Vårt arbete för en hållbar utveckling
Hållbarhetsredovisning

Jag funderar på om det inte
skulle vara ännu snyggare
med en grå nyans mot den
mörkblå botten så att det
inte blir så stor kontrast som
det blir med vitt?.
Grå enligt vår grafiska profil
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Oxelö Energi är ett kommunägt bolag
och ingår sedan 2001 tillsammans
med Kustbostäder i en av kommunen
ägd kommunkoncern.
Kommunfullmäktige utser företagets
styrelse och lekmannarevisorer.
Oxelö Energi köper administrativa
tjänster inom personal, ekonomi,
marknad och kundtjänst av
Kustbostäder.
Vi är ett kundorienterat
fullserviceföretag. Vårt mål är att skapa
största möjliga nytta för dig som
kund med minsta möjliga miljö- och
klimatpåverkan.

Våra affärsområden
Elnät
Vi bygger, driftar och underhåller elnätet för att säkerställa en god
elförsörjning. Vi investerar löpande i vårt elnät för att hålla en hög
leveranssäkerhet. På uppdrag av Oxelösunds kommun bedriver vi
verksamheten för gatu- och vägbelysningen.

Stadsnät
Att ha en stadnätsanslutning är för många oxelösundare lika
självklart som att ha el, vatten och värme i huset. Drygt 75 % av
hushållen i Oxelösund är idag anslutna till stadsnätet i Oxelösund
och har tillgång till en snabb och säker internet-, tv- och
telefonianslutning med full valfrihet.

Fjärrvärme
Oxelösunds fjärrvärme är en av Sveriges billigaste. Anledningen till
detta är att vi tillvaratar spillvärmen från SSAB. Fjärrvärme är en
pålitlig och effektiv värmekälla. Den är även miljövänlig då befintlig
industrigas eldas i ett effektivt kraftvärmeverk. Därmed sker inga
extra utsläpp eller påverkan på miljön.

Renhållning och avfall
Det är Kommunstyrelsen som har verksamhetsansvaret för
avfallshanteringen i kommunen. Hanteringen av det avfall som
omfattas av kommunens ansvar utförs av Oxelö Energi.
Oxelö Energi har i sin tur anlitat en extern entreprenör för hämtning
av hushållsavfall.

Vatten och avlopp
Oxelö Energi är huvudman för det kommunala
vattnet och avloppet i Oxelösunds kommun.
Vi jobbar hårt för att minimera andelen
odebiterbart vatten samt att vårt renade
spillvatten uppfyller alla miljökrav.
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Välkommen till Oxelö Energis första
hållbarhetsredovisning
Hållbar och uthållig stad
Oxelö Energi AB arbetar dagligen med hållbarhetsfrågor och som är en våra
viktigaste uppgifter. Några exempel på det är att vi har uppfört ett återbruk på
vår återvinningscentral som har blivit ett mycket populärt besöksmål. Vi är
återförsäljare av solceller och har byggt upp Södermanlands bästa infrastruktur
med laddstolpar för elbilar.
Vårt stadsnät finns etablerat i hela Oxelösund och är tillgängligt för alla
Oxelösundare som vill ha en uppkoppling till ett snabbt bredband. En
framgångsfaktor för bolaget har varit samarbetet med SSAB där vi hämtar
överskottsenergi som förser Oxelösund med fjärrvärme. Vi leverera en hög
tillgänglighet i vår elleverans med större delen av elnätet nedgrävt och okänsligt
för väder och vind. Vi driver Sveriges äldsta anlagda våtmark som renar
avloppsvattnet till en ännu bättre vattenkvalitet.
En gång per år påminner vi oss själva om detta arbete samt berättar om vad vi
gör när vi arrangerar en Hållbarhetsdag.
Mycket stimulerande att arbeta i ett bolag som med god lönsamhet ges
möjlighet att ta ett helhetsgrepp inom många olika områden och som lokalt kan
bidra till att forma en hållbarare och uthålligare stad.
Per Koman Alm
VD Oxelö Energi AB
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Hållbarhet för oss
Oxelö Energi har en tydlig hållbarhetsinriktning, vi strävar efter att driva
verksamheten så den skapar värde både för bolaget, kunderna och vårt
samhälle. Samtidigt hoppas vi att vi kan skapa stolthet i vår organisation.
En viktig del är att bidra till en hållbar framtid. Detta gör vi genom att ta del
i omställningen till en hållbar energianvändning.
Utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete är FN:s globala mål ”Agenda 2030” för
hållbar utveckling samt Sveriges miljömål. Dessa har kopplats samman med
bolagens målbilder, verksamhetsplaner, kommunens strategiska dokument för
hållbar utveckling samt vår vision ”Vi förenklar Oxelösundarnas vardag”
Det finns tre olika perspektiv av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer
varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. I de olika
perspektiven finns inriktningar, de olika inriktningarna ska ses som stöd vid
planering. De står var och en för sig men tillsammans så bildar de en helhet
som blir hållbar ur olika perspektiv. Inriktningarna ska även ses som stöd vid
konsekvensbeskrivningar och för att kunna se samhörigheten och påverkan av
olika saker i verksamheterna.
Vårt bidrag till de Globala målen
Agenda 2030 och de 17 globala målen är världens gemensamma plan för
hållbar utveckling. Genom vår verksamhet har vi möjlighet att direkt påverka
mål 3, God hälsa och välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla,
mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen. Vi bidrar
indirekt till många fler mål, men dessa mål ses som vårt viktigast bidrag.
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Torggatan i Oxelösund
Under den lugna ytan sjuder det av aktivitet.
Ledningar för fibernät, fjärrvärme, el, vatten och avlopp
ser till så att oxelösundarnas vardag fungerar.
Allt som behövs för ett väl fungerande och hållbart samhälle.

Ekologiskt hållbarhet
Ekologisk hållbarhet innebär en utveckling som tillgodoser
Dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet
att tillgodose sina behov. Det handlar om att hushålla med
mänskliga, materiella och naturresurser på lång sikt. Detta kan
vi nå genom att arbeta med miljö, klimat och energi samt konsumtion.
Inriktning-miljö
Att ha tillgång till frisk luft, rent vatten, bra miljö och en god hälsa är viktigt för oss
på Oxelö Energi. Genom att välja att gå eller cykla korta sträckor i stället för att ta
bilen bidrar vi till ökad hälsa och en bättre miljö. Arbetet med naturvård syftar till att
främja och bevara den biologiska mångfalden, det rika djur- och växtlivet samt våra
olika naturtyper. Vi vill också öka livskvalitet och skapa förutsättningar för ett rikt
friluftsliv och en god folkhälsa. Det finns en klar koppling mellan hög biologisk
mångfald och ekosystemens förmåga att leverera en rad viktiga ekosystemtjänster
och bidra till människors välbefinnande.
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Inriktning – Klimat och Energi
Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet
förändras och blir varmare, vilket får stora
globala konsekvenser. Utmaningen framöver
ligger främst i att minska koldioxidutsläppen
från uppvärmning, transporter och
konsumtion. Vi behöver använda energi på ett
effektivare sätt, fasa ut fossila bränslen och
framställa mer förnybar energi. En hållbar
energianvändning inom ett energisystem som
är tryggt, kostnadseffektivt och ger låg
inverkan på hälsa, miljö och klimat är en
grundförutsättning för att välfärden och för
näringslivet ska kunna gå en positiv framtid till
mötes. På Oxelö Energi arbetar vi med detta
genom, energieffektivisering genom
förändring av beteende och livsstil, utveckling
av nya tjänster och ny teknik samt ersättning
av fossila bränslen.
Vi ska planera för att det dagliga resandet kan
ske energieffektivt, vi ska även aktivt fortsätta
utvecklingen av vår solcellssatsning i
kommunen.
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Inriktning – Konsumtion
Oxelö Energi strävar efter hållbar konsumtion och att skapa förutsättningar
för att det ska vara enkelt att göra miljö och hälsosamma val i vardagen.
Vi ska bidra till att stärka efterfrågan på ekologiskt och rättvist producerade varor
och tjänster, både genom hållbar offentlig upphandling och genom rådgivning.
Konsumtion av resor, matvaror samt uppvärmning av bostäder och fastigheter är
några exempel där val kan vara avgörande. Vår konsumtion belastar miljön vid såväl
tillverkning och användning som vid återvinning och avfallshantering.
Oxelö Energi ska medverka till att kläder, möbler och andra produkter
får ett långt liv genom ett attraktivt återbruk.

Effektiva nät
En viss mängd el, värme och dricksvatten går till spillo vid distributionen och vid
överföring från produktionsenheterna till våra kunder. För att minska nätförlusterna
arbetar vi aktivt med att optimera temperaturerna i nätet och med förebyggande
underhåll för att minska läckage i dricksvattennätet. Nätförlusterna definieras som
skillnaden mellan den mängd energi/flöde som matas in i ett nät och den totala
mängd som används hos kunderna.
Tillgängligheten på elnätet i procent per kund under de senast fem åren har varit:

99,996 %
Mikroproduktion av el
Intresset för att producera el för den egna förbrukningen ökar. På Oxelö Energi ser vi
positivt på att flera kunder vill bidra i klimat- och miljöarbetet.
År 2018 startade vi upp en nytt affärsområde med solceller.
Totalt effekt på installerade solceller i kommunen april 2018.
103 kW 9 st anläggningar
Total effekt i kommunen november 2019.
492 kW 44 st anläggningar
Total effekt installerad av Oxelö Energi
151 kW 18 st anläggningar
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Social Hållbarhet
Ett samhälle som är socialt hållbart har människors behov och
förutsättningar i centrum där alla har samma möjligheter att ta
del av det goda samhället. Samhället vilar på en demokratisk
värdegrund där mångfald, hälsa, delaktighet och trygghet är i
fokus. Vi agerar utifrån vår gemensamma värdegrund med
ledorden respekt, helhetssyn och engagemang. Vår sociala
hållbarhet handlar om relationen med våra medarbetare,
kunder, leverantörer och samhället i stort.
Inriktning - Mångfald
Oxelö Energi strävar efter ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och
möjligheter – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Grunden finns i deklarationen
om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm. Vi ska arbeta aktivt mot
alla former av diskriminering och allt som leder till att människor och grupper
särbehandlas negativt. Mångfald ska ses som en förutsättning och möjlighet för
tillväxt. Oxelö Energi vill vara en förebild för mångfald och ska fortsätta värna sin
öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer företagande, invandring, jämställdhet, andra
olikheter, eller helt enkelt öppenhet för mångfald. Därför välkomnar vi fler kvinnliga
medarbetare till vårt företag då majoriteten i dagsläget utgörs av män.
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Inriktning- Hälsa

Inriktning - Delaktighet

Att ha en god hälsa, det vill säga att
må bra och ha tillräckligt med resurser
för att klara vardagens krav och kunna
förverkliga sina personliga mål är
betydelsefullt för alla. Hälsans
bestämningsfaktorer handlar till
exempel om det absolut
grundläggande, som rent vatten, mat,
värme och en säker miljö samt faktorer
i samhällsstrukturen som stödjer
individen på olika sätt. Det handlar
också om levnadsvanor men också om
livsvillkor. Samspelet mellan alla dessa
faktorer är viktig för hälsan. På Oxelö
energi arbetar vi med systematiskt
hälsoarbete för att skapa jämställda
och jämlika förutsättningar för allas
hälsa. En socialt hållbar arbetsplats
kräver förstärkning och utveckling av
hälsofrämjande strategier utifrån dessa
faktorer. Arbetet hos oss bör inriktas till
att se och rikta insatser utifrån
människors livsvillkor. Att utjämna
skillnader i hälsa är en viktig insats för
att säkerställa den demokratiska
processen.

Att känna delaktighet innebär att uppleva
att ha inflytande och möjlighet att påverka
både de egna livsvillkoren men även
utvecklingen av samhället. För att kunna
känna delaktighet är arbete och trygg
försörjning en grundläggande
förutsättning. Förutsättningar för livslångt
lärande, tillgång till utbildning och
kompetensutveckling påverkar människors
livschanser, förutsättningar att välja livsstil
och arbete. Tillit till lokalsamhället skapas
bland annat genom att alla medborgare
kan ta del av samhället, känna tillhörighet
och sammanhang och därigenom ta plats
och få inflytande. Ju större känsla av
gemenskap som finns desto högre
lokalsamhällestillit. Tillit bidrar till ökad
jämlikhet, ökad förändrings-benägenhet,
mindre skadegörelse och ökad trygghet.
På Oxelö Energi ska vi arbeta för en hög
tillit till samhället genom att ge
förutsättningar för delaktighet och
gemenskap i möten och kontakter mellan
olika grupper av människor. Att aktivt
jobba för att alla medarbetare ständigt
utvecklas genom utbildningar ser vi som
en självklarhet.
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”Jag trivs i gänget och med
arbetsuppgifterna,
Omväxlingen är toppen,
arbetet med våtmarken
är favoriten”
Anders Tollén
Driftansvarig reningsverket

Nöjda trygga kunder
Oxelö Energi har både företagskunder och privatkunder. Vår styrka är att vi
finns där vi verkar och kan möta våra kunder med respekt och ödmjukhet.
Att vara engagerade på hemmaplan är betydelsefullt för oss, det är här vi
vill bidra till att utveckla samhället.

Våra kunder är fortsatt väldigt nöjda med oss. 2019 gjorde SKL, Sveriges
kommuner och landsting en undersökning där medborgarna har fått tycka
till om den kommunala tekniken ”Kritik på teknik”

Kommunikation och kontakter
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Inkomna samtal under 2019

de 102 deltagande Kommunerna.

Stadsnätsutveckling
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I samband med att användningen av
internet och digitala plattformar ökar blir
samhället alltmer beroende av att
kommunikationsnät och tjänster fungerar.

Målet är 3300 aktiva kunder år 2025.

2017

2018
anslutna

2019

aktiva

13

Sorterade fraktioner ÅVC
(ton/år)

Avfall och avfallshantering
Kommuninvånarna är övervägande
positivt inställda till de typer av
avfallshantering som undersökningen
Kritik på teknik berör, nio av tio är
positivt inställda till hur hämtandet av
avfall vid bostaden, inlämnandet av
avfall vid återvinningscentralen,
inlämnandet av farligt avfall och
inlämnandet av förpackningsavfall och
tidningar fungerar för dem.
Detta ger Oxelösund en fjärdeplats i
årets mätning. I Sverige bidrar varje
svensk i snitt med närmare 500 kg
hushållsavfall. I Oxelösund sorteras
matavfall och matrester för sig som
sedan omvandlas till biogas.
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Oxelö Energi och ett aktivt återbruk
Ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle är återanvändning.
Vi på Oxelö Energi arbetar därför aktivt för att utöka återbrukandet
i Oxelösunds kommun och ge saker och ting ett längre liv.
Vi är väldigt positiva till återbruk och vill givetvis främja detta, så sedan
2018 driver Oxelö Energi ett återbruk inne på återvinningscentralen.
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Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet förutsätter en ekonomisk balans samt att på ett
långsiktigt och optimalt sätt använda och hantera befintliga resurser så att
dessa både kvarstår och utvecklas för dagens befolkning.
Detta ger kommande generationer en stabil grund för en god välfärd och
framtida utveckling.
Inriktning – Ekonomisk
långsiktighet

Omsättning Oxelö Energi (tkr)

På Oxelö Energi ska arbetet med
ekonomisk hållbarhet i grunden
präglas av långsiktighet, detta måste
därför tydligt genomsyra hela
processen vid upprättande av drift- och
investeringsplaner. Tidshorisonten för
ekonomisk långsiktighet är 5 - 50 år.
Ett långsiktigt synsätt medför att man
bättre och tydligare kan prioritera och
agera rätt, hitta goda lösningar till
finansiering som gröna lån, samt
hantera svängningar i konjunkturen.
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Inriktning – Utveckling och tillväxt
En av de viktigaste faktorerna för att säkerställa ekonomisk hållbarhet är
utveckling. För att skapa detta i kommunen krävs goda förutsättningar för såväl
det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Detta uppnås bland annat
genom att attrahera kvalificerad arbetskraft, skapa goda infrastrukturer samt en
väl fungerande, bra skola och barnomsorg.
Där utöver måste grundförutsättningarna vara en tillåtande kultur samt en
stimulerande och öppen struktur för nytänkande. Oxelö Energi bör även samverka
med civilsamhället och näringslivet så ett fortsatt arbete med våra
hållbarhetsdagar och centrumförening ger oss bra förutsättningar för ekonomisk
utveckling och tillväxt i framtiden.
Oxelö Energi har uppsatta nyckeltal för att följa upp den ekonomiska balansen i
bolaget, två av verksamheterna ska bidra till bolagets vinst, fjärrvärme och
Elnätsverksamheten har ett avkastningskrav på 12%.
År 2028 kommer ett avkastningskrav även på stadsnätsverksamheten med 8% .
Renhållnings- och VA-verksamheten är taxefinansierad enligt
självkostnadsprincipen. Det betyder att vi inte får ta ut högre avgifter än vad det
kostar att bedriva Renhållnings- och VA-verksamheten.

Avkastning på sysselsatt kapital
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Ett urval av hållbarhetsinsatser som genomförts
Miljönär
Branschföreningen Svenskt Avfall införde Miljönärmärkningen hösten 2017 i
sitt kommunikationsarbete för att lyfta frågan om förebyggande av avfall och
främja en hållbar konsumtion på ett kreativt sätt. Den som återanvänder
resurser genom att laga, lappa och köpa begagnat sparar pengar och blir
därmed rik – den blir Miljönär.

Oxelö Energi har deltagit aktivt sedan starten och lyft fram den ekonomiska
vinningen av återbruk detta genom att använda kampanjmaterial i form av
annonser, filmer, banners och liknande. Budskapet är att det ska vara smart
och coolt att laga, låna och återanvända. Hela Miljönärkampanjen vann
internationellt erkännande genom ISWA Communication Award.
I Oxelösund har information om miljömärkningen spridits till
allmänheten och till de företag och verksamheter som arbetar
med att låna, laga, återbruka eller på annat sätt främja minskad
konsumtion och ökat återbruk.
Biblioteket på Koordinaten i Oxelösund var först ut
Med att få sin Miljönärmärkning. Nu står Benjamins Återbruk,
Röda Korsets Secondhand butik samt återbruksbutiken
One More Time på tur.

Avfall Sveriges Miljönärsmingen ampanj lyfter
Benjamins Återbruk
Benjamins återbruk öppnades våren 2018 inne på återvinningscentralen och
är en plats där alla oxelösundare kan lämna det de inte behöver och ta vad de
har användning för, helt kostnadsfritt. Möbler, cyklar, barnvagnar, husgeråd,
porslin, böcker, leksaker och prydnadsföremål har bytt ägare genom åren.
Återbruket fick namnet efter Benjamin som jobbar på Oxelö Energi och
ansvarar för återvinningscentralen.
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EKOvågen


Ramdalskolan och Brevikskolan deltog i projektet EKOvågen under 2016
där elevernas matavfall vägdes under två terminer, detta för att minska
mängden skolmat som kastas i soporna och göra eleverna
uppmärksamma på hur stora mängder matavfall det blir sammantaget.
En liten slängd rest från en elevs tallrik som kan tyckas lite, men ses det
till helheten med samtliga elevers mängd och även över en längre tid blir
bilden en annan.









En våg placerads under kärlet för matavfall och
eleverna kunde tydligt se sin egen påverkan när de
ratade något från sin tallrik. Slutresultatet var positivt,
mängden slängd mat mer än halverades på
Ramdalsskolan med en minskning på 55% och även
Brevikskolan fick ett gott resultat med en minskning
med 37% jämfört med rikssnittet.



Projektet med EKOvågen visar att det är viktigt att sprida kunskap och
förståelse för matsvinnsfrågan och att vi behöver få till en attityd och
beteendeförändring vad gäller att kasta mat i soporna.



Elbilar, laddstation och laddstolpar



Vi på Oxelö Energi har arbetat aktivt med att successivt byta ut våra
fossildrivna bilar till nya miljövänliga eldrivna fordon och har nu närmare
45 % eldrivna fordon i vår bilpark. Något som kändes självklart då
Oxelösund är en liten ort med korta geografiska avstånd där majoriteten
av körsträckorna uppgår till mindre än 5 km och resorna oftast är inom
kommungränsen. Samtidigt hoppas vi kunna inspirera fler genom att visa
på goda exempel inom miljöteknik som finns att tillgå där solceller är en
spännande teknik som vi tror mycket på.



Sommaren 2015 invigdes Oxelö Energis egna soldrivna laddstation så att
elförsörjningen till de egna elbilarna enkelt skulle kunna tillgodoses.



Laddstationen laddar två bilar åt gången och har en total takyta på 14
kvadratmeter, en maxeffekt på cirka 2kW och producerar upp till 2000
kWh per år. Detta ger i storleksordningen 1500 till 2000 mils bilkörning
per år beroende på biltyp och körstil. Laddstationen är ansluten till
Solbanken vilket innebär att varje kilowattimme som produceras sätt in på
ett solbankskonto och därefter kan användas när som helst, även när
solen inte skiner.
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Om den producerade solelen från Oxelö Energi inte skulle
räcka och täcka det egna behovet, så kan Solbanken täcka
upp med ytterligare solel.
Oxelö Energi har även verkar aktivt för att sätta upp
elladdstolpar för allmänheten i Oxelösund och bidragit
aktivt till de 14 laddstolpar som idag finns i Oxelösund.
Den första laddstolpen invigdes 2010 vid stora parkeringen
vid Järntorget i centrala Oxelösund och sattes upp i
samarbete med Oxelösunds Kommun och Bixia.

Miljökörkortet
För att ge personalen en ökad förståelse för miljöfrågor
genomförde Oxelö Energi en miljöutbildning under 20172018 där samtliga anställda tog ett så kallat Miljökörkort.
Utbildningen gav förståelse för miljöpåverkan både ur ett
historiskt och ett samhällsmässigt perspektiv.
Viktigt blev att koppla miljöfrågorna direkt till den egna
verksamheten och till sitt eget arbetsområde. Detta för att
kunna generera idéer hos vår personal och sedan kunna
konkretisera nya lösningar. Allt för att vi med ny kunskap
och kompetens kan agera på ett hållbart sätt framöver.

Friskvård
Vi verkar aktivt för att våra medarbetare ska vara friska och
må bra, även det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.
Friskvårdsbidraget gör att varje anställd själv kan välja
vilken motions- eller träningsform som passar bäst. Våra tre
hälsoinspiratörer initierar olika aktiviteter under året för att
inspirera och öka kunskapen hur viktig hälsoaspekten är för
må bra både fysiskt och psykiskt.
Vi har gemensam gruppträning med styrka och kondition
varje torsdag på Ramdalen med en egen tränare, om den
anställde så önskar går det bra att simma istället. En
innebandymatch anordnas även årligen och
innebandyträning på tisdagar,
Prova-på-aktiviteter har erbjudits under åren för att
introducera till något nytt som golf, kanot, yoga eller
paintball. Även kostföreläsningar om matens betydelse och
vikten av en allsidig kost har varit uppskattade inslag.
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Riskhantering
Oxelö Energi jobbar kontinuerligt med att identifiera och bedöma
verksamhetsrelaterade risker. Verksamhetschefer och driftchefer
gör årligen en ny bedömning av övergripande risker enligt uppsatta rutiner.
I verksamheterna i övrigt görs kontinuerliga riskbedömningar vid de
olika arbetsmoment och projekt som bedrivs i det dagliga arbetet.
Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt
och socialt sund arbetsplats som är utvecklande och där medarbetare
upplever arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att påverka sitt arbete.
Våra medarbetare ska kunna ha ett liv i balans och ha energi kvar för
det privata livet efter arbetsdagens slut.
Med ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete minskar riskerna för oönskade
händelser och vi har en bättre möjlighet att hantera konsekvenserna av
dessa händelser om de ändå inträffar.

Anläggningsarbete är det i särklass
mest riskfyllda arbetet när Oxelö Energi
gör sina årliga bedömningar
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Om rapporten
Denna rapport redogör för Oxelö Energis hållbarhetsarbete.
Oxelö Energi omfattas inte av lagkravet på hållbarhetredovisning
men vi ser ändå stora vinster i att ta fram en redovisning över
hur vi agerar hållbart.
Rapporten berör våra väsentliga hållbarhetsfrågor som vi har
identifierat utifrån omvärldskrav, efterfrågan från våra kunder och
vårt ägardirektiv från kommunen.
Hållbarhetsrapporten är ett första steg för att kommunicera vårt
hållbarhetsarbete. Rapporten ska spegla det arbete vi gjort
under de senaste åren och hur vi ska möta framtiden på ett
hållbart sätt.
Om du har frågor eller funderingar kring vårt hållbarhetsarbete i
allmänhet, eller om rapporten får du gärna höra av dig till oss.

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund
Telefon 0155- 388 40
oxeloenergi@oxelosund.se

