
Vi lever här
Att inleda arbetet med 2017 års hållbarhetsredovisning sker med höga krav på att  
leverera bra. Förra årets redovisning blev nämligen utsedd till Årets Hållbarhetsredovisning 
av tidningen Aktuell hållbarhet. Ett fantastiskt erkännande! När man som vi arbetar med 
infraservice för framtidens samhälle finns ju bara ett alternativ, att vi är hållbara. 

En förhållandevis varm start på året med 
lite snö, en regnfattig vår och en sval 
sommar ledde till att produktionen av 
både fjärrvärme och fjärrkyla blev låg. 

Lite snö och regn innebar också en lägre produk-
tion av vattenkraft. Fördelen med det varma 
och nederbördsfattiga vädret var att vi klarade 
kraftvärmeproduktionen med mestadels för-
nybara och återvunna bränslen. En föraning  
om vad vi vill åstadkomma till 2020. Är det håll-
bart att producera energi med bränslen? Den 
frågan har debatterats under 2017. Vi tror att 
det är hållbart när bränslet består av resurser 
som inte längre går att återvinna på annat sätt. 
Utmaningen för oss är att vi tillsammans med 
resten av samhället måste bli ännu bättre på 
att minska avfallsmängderna och öka material -
åter vinningen. Det är när material i form av bra  
plast och papper används om och om igen.  
När materialen är helt uttjänta ska de komma  
till oss och energiåtervinnas. Det är hållbart.

Exploateringstakten i regionen har varit hög 
under året, med såväl förnyelse som utbyggnader 
av nät. Företaget Northvolt valde till exempel 
att etablera sin forsknings- och utvecklings-
verksamhet här i Västerås, vilket är fantastiskt 
roligt för regionen och ett erkännande för den 
kompetens som finns här. Men fabriken kunde 
kanske varit ännu större om vi kunnat erbjuda 
tillräcklig effekt av el. Att kapaciteten för att 
överföra el inte räcker till är en riktig utmaning 
för oss framåt och där behöver vi vara fortsatt 
starka i påverkansarbete så att överliggande 
nät kan stödja oss. Vi behöver också förstärka 
vårt eget lokala nät där vi idag, tyvärr, måste 
säga temporärt nej till vissa laddstationer för 
att inte överanstränga elnätet.

Nästa utmaning vi står inför är att utreda möj-
ligheten att bygga in, alternativt omlokalisera, 
avloppsreningsverket i Västerås. I dagsläget 
ligger verket både centralt och Mälarnära, på 

mark som är attraktiv för både bostäder och  
rekreation. Vidare utredning kommer att krävas.
Våra mätningar visar att våra kunder är fort-
satt nöjda med oss och att vi klarar de högt 
ställda kraven. Ett bevis för att kunderna har 
förtroende för oss är uppsvinget på försäljning 
av solceller. Under 2017 installerade vi 851 kW 
solceller hos våra kunder. Detta tillsammans 
med ökad anslutning av mikroproducenter av 
förnybar elproduktion i vårt nät har bidragit 
till att den installerade effekten av förnybar el 
totalt sett nästan fördubblats sedan 2016.

Ett företag blir aldrig bättre än sina leverantörer. 
Under 2017 tog vi därför fram ett dokument 
med avseende på vilka miljö- och arbetsmiljö-
krav som ska gälla för alla Mälarenergis entre-
prenörer och leverantörer. 24 av dessa har 
under året fått en hårdare granskning genom 
revision med avseende på just miljö- och 
arbetsmiljökrav.

Sist men inte minst måste även vår viktigaste 
resurs, alla vi som arbetar på Mälarenergi, trivas 
och må bra. Mälarenergis HR-avdelning har 
arbetat fokuserat för att lyfta personal frågor 
både internt och externt under året. För det 
arbetet fick vår HR-chef utmärkelsen Årets 
personaldirektör inom Employer Branding av 
företaget Universum. För att skapa intresse  
för vår bransch och vårt företag arbetar vi 
också nära regionens skolor, yrkesskolor och 
högskolor. Något som vi tror kommer skapa  
bra förutsättningar för framtida medarbetare.

2017 var ett starkt år då vi tillsammans med 
andra aktörer i regionen fortsatte utveckla vår 
infraservice med fokus på ett hållbart samhälle 
och en attraktiv region. Vi lever här!

Niklas Gunnar 
Vd och koncernchef Mälarenergi AB
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