidigare 
åtaganden enligt tjänstepensionsavtalet PA-KFS är i huvudsak att 
betrakta såsom förmånsbaserade med avgiftsbestämda inslag. 
De anställda i Göteborg Energi Din El AB omfattas av tjänstepen-
sionsavtal ITP2 som är en förmånsbestämd plan och innehåller 
såväl ålderspension som efterlevandepension.

Förmåner enligt PA-KFS beräknas utifrån anställningstid 
samt lönenivå vid pensionsavgång. Lönenivån beräknas som ett 
genomsnitt av de fem högsta årslönerna under den 7-årsperiod 
som ligger omedelbart före de två sista anställningsåren. PA-KFS 
omfattar huvudsakligen ålderspension och för varje år tjänar an-
ställd in en ökad rätt till pension vilket redovisas såsom pension 
intjänad under perioden samt ökning av pensionsförpliktelse. 
Pensionsåtaganden för ett mindre antal avtals- och förtidspen-
sionärer, vars premier inte kan försäkras förrän vid uppnådd 
ålderspension, redovisas såsom pensionsskuld i Göteborg 
Energi AB. Kapitalvärdet av inte försäkrade pensionsåtaganden 
redovisas som en avsättning i balansräkningen. För pensions-
skulden i Göteborg Energi AB har Göteborgs Stad utställt borgen. 

Företaget redovisar denna förmånsbestämda plan i enlighet med 
K3 kapitel 28:18. Under räkenskapsåret har tillgång saknats till 
sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa planer 
såsom förmånsbestämda pensionsplaner. ITP2 är, enligt ut-
talande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, en förmåns-
bestämd plan som omfattar flera arbetsgivare som redovisas 
såsom avgiftsbestämd plan då pensionsplanen tryggas genom en 
försäkring i Alecta i enlighet med K3 kapitel 28:18.

Särskild löneskatt hänförlig till skillnader mellan de pen-
sionskostnader som redovisas i juridiska personer och redovisad 
pensionskostnad i koncernredovisningen, fastställd i enlighet 
med tillämpning av K3 för förmånsbestämda pensionsplaner, 
redovisas såsom pensionsskuld.

Pensionsskuld/-tillgång enligt balans räkningen
Koncernen   Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Räntebärande pensionsskuld (+)  
/ tillgång (-) –71 –87 8 9
Summa förpliktelser –71 –87 8 9

Pensionsförpliktelser och pensionskostnader i koncernredovis-
ningen beräknas i enlighet med K3 kapitel 28:14a. Det innebär 
att beräkningar görs med antaganden om bland annat framtida 
löneökningar, inflation samt diskonteringsränta (aktuariella an-
taganden). Beträffande förmånsbaserade planer sker beräkning-
ar med hjälp av den så kallade Projected Unit Credit Method som 
bland annat innebär att redovisad pensionsförpliktelse värderats 
till nuvärdet av förväntade framtida pensionsutbetalningar. 
Samtliga aktuariella vinster och förluster redovisas direkt när de 
uppkommer och påverkar därmed omedelbart pensionsskuldens 
storlek.
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Not 31 Forts
Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer

Koncernen
31 december 2014 2013

Helt eller delvis fonderade  
pensionsförpliktelser, nuvärde 777 683

Förvaltningstillgångar, verkligt värde –848 –770
Summa –71 –87
Oredovisad aktuariell vinst (+) / förlust (-), 
pensionsförpliktelser –88 –40

Oredovisad aktuariell vinst (+) / förlust (-), 
förvaltningstillgångar 68 23

Justerat för tidigare oredovisade 
aktuariella vinster/förluster — 17

Aktuariell förlust 20 —
Pensionsskuld (+)/-tillgång (-) enligt balansräkning –71 –87

Totala pensionskostnader
2014 2013

Pensioner intjänade under perioden 6 8
Avkastning på förvaltningstillgångar –31 –22
Ränta på förpliktelsen 27 22
Aktuariell vinst (-) / förlust (+) netto som  
redovisats under året — 6

Pensionskostnad, förmånsbaserade planer 3 13
Pensionskostnad avgiftsbaserad plan 55 52
Särskild löneskatt, totala pensionskostnader 14 16
Totala pensionskostnader 72 81

Pensionsförpliktelser
2014 2013

Ingående balans pensionsförpliktelser 683 731
Pensioner intjänade under perioden samt  
kostnad avtalspensioner 6 8

Ränta på förpliktelser 27 22
Betalda förmåner –27 –44
Oredovisad aktuariell vinst (-) / förlust (+),
pensionsförpliktelser 88 –34
Pensionsförpliktelser, nuvärde 777 683

Förvaltningstillgångar
2014 2013

Ingående balans förvaltningstillgångar 769 744
Avkastning på förvaltningstillgångar 31 22
Inbetalningar från arbetsgivare 7 9
Betalda förmåner –27 –29
Oredovisad aktuariell vinst (+) / förlust (-),  
pensionsförpliktelser 68 23
Förvaltningstillgångar, nuvärde 848 769

Pensionstillgång
2014 2013

Ingående balans pensionstillgång 87 108
Justerat IB för tidigare oredovisade 
aktuariella vinster/förluster — –17

Pensionskostnader –3 –13
Tillskjutna medel från arbetsgivare 7 9
Redovisad aktuariell förlust –20 —
Summa 71 87

Aktuariella antaganden
Den försäkringstekniska beräkningen av pensionsförpliktelser 
och pensionskostnader baseras på följande väsentliga aktuariella 
antaganden.

Aktuariella antaganden vid årets början 2014 2013
Ränta 4% 3%
Förväntad avkastning på pensionskapital 4% 3%
Årlig löneökning 3% 2%
Årlig ökning av inkomstbasbelopp 3% 2%
Inflation 2% 2%
Avgångsintensitet 3% 3%

Livslängdsantagande FFFS 
2007:31

FFFS 
2007:31

Referens för antagande om den förväntade diskonteringsräntan 
utgörs av den avkastning som erhålls på bostadsobligationer 
med löptider som motsvarar den förväntade återstående genom-
snittliga tjänstgöringstiden. 

Faktorn förväntad avkastning på förvaltningskapital av-
speglar den förväntade framtida avkastningen på medel som 
fonderas i KPA AB i syfte att trygga de pensionsförpliktelser som 
försäkrats. 
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Förväntad löneökningstakt avspeglar förväntade framtida 
procentuella löneökningar. Faktorn är sammansatt av infla-
tion, tjänsteålder och befordran. Bedömningen baseras på 
historiska uppgifter om löneökningar och på den förväntade 
framtida inflationstakten. Historiska uppgifter används också 
som underlag för bedömning av faktorn personalomsättning. 
Denna faktor avspeglar det förväntade procentuella antalet 
anställda som kommer att lämna koncernen genom naturlig 
avgång. Faktorn förväntad återstående tjänstgöringstid bedöms 
utifrån de anställdas nuvarande åldersfördelning och förväntad 
personalomsättning. 

Inkomstbasbeloppet fastställs årligen och används bland an-
nat för att bestämma taket för såväl pensionsgrundande lön i de 
allmänna pensionssystemen som i pensionsplanen PA-KFS. 

Faktorn pensionsuppräkning avspeglar inflationstakten. För 
att bestämma denna faktor används de inflationsmåltal som satts 
upp av Sveriges Riksbank.

Övriga avsättningar
Miljörelaterade avsättningar för återställande av mark och andra 
förpliktelser förknippade med koncernens verksamhet som be-
räknas resultera i utbetalningar under den kommande femårspe-
rioden har upptagits med 27 mkr.

       Koncernen Moderföretaget
31 december 2014 2013 2014 2013

Avsättningar vid årets början 29 20 22 11
Årets avsättning — 11 — 11
Ianspråktagna avsättningar –2 –2 — —
Summa avsättning vid årets slut 27 29 22 22

Avsättning för återbetalning 
av anslutningsavgifter

   Koncernen    Moderföretaget
31 december 2014 2013 2014 2013

Avsättningar vid årets början 1 1 1 1
Återförda avsättningar –1 — –1 —
Summa avsättning vid årets slut — 1 — 1

Not 32 Räntebärande skulder
   Koncernen  Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Kortfristigt skuld Göteborgs Stad 1 700 1 400 1 700 1 400
Summa kortfristiga 
ränte bärande skulder 1 700 1 400 1 700 1 400

Långfristig skuld Göteborgs Stad 3 700 4 400 3 700 4 400
Andra långfristiga skulder 260 260 226 226
Summa långfristiga 
ränte bärande skulder 3 960 4 660 3 926 4 626
Summa 5 660 6 060 5 626 6 026

Koncernens och moderföretagets räntebärande skulder förfaller 
samtliga inom fem år. Av övriga kortfristiga skulder, för kon-
cernen uppgående till 1 912 mkr och moderföretaget 1 767 mkr, 
utgör räntebärande skulder 1 700 mkr.

Not 33  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Upplupna räntekostnader 51 52 51 52
Upplupna lönekostnader, 
sociala avgifter 49 47 37 38

Upplupna råvaror och bränsle skatter 281 372 63 151
Upplupna övriga poster 59 98 64 85
Förutbetalda intäkter 56 69 22 25
Summa 496 638 237 351

Not 34 Likvida medel
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Kassa och bank 77 205 32 79
Tillgodohavande koncernkonto  
Göteborgs Stad 227 266 66 95
Summa 304 471 98 174

Till likvida medel i moderföretaget räknas tillgodohavanden på 
koncernkonto hos Göteborgs Stad till den del dessa överstiger 
moderföretagets avräkningsskulder till dotterföretag i koncer-
nen Göteborg Energi. Av koncernens likvida medel var bankkon-
ton pantsatta för handel av elterminer till förmån för Nasdaq om 
11 mkr (60).
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Not 35 Transaktioner med närstående

Inköp och försäljning mellan koncernföretag, kommunala 
nämnder och kommunala företag
Koncernen står under bestämmande inflytande från ägaren Gö-
teborgs Stad. Av moderföretagets inköp under året utgör 12 pro-
cent (8) inköp från egna dotterföretag, 10 procent (1) inköp från 
företag inom koncernen Göteborgs Stadshus samt 2 procent (10) 
inköp från kommunala nämnder och bolag. Av årets försäljning 
utgör 22 procent (30) försäljning till egna dotterföretag, 1 procent 
(2) försäljning till intresseföretag, 14 procent (2) försäljning till 
företag inom koncernen Göteborgs Stadshus och 4 procent (16) 
försäljning till kommunala nämnder och bolag. 

Bland större närstående kunder kan nämnas Förvaltnings 
AB Framtiden, Higab AB och Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga priser. 
Bland större närstående leverantörer kan nämnas Renova AB, 
Trafikkontoret och Göteborgs Gatu AB. Inköp från närstående 
har skett till marknadsmässiga priser. 

Verkställande direktör och företagsledning har inga närstå-
enderelationer med externa organisationer som koncernen har 
avtalsförhållande med. Transaktioner med ledande befattnings-
havare eller nyckelpersoner utöver lön och andra ersättningar 
enligt not 3 har inte förekommit. 

Fordringar/skulder utanför koncernen Göteborg Energi avseende  
övriga koncernföretag, kommunala nämnder

 Koncernen Moderföretaget
31 december 2014 2013 2014 2013

Fordringar
Koncernen Göteborgs Stadshus 131 113 117 96
Kommunala nämnder och bolag 150 441 188 240
Summa 281 554 305 336
Skulder
Koncernen Göteborgs Stadshus 162 166 153 167
Kommunala nämnder och bolag 5 473 5 953 5 468 5 934
Summa 5 635 6 119 5 621 6 101

För upplysning om lån hos Göteborgs Stad, se not 32.

Inköp från intresseföretag
   Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
FordonsGas Sverige AB 10 3 6 3
Övriga — 3 — —
Summa 10 6 6 3

Försäljning till intresseföretag
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
FordonsGas Sverige AB 83 94 71 91
Övriga 3 4 3 4
Summa 86 98 74 95

Fordringar/skulder avseende intresseföretag
Koncernen Moderföretaget

31 december 2014 2013 2014 2013
Fordringar
FordonsGas Sverige AB — 25 — 20
Övriga 1 1 1 1
Summa 1 26 1 21
Skulder
FordonsGas Sverige AB — 5 — —
Summa — 5 — —

Not 36 Leasingavgifter

Betalda leasing- och hyresvgifter, som i koncernen uppgick till  
56 mkr (53) och i moderföretaget till 39 mkr (44), avsåg främst  
lokal- och markhyror, nätförbindelser, teknisk utrustning, 
fordon och kontorsutrustning. Framtida leasingavgifter avsåg 
framförallt avtalade hyresavgifter och leasing av fordon.

Koncernen Moderföretaget
2014 2013 2014 2013

Förfaller till betalning inom ett år 32 47 20 36
Förfaller till betalning senare än efter 
ett år men inom fem år 58 47 28 32
Förfaller till betalning senare  
än efter fem år 25 17 1 2
Summa 115 111 49 70
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Not 37 Uppgifter om moderföretag

Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs 
Stadshus AB (organisationsnummer 556537-0888) med säte i 
Göteborg. Göteborgs Stadshus AB ägs till 100 procent av Göte-
borgs Stad. Göteborg Energi AB ingår i koncernredovisning som 
upprättas av såväl Göteborgs Stadshus AB som Göteborgs Stad.

Not 38 Ersättning till revisorer
Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2014 2013 2014 2013
Deloitte AB
Revisionsuppdrag 1 079 1 445 469 584
Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 298 352 298 232

Skatterådgivning — 102 — 51
Övriga tjänster 355 525 340 426
Summa 1 732 2 424 1 107 1 293

Not 39   Ställda säkerheter, ansvars förbindelser  
och övriga skyldigheter

Merparten av koncernens lån var upptagna i kommunens kon-
cernbank. För övriga lån har Göteborgs Stad utställt en kommu-
nal borgen. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser uppgick 
totalt till 443 mkr (603).

Koncernen har utställt säkerheter med bankkonton pantsatta 
för handel av elterminer och elcertifikat till förmån för Nasdaq 
OMX Commodities om 11 mkr.

Göteborg Energi AB har utställt ansvarsförbindelser i form av 
bankgarantier om 1 mkr till förmån för Swedegas AB avseende 
balansansvar och 1 mkr till förmån för Skatteverket avseende 
upplagshavares flyttningssäkerhet för varor under uppskovsför-
farande. Andra företag i koncernen har utställt bankgarantier till 
förmån för Svenska Kraftnät om 8 mkr och Nord Pool om  
4 mEUR motsvarande 38 mkr för fysisk elhandel samt bankga-
rantier utställda till förmån för Nasdaq OMX Commodities om 
40 mEUR motsvarande 384 mkr för handel av elterminer.

Koncernen Moderföretaget
31 december 2014 2013 2014 2013

Ställda säkerheter 11 103 — 40
Ansvarsförbindelser 432 500 2 99

Not 40  Finansiella instrument och principer för  
riskhantering

Koncernens verksamhet som är kapitalkrävande utsätts för ett 
flertal finansiella risker såsom marknadsrisker, kreditrisker 
samt likviditets- och finansieringsrisker. Koncernens Finansiella 
Anvisning för hantering av finansiella risker, som fastställs av 
styrelsen, bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av 
riskmandat och limiter för verksamheten. Anvisningen är under-
ställd styrelsens arbetsordning samt koordinerad med ägarens 
övergripande Finansiella Policy. 

Riskområden som hanteras är:
• finansiell risk 
• råvarurisk
• refinansieringsrisk  
• ränterisk
• valutarisk
• motpartsrisk
• kreditrisk

Den finansiella anvisningen klargör styrelsens riktlinjer för 
resultatsäkring, principer och krav på intern kontroll. Styrelsen 
i Göteborg Energi AB fastställer den finansiella anvisningar för 
verksamheten inom koncernen Göteborg Energi. Handlingen 
behandlas i styrelsen årligen. 

Verkställande direktör svarar för att anvisningen följs samt 
att löpande rapportering till styrelsen verkställs. Staben för eko-
nomi och finans identifierar, utvärderar och säkrar finansiella 
risker i nära samarbete med koncernens operationella enheter. 

Verksamheten i finansfunktionen är organiserad enligt föl-
jande: Front Office – Stab Ekonomi/Finans, Middle Office – Stab 
Ekonomi, Back Office – Support Redovisning & Rapportering. 

Finansiell risk
Koncernens finansiella risker hanteras av staben för ekonomi 
och finans som också är koncernens internbank. 

Råvaruprisrisk 
Kostnader för elkonsumtion, naturgas till fjärrvärmeproduktion 
och naturgasförsäljning samt intäkter vid elproduktion och fjärr-
värmeförsäljning omfattas av prissäkringsstrategi där finansiell 
prissäkring sker via derivatkontrakt. Kostnader för energian-
skaffning av värme- och elproduktion, såsom bioolja, flis, pellets, 
el, gas och olja, prognostiseras löpande baserat på marknads-  
eller avtalspriser.
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Not 40 Forts
Prissäkringsnormen ska vara baserad på Göteborg Energis 

definition av normalår. Bränslepriser och priset på utsläppsrät-
ter har stor inverkan på verksamhetens resultat. Inriktningen 
för den finansiella prissäkringen av el och naturgas ska följa 
fastställd prissäkringsnorm. För att minimera prisrisken används 
finansiell prissäkring och avtalssäkring. 

Utöver säkring enligt prissäkringsnormen kan strategiska 
positioner genomföras. Prissäkring ska påbörjas tidigast 24 
och senast 6 månader innan förbruknings- eller försäljnings-
periodens start. Under prissäkringsperioden är minsta tillåtna 
säkrade volym 50 procent av prissäkringsnormen. Motsvarande 
högsta tillåtna säkrade volym är 120 procent av prognostiserad 
normalårsvolym. 

Göteborg Energis handel med utsläppsrätter för el- och  
värmeproduktion hanteras enligt normnivån för utsläpp  
650 000 ton per år. Tilldelade certifikat prissäkras löpande. 

Refinansieringsrisk 
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte kan 
erhållas. Genom upplåning via Göteborgs Stad som har tecknat 
avtal med Kommuninvest bedöms refinansieringsrisken vara 
minimal. Genomsnittlig återstående löptid uppgick vid års-
skiftet till 1,9 år (2,0). Koncernens likviditet centraliseras via ett 
koncernkontosystem.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna 
räntenivån omedelbart får väsentlig påverkan på koncernens 
resultat. Koncernen lånar med tre månaders räntebindning och 
använder räntederivat för räntesäkring. Ränteexponeringen 
utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt derivat och 
beräknas såsom den genomsnittliga räntebindningstiden som 
tillåts vara inom intervallet 24 till 84 månader, med ett riktvärde 
på 30 månader. 

Valutarisk
Exponering i utländsk valuta är inte tillåtet. För att eliminera  
valutarisk sker säkringar på terminskontrakt. Valutarisk i sam-
band med resultatsäkring av fjärrvärme-, el- och gasaffärer han-
teras inom ramen för styrdokumentet Finansiella Anvisningar.

Motpartsrisk
Avtal inom det finansiella området innebär i många fall åtagan-
den för koncernen under en längre tid. Vid tecknande av externa 
avtal om ränte- eller råvaruderivat skall motpartens långa kredit-
värdighet vara lägst A3 hos Moody´s eller lägst A- hos Standard 
& Poor´s. Vid leverans av värdepapper eller motsvarande, eller 
vid betalningar ska transaktionsrisken begränsas genom att 
samma krav på kreditvärdighet ställs såsom vid derivataffärer. 

Motpartskategori

Högsta 
belopp per 

kategori  

Högsta 
belopp per 

motpart  
Koncernbanken Obegränsat Obegränsat
Svenska Staten Obegränsat Obegränsat
Svenskt kreditinstitut med samma  
kreditvärdighet som svenska staten Obegränsat Obegränsat

Skuldförbindelse med statlig garanti Obegränsat Obegränsat
Svenskt kreditinstitut med bästa svenska korta 
kreditvärdighet samt lägst A- (Standard & 
Poor´s) eller lägst A3 (Moody´s) avseende den 
långa kreditvärdigheten

400 200

Certifikat med kreditvärdighet K1/A1/P1 300 150

Kreditrisk 
Risken att kunder inte uppfyller åtaganden utgör en kreditrisk. 
Koncernen har kreditriktlinjer och kunder kreditkontrolleras 
varvid information om finansiell ställning inhämtas från kredit-
upplysningsföretag. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för 
kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. 

Avtalssäkring
Den del av de bränslen som används för el- och värmeproduk-
tion samt fastprisavtal för naturgashandel prissäkras genom 
avtal. Avtalen ska minst innefatta kommande eldningssäsong. 
Priserna i avtalen ska vara fasta alternativt indexreglerade. Avtal 
med index får inte tecknas så att uppindexeringen kan innebära 
en kraftig prisökning på bränslet och därmed utgöra en prisrisk. 
Spillvärmekostnader ska vara prissäkrade genom sin avtals-
konstruktion med takpris och långsiktiga avtal om inget annat 
beslutats. 
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Lån och kapitalförfall per år
Koncernens totala räntebärande skulder uppgick per 31 decem-
ber till 5 660 mkr (6 060).

Räntederivat, ränteförfall och räntebindningstid
De nominella beloppen på koncernens utestående räntederivat 
på balansdagen uppgick till 4 500 mkr (4 500). Skillnaden mellan 
nominellt och verkligt värde per balansdagen uppgick till  
-553 mkr (-135). Värdering av derivaten till verkligt värde har 
genomförts av externt företag. Den genomsnittliga räntebind-
ningstiden uppgick vid årsskiftet till 57 månader (62).
Räntederivat Förfallodag Ränta
Ränteswap 200 2018-10-17 4,25%
Ränteswap 200 2018-10-20 4,25%
Ränteswap 200 2018-11-27 3,55%
Ränteswap 400 2019-03-03 3,17%
Ränteswap 400 2019-11-23 3,59%
Ränteswap 400 2019-12-09 3,56%
Ränteswap 200 2020-05-24 2,76%
Ränteswap 300 2020-05-25 2,85%
Ränteswap 800 2021-08-05 3,16%
Ränteswap 500 2021-08-16 2,65%
Ränteswap 250 2021-12-06 2,40%
Ränteswap 250 2022-06-01 2,38%
Ränteswap 400 2023-05-03 2,08%
Summa 4 500

Räntebindningstid intervall mkr
< 3 mån 1 160
1 år – 5 år 1 800
> 5 år 2 700
Summa räntebärande skulder 5 660

Valutaderivat
På balansdagen hade koncernen öppna terminskontrakt med 
återstående löptider i intervallet mellan 1 månad och 24 måna-
der. Samtliga kontrakt innehas i säkringssyfte och skillnaden 
mellan nominellt och verkligt värde på balansdagen uppgick till 
52 mkr (5). Värdering av valutaderivaten till verkligt värde har 
gjorts av de banker med vilka koncernen bedrivit handel.

Valutaderivat Växelkurser
Nominellt 

belopp Marknadsvärde
EUR  köpt 9,12 1 503 56
           sålt 9,30 274 –4
Summa 1 229 52

Finansiella derivatinstrument
Det sammanlagda värdet av derivaten på balansdagen uppgick till 6 374 mkr (6 592). Det nominella värdet uppgick till 6 999 mkr  
(6 875). Skillnaden mellan nominellt och verkligt värde på balansdagen uppgick till -625 mkr (-283). På balansdagen fanns inga 
derivatinstrument redovisade i balansräkningen. Verkligt värde på derivaten har beräknats med de kostnader och intäkter som hade 
orsakats om kontrakten stängts på balansdagen. 

2014 2013
Nominellt 

belopp
Verkligt 

värde
Marknads-

värde
Nominellt 

belopp
Verkligt 

värde
Marknads-

värde
Räntederivat
Ränteswappar 4 500 3 947 –553 4 500 4 365 –135
Summa räntederivat 4 500 3 947 –553 4 500 4 365 –135
Valutaderivat
Valutaswap –22 –21 1 38 37 –1
Valutaterminskontrakt 1 251 1 302 51 1 212 1 218 6
Summa valutaderivat 1 229 1 281 52 1 250 1 255 5
Råvaruprisderivat
Elderivat 1 270 1 146 –124 1 125 972 –153
Summa råvaruprisderivat 1 270 1 146 –124 1 125 972 –153
Summa finansiella derivatinstrument 6 999 6 374 –625 6 875 6 592 –283
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Not 40 Forts
Råvaruprisderivat
På balansdagen hade koncernen öppna elderivat med återstå-
ende löptider i intervallet mellan 1 månad och 60 månader. 
Samtliga derivat innehas i säkringssyfte och skillnaden mellan 
nominellt och verkligt värde på balansdagen uppgick till -124 
mkr (-153). Elderivatens verkliga värde har satts av Nasdaq.

Elderivat Volym, MWh Nominellt belopp Marknadsvärde
Köpt volym 9 790 304 1 990 –201
Såld volym 2 305 458 720 77
Summa 7 484 846 1 270 –124

Not 41 Känslighetsanalys

Risker som är svåra att begränsa kostnadseffektivt är värme-
leveransernas beroende av väderlek och tillgänglighet i olika 
produktionsanläggningar. Större avvikelser i leveranser eller till-
gänglighet har omedelbar betydelse för koncernens resultat. En 
övervägande del av koncernens årsresultat uppstår under årets 
inledande tre månader och avslutande två månader. Genom köp- 
och säkringsstrategi som anges i Finansiella Anvisningar har 
förändringar i priser på råvaror påverkan på koncernens resultat 
först på längre sikt. Råvaror, elpris, valuta och ränta ingår i 
koncernens finansiella riskhantering. Enligt fastställd anvisning 
ska energihandel bedrivas med framförhållning. Kortsiktiga 
förändringar i prisnivåer får därför normalt endast begränsat 
genomslag. Valuta säkras till motsvarande belopp och terminer 
som råvaruderivaten. Elkonsumtions- och elproduktionspriset 
säkras löpande. Påverkan på resultatet under kalenderåret av 
en ökning i elpriset med 1 EUR/MWh påverkar helårsresultatet 
endast med cirka 2 mkr då elpriset är kontrakterat för längre pe-
rioder. En förändring med 1 EUR/MWh i naturgaspriset beräknas 
påverka helårsresultatet med 21 mkr som genom derivathandel 
per balansdagen begränsats till 17 mkr. En förändring av euro-
kursen med 1 SEK/EUR påverkar helårsresultatet med 100 mkr 
som genom derivathandeln begränsats till 46 mkr i helårsresul-
tat för år 2014.

Prissättningen till fjärrvärmekunderna påverkas inte av 
förändringar i råvarupriser. En strukturell riskavlastning finns 
i produktionssystemet för fjärrvärme. Värmen produceras i an-
läggningar som använder olika bränslen. Prisrelationen mellan 
bränslen avgör vilken anläggning som är kostnadseffektivast att 

använda. De mest kostnadseffektiva anläggningarna används 
först och de mindre kostnadseffektiva används därefter.

Elnätföretagen svarar för säkring av behovet av förlustel på el-
nätet. Säkring sker löpande. En förändring av elpriset med 1 öre/
kWh innebär ett utfall om cirka 2 mkr i förändrat helårsresultat. 
Påverkan är ej omedelbar eftersom elpriset är kontrakterat för 
längre perioder. En förändrad energibeskattning har betydande 
effekt på koncernens resultat och kassaflöde. På längre sikt har 
förändringar i energibeskattningen också betydelse för koncer-
nens investeringsbeslut.

Koncernen lånar till rörlig ränta, i huvudsak till 3 M STIBOR. 
Exponeringen för ränteförändringar säkras via avtal om ränte-
derivat, som omvandlar rörlig ränta till fast ränta med en viss 
bindningstid. Ränterisken är således reducerad och koncernens 
genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 57 månader. En 
förändring av räntenivån med en procentenhet av 3 M STIBOR 
påverkar koncernens räntekostnad med 12 mkr på helårsbasis. 
Lönekostnaderna påverkas av en förändring om 1 procentenhet 
med cirka 7 mkr på årsbasis. Övriga externa kostnader är endast 
till viss del beroende av den allmänna prisutvecklingen på mate-
rial och tjänster i samhället. Varje förändring av en procentenhet 
får ett genomslag på resultatet med cirka 8-9 mkr. 

Not 42 Nyckeltalsdefinition

Nettoskuldgrad
Nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) uttrycks i gånger per år och där nettoskulden definie-
ras som räntebärande skulder reducerade med kassa, bank och 
räntebärande fordringar.

Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt
Resultat efter finansiella poster och skatt 22,0 procent i förhål-
lande till genomsnittligt eget kapital inklusive minoritetsandel i 
eget kapital.

Räntabilitet på totalt kapital
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i 
förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
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Räntabilitet på sysselsatt kapital
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i 
förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt 
kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebä-
rande skulder men inklusive avsättningar för skatter.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsandel i eget kapital i förhållande 
till balansomslutningen.

Medelantal anställda
Totalt antal arbetade timmar i förhållande till normal årsarbets-
tid baserad på 1 800 timmar per årsarbetare. 

Not 43 Övergång till K3

Företaget har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens rekommendationer. Från och med den 1 
januari 2014 upprättar företaget årsredovisning enligt BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Över-
gången till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. Övergången 
redovisas i enlighet med kapitel 35 Första gången detta allmänna 
råd tillämpas. Huvudregeln i K3 kapitel 35 kräver att ett företag 
tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångs-
balansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag 
från den retroaktiva tillämpningen. Företaget har valt att inte 
omräkna koncernbidrag före tidpunkten före övergång till K3 
såsom frivilligt undantag enligt kapitel 35 punkt 22.

Övergången till nytt regelverk har enbart påverkat redovis-
ning av aktuariella vinster och förluster avseende pensionsskuld, 
redovisning av koncernbidrag samt redovisning av minoritets-
intresse. Nedan specificeras förändringarna som har påverkat 
resultat- och balansräkning för jämförelseåret.

Effekter av förändrade aktuariella antaganden eller av 
erfarenhetsmässiga justeringar av antaganden redovisas enligt 
redovisningsrekommendationens minimikrav. Det innebär att 
effekter av aktuariella vinster och/eller förluster i koncernredo-
visningen tidigare inte redovisats i resultat- eller balansräkning 
om nettobeloppet av oredovisade ackumulerade aktuariella 
vinster eller förluster inte översteg tio procent av nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen vid ingången av året. Aktuariella 
vinster och förluster utanför den 10-procentiga så kallade kor-
ridoren fördelades över de anställdas genomsnittliga återstående 

beräknade anställningstid som i slutet av 2013 uppgick till cirka 
tre år.

Övergången till K3 innebär att korridormetoden försvinner 
och samtliga aktuariella vinster och förluster redovisas direkt 
när de uppkommer. Balansräkningen påverkas genom att samtli-
ga tidigare oredovisade aktuariella vinster och förluster netto nu 
minskar koncernens pensionstillgång med motsvarande belopp 
över koncernens eget kapital efter justering för uppskjuten skatt. 
Fortsättningsvis kommer samtliga aktuariella vinster och förlus-
ter omedelbart påverka pensionsskuldens storlek. Förändringen 
avseende pensionsskulden per 31 december 2012 har redovisats 
över koncernens eget kapital efter justering för uppskjuten skatt.

Skatt avseende resultat från andelar i intresseföretag, som 
tidigare redovisades i skatt på årets resultat i resultaträkningen, 
upptas netto i rörelseresultatet.

Årets resultat före övergång till K3 redovisades exklusive 
minoritetsandel i årets resultat.

Koncernbidrag, som tidigare redovisades direkt mot fritt 
eget kapital efter avdrag för den skatteeffekt som koncernbi-
draget innebar, redovisas i och med övergången till K3 såsom 
bokslutsdisposition.

Koncernen har avskrivit goodwill på maximalt tio år även före 
övergången till K3 varför detta inte medfört någon justering.

Koncernen har sedan tidigare tillämpat komponentavskriv-
ning på materiella anläggningstillgångar där skillnaden i för-
brukning avseende dessa komponenter är väsentlig, varför detta 
inte inneburit någon förändring vid övergång till K3.

Övergång till K3 har inte heller inneburit någon omvärdering 
av finansiella instrument, redovisning sker i enlighet med  
kapitel 11.

 |  111 

Finansiella rapporter  |   Noter



Resultaträkningar januari–december 2013

Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr
Tidigare 

redovisningsprinciper
Effekt vid 

övergång till K3 K3
Tidigare 

redovisningsprinciper
Effekt vid 

övergång till K3 K3
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 6 922 — 6 922 3 861 — 3 861
Anslutningsavgifter 95 — 95 43 — 43
Aktiverat arbete för egen räkning 125 — 125 47 — 47
Övriga rörelseintäkter 23 — 23 32 — 32
Summa rörelsens intäkter 7 165 — 7 165 3 983 — 3 983

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –4 023 — –4 023 –1 639 — –1 639
Övriga externa kostnader –1 007 — –1 007 –937 — –937
Personalkostnader –733 — –733 –614 — –614
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar –789 — –789 –484 — –484
Summa rörelsens kostnader –6 552 — –6 552 –3 674 — –3 674
Resultat från andelar i koncernföretag 269 — 269 — — —
Resultat från andelar i intresseföretag 3 1 4 — — —
Rörelseresultat 885 1 886 309 — 309

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag — — — 223 — 223
Resultat från andelar i intresseföretag — — — 7 — 7
Resultat från övriga värdepapper och fordringar — — — — — —
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 — 10 57 — 57
Räntekostnader och liknande resultatposter –193 — –193 –172 — –172
Resultat efter finansiella poster 702 1 703 424 — 424

Bokslutsdispositioner — –163 –163 –216 –18 –234
Skatt på årets resultat –106 35 –71 3 4 7
Minoritetsandelar i årets resultat –1 1 — — — —
Årets resultat 595 –126 469 211 –14 197
varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 595 –126 468 197
Minoritetsintresse 1

Not 43 Forts
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Belopp i tkr

Tidigare
redovisnings-

principer
2012-12-31

Effekt vid  
övergång 

till K3
K3  

2013-01-01

Tidigare
redovisnings-

principer
2013-12-31

Effekt vid  
övergång 

till K3
K3  

2013-12-31

Tidigare
redovisnings-

principer
2013-12-31

Total 
effekt vid  
övergång 

till K3
K3  

2013-12-31

Tidigare
redovisnings-

principer
2013-12-31

Effekt vid 
övergång 

till K3
 K3  

2013-12-31

Summa immateriella 
anläggningstillgångar

422 — 422 348 — 348 348 — 348 199 — 199

Summa materiella  
anläggningstillgångar

11 636 — 11 636 11 715 — 11 715 11 715 — 11 715 7 666 — 7 666

Pensionstillgång 108 –80 28 104 63 167 104 –17 87 — — —
Övriga finansiella 
anläggningstillgångar

277 — 277 267 — 267 267 — 267 3 088 — 3 088

Summa finansiella 
anläggningstillgångar

385 –80 305 371 63 434 371 –17 354 3 088 — 3 088

Summa varulager 255 — 255 265 — 265 265 — 265 193 — 193
Summa kortfristiga fordringar 1 932 — 1 932 1 611 — 1 611 1 611 — 1 611 1 113 — 1 113
Likvida medel 351 — 351 471 — 471 471 — 471 174 — 174

Summa tillgångar 14 981 –80 14 901 14 781 63 14 844 14 781 –17 14 764 12 433 — 12 433

Aktiekapital 400 — 400 400 — 400 400 — 400 400 — 400
Annat eget kapital 
inklusive årets resultat

— 4 624 4 624 — 5 202 5 202 — 5 139 5 139 — — —

Bundna reserver/Reservfond 4 309 –4 309 — 4 562 –4 562 — 4 562 –4 562 — 100 — 100
Summa bundet eget kapital 4 709 4 962 4 962  500 — 500

Fria reserver/Balanserad 
vinst

–262 262 — –5 5 — –5 5 — 169 14 183

Årets resultat 640 –640 — 595 –595 — 595 –595 — 211 –14 197
Summa fritt eget kapital 378 590 590 380 — 380

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

5 087 –63 5 024 5 552 50 5 602 5 552 –13 5 539 — — —

Minoritetsintresse — 129 129 — 140 140 — 140 140 — — —

Summa eget kapital 5 087 66 5 153 5 552 190 5 742 5 552 127 5 679 880 — 880

Obeskattade reserver — — — — — — — — — 4 141 — 4 141
Minoritetsandelar 129 –129 — 140 –140 — 140 –140 — — — —

Avsättning för pensioner — — — — — — — — — 9 — 9
Uppskjuten skatteskuld 1 542 –17 1 525 1 536 13 1 549 1 536 –4 1 532 — — —
Övriga avsättningar 21 — 21 30 — 30 30 — 30 23 — 23
Summa avsättningar 1 563 –17 1 546 1 566 13 1 579 1 566 –4 1 562 32 — 32

Summa långfristiga skulder 4 833 — 4 833 4 660 — 4 660 4 660 — 4 660 4 626 — 4 626
Summa kortfristiga skulder 3 369 — 3 369 2 863 — 2 863 2 863 — 2 863 2 754 — 2 754

Summa eget kapital 
och skulder 

14 981 –80 14 901 14 781 63 14 884 14 781 –17 14 764 12 433 — 12 433

Koncernen Moderföretaget
Balansräkningar, förkortade

 |  113 

Finansiella rapporter  |  Noter



Göteborg den 10 februari 2015

Kia Andreasson
Styrelsens ordförande

Roland Rydin Ingela Bergendahl

Mats Carlsson Patrick Gladh

Lars Lorentzon Tina Arvidsson

Vladimir Jerosimic Håkan Johansson

Charlotta Sandving Brändström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 februari 2015.

Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 10 februari 2015.

Eshag Kia
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Elisabet Olin
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

114  |  

Underskrifter



Revisionsberättelse
Till årsstämman i Göteborg Energi AB, organisationsnummer 556362-6794

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Göteborg Energi AB för räkenskapsåret  
2014-01-01 – 2014-12-31.  Bolagets årsredovisning och koncern-
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 60-114.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för års redovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol-
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefat-
tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden  för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens  förvaltning för Göteborg Energi AB 
för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utö-
ver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om  någon styrelseledamot  eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisnings lagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 10 februari 2015
Deloitte AB 

Hans Warén
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2014

Till årsstämman i Göteborg Energi AB
Organisationsnummer 556362-6794   

Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Göteborg Energi AB:s verksamhet under år 2014. 

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt 
ägardirektiv.  

Vårt ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt Aktiebolagslagen, Kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. 

En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och vd. Granskningen har genomförts med den in-
riktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Göteborg den 10 februari 2015

Eshag Kia Elisabet Olin  
av kommunfullmäktige av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor
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