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kunders tålamod, när vi under sensommaren fick in mycket 
större volymer på grund av ändrade transportflöden, orsa-
kad av Göteborgskonflikten. Utöver ett stort tack till våra 
kunder för deras förståelse och personalens hårda arbete för 
att lösa situationen, har värdefulla lärdomar dragits som vi 
kan utvecklas av. Vi har identifierat flaskhalsar som vi kan 
ta bort genom att förbättra vår infrastruktur och öka vår 
containerkapacitet kommande år.

NYA INVESTERINGAR STÅR FÖR DÖRREN
Under 2018 fortsätter vi att investera i något som kan låta 
enkelt men som faktiskt är väldigt viktigt, vår el-infrastruk-
tur. Vi gräver ner kablar och utökar vår el-kapacitet så att 
vi kan ta emot fler kylcontainrar och för att försörja allt fler 
arbetsfordon med el. Vi invigde under 2017 vårt nya ställ-
verk och är nu rustade för en mer elektrifierad framtid som 
hamn. Jämte detta har vi tagit beslut om att bygga två nya 
lager- och terminalhus i Skåneterminalen vilket kommer att 
innebära att vi i ett slag ökar vår lagerkapacitet med 30 pro-
cent. Allt för att bli ännu effektivare.

MILJÖ- OCH HÅLLBARHET I FOKUS
Att minska sjötransportindustrins negativa miljöeffekter 
är ett långsiktigt arbete för hela branschen. Helsingborgs 
Hamn tar ambitiösa och tydliga steg för att minska både 
den egna och den omkringliggande verksamhetens miljö-
påverkan. Vi arbetar sedan länge aktivt för att minska emis-
sioner och buller och vi siktar högt. Inom några år hoppas vi 
att helt ta bort dieseldrivna fordon i hamnen, vilket förstås 
är ett mycket stort framsteg i ambitionen att minska skad-
liga utsläpp. Utvecklingen går snabbt framåt och vi vill vara 
tidiga i satsningarna för att visa våra kunder att vi menar all-
var med omställningen till en hållbar hamn. Vi genomför 
löpande satsningar i hamnen som både sänker emissioner, 
sparar energi och samtidigt skapar bättre arbetsmiljö för 
våra medarbetare.

2017 blev ett starkt år för Helsingborgs Hamn. Vårt 
resultat nådde en ny rekordnivå och såväl nya kunder 
som godsvolymer strömmade till. Hamnens bety-
delse för näringslivet, regionalt och nationellt, är om 
möjligt ännu större än tidigare. Med ett gediget resul-
tat i ryggen fortsätter vi att investera för framtiden. 
För våra kunder, medarbetare och ägare.

Årets utveckling är ett resultat av ett väloljat lagarbete i 
hamnens hela verksamhet. Alla våra avdelningar, från kajer 
till kontor, har arbetat tillsammans för att nå framgångar 
som alla kan vara stolta över. 

EN BRA AFFÄR FÖR KUNDEN A OCH O
I grunden är det enkelt. Genom att varje dag vara värdefulla 
för kunderna och möta deras logistikbehov skapar vi resul-
tat för alla parter. Kunderna, deras kunder, hamnen och 
våra medarbetare. Vårt resultat avspeglar samtidigt Sveri-
ges utveckling. Vi är mitt uppe i en högkonjunktur med sti-
gande export och import och därför SKA det gå bra för ham-
nen. Men det betyder inte att hamnen är ett självspelande 
piano. Tvärt om krävs det mycket arbete för att ligga i fram-
kant.

EN ALLT EFFEKTIVARE HAMN VÄXER FRAM
Att utveckla, innovera och investera är ett naturligt tillstånd 
för oss. Varje år för med sig nya projekt, som steg för steg 
ökar vår kapacitet. Under 2017 har vi planenligt genom-
fört en rad satsningar, däribland i ny IT-teknik, maskiner 
och fordon, utbildningar för våra medarbetare, nya arbets-
sätt, satsningar på ny el-infrastruktur och yardplanning etc. 
Invigningen av vår nya containerkaj 903 i Västhamnen taj-
mades väl med det snabbt ökande godstillskottet och har 
spelat en viktig roll i vårt resultat. Samtidigt finns det anled-
ning att vara ödmjuk och inse att det alltid finns saker som 
kan bli bättre. Exempelvis prövades vår kapacitet, och våra 

All time high

 ENGAGERAT MEDARBETARSKAP EN 
KONKURRENSFÖRDEL
Maskiner och kajer i all ära. En hamn är aldrig bättre än 
sina medarbetare och därför är det viktigt att skapa en miljö 
där personlig utveckling och ökad kompetens prioriteras. 
Under 2017 har vi haft ett större fokus på medarbetarskap 
och individens delaktighet i företagets utveckling än tidi-
gare. Samtliga medarbetare har tränats och utvecklats i sina 
roller i företaget och även hamnens ledarskap har förädlats 
genom utbildning. Satsningar som ger resultat, exempelvis i 
ett allt bättre samarbete mellan hamnens olika avdelningar, 
från kaj till kontor och allt däremellan. Detta visar sig inte 
minst i starka kundrelationer som vittnar om medarbetar-
nas starka engagemang att hjälpa kunderna.

KAPACITET ATT FORTSÄTTA VÄXA
Vi slår inte av på takten efter årets framgångar och vi är inte 
nöjda. Bara med den inställningen kan vi fortsätta utvecklas 
och stå på tårna för våra kunder. Min vision är att hamnen 
inom en snar framtid ska lyckas fördubbla sin containerka-
pacitet inom hamnens existerande område. Det är lite av ett 
reptrick men fullt möjligt. Med detta budskap vill vi skicka 
en tydlig signal till omvärlden. Helsingborgs Hamn är ett 
framtidsföretag som investerar, är utvecklande och som 
varje dag når närmare visionen om branschens nöjdaste 
kunder och medarbetare. 

Med en bra start på 2018 ser jag ingen annan anledning än 
att tro att vi håller god fart mot målet.

Niels Vallø, vd
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och terminaler, bygger och förbättrar Helsingborgs Hamn 
Helsingborgs Stad som ett logistiskt nav både regionalt och 
nationellt. 

Hamnens bidrag till den regionala ekonomin (Familjen 
Helsingborg) uppgick till cirka 6,0 miljarder kr, med cirka  
8 000 sysselsatta personer som direkt eller indirekt är bero-
ende av hamnen. Dessa personer har en förvärvsinkomst på 
cirka 2,4 miljarder kr. 

Ökad andel sjöledes transporter ger så väl miljöeffektiva 
som kostnadseffektiva transporter. Oförändrat hög turtät-
het och goda förbindelser med de stora transoceana omlast-
ningshamnarna i Europa, innebär att de skånska och 
sydsvenska import- och exportföretagen har en god konkur-
renskraft ur transporthänseende.

Ökat antal tågpendlar 2017 till och från hamnen innebär 
förbättrad miljö. Utbytet av arbetsmaskiner fortsatte under 
2017 och nya maskiner med bästa möjliga miljöklass har 
köpts in. Fortsatta utbyggnaden av Yard Planning kommer 
att minimera antalet lyft och förflyttningar av containrar. 
HH-Ferries ska köra en av sina färjor på el. Den är ännu ej i 
drift. Ytterligare en färja kommer att byggas om för eldrift.

Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt 
med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker 
som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation 
som snabbt identifierar risker och vänder risker till möjlig-
heter. Tillbudsrapporteringen har ökat under 2017 som en 
effekt av att en utökad rapporteringsplikt av även små och 
mindre tillbud. Antalet olyckor minskade 2017.

För Helsingborgs Hamn innebar 2017 en fortsatt positiv 
marknad för containertrafiken och för lastbilstrafiken på 
HH-leden. Containervolymen har under 2017 ökat med 25 
%. Lastbilstrafiken med HH-Ferries har ökat med 4 %.

Bolagets nettoomsättning uppgår till 420,4 (373,0) mnkr. 
Avkastningen på totalt kapital uppgår till 9,6 %, beräknat 
på en genomsnittlig balansomslutning på 767 mnkr och ett 
resultat efter finansnetto på 73 mnkr. Ägarens avkastnings-
krav under 2017 var 4,5 %. Årets avkastning är drygt  

AFFÄRSIDÉ
Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt 
nav för sjö- och landtrafik och som ett av Sveriges viktigaste 
logistikcentrum leverera bäst nytta för varje enskild kund 
och näringslivet som helhet.

VISION

År 2030 är vi Sveriges mest effektiva 
och lönsamma hamn med branschens 
nöjdaste kunder och medarbetare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET
I maj invigdes kaj 903 och med den nya mobilkranen har 
hamnen nu tre kajer för containerfartyg. Hamnen kan nu 
ta emot större containerfartyg och har fått ytterligare en 
kajplats för containerfartyg, en ökning med 50 %.

Isländska rederiet Eimskips flytt till Helsingborgs Hamn 
från och med maj 2017 innebär en viktig volymökning för 
containerhantering över kaj med förväntad tillväxt inom 
stuffing och stripping. 

Som en följd av arbetsmarknadskonflikten i containerham-
nen i Göteborg lastas och lossas en större volym containrar i
andra hamnar, däribland Helsingborgs Hamn. 

Som ett led i att utveckla hamnens arbete med hållbarhet 
har årsredovisningen utarbetats utifrån Global Reporting 
Initiatives riktlinjer GRI 3.

MÅL & RESULTAT
Helsingborgs Hamn ska bidra till att göra Helsingborg 
till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och 
näringsliv. Hamnen ger näringslivet förutsättningar för 
utveckling och fler arbetstillfällen.
Genom fortlöpande investeringar i ny teknik, nya arbets-
sätt, utveckling av medarbetare och ökad kapacitet på kajer 

Mål och utfall

dubbelt så hög jämfört med ägarens krav. 
Hamnbolaget har under året betalt 22,6 (22,2) mnkr i 
arrenden och tomträttsavgälder till Helsingborgs Stad för de 
markområden och kajer som verksamheten disponerar.

INVESTERINGAR
Helsingborgs Hamn investeringsutgift under 2017 upp-
går till 68 mnkr. Huvuddelen är investeringar och reinves-
teringar i kranar och maskiner för cirka 43 mnkr. Detta är 
ett led i att utöka kapaciteten i hamnen i takt med kunder-
nas efterfrågan. Nya maskiner har dessutom lägre dieselför-
brukning. Utöver investeringar i maskinparken har investe-
ringar genomförts i el-infrastruktur (12 mnkr), byggnader 
och lagerytor (6 mnkr) och reinvesteringar i IT (4 mnkr)

FRAMTID
Världskonjunkturen är för närvarande positiv med tillväxt-
siffror i USA, Asien, Europa och Sverige. Konjunkturprog-
noser pekar på att konjunkturen fortsätter vara positiv fram 
till 2019.  Samtidigt finns en fortsatt politisk osäkerhet 
kring frihandel och frihandelsavtal. USA önskar förbättra 

NYCKELTAL 2015 2016 2017

Volymer

Antal ton gods som passerar genom 
hamnen

7 385 7 946 8170 

- varav med färja 61% 60%  61%

Antal hanterade containers i TEU1) 
sjöledes,  tusental

209 214  266

Antal hanterade containers i TEU1) 
som transporteras på järnväg, tusental

20 20  25

Passagerare på HH-leden, tusental 7 670 7 514  7 335

Lastfordon på HH-leden, tusental 422 442 459 

Personbilar på HH-leden, tusental 1 412 1 377  1 347

1) Volymen omräknad till 20 fots containrar (TEU=Twenty-foot Equivalent Unit).

Av den totala trafiken över Öresund, inkl. Öresundsbron, 
har HH-leden en marknadsandel om 16 (17) % för person-
fordon och 49 (49) % för lastfordon.

sina handelsvillkor. En stor del av övriga världen önskar 
fortsätta utöka världens frihandel. 
Sverige är ett exportberoende land. 90 % av all import och 
export sker via svenska hamnar. Helsingborgs Hamn är 
Sveriges näst största containerhamn med en konjunktur- 
beroende verksamhet. 

I ett längre tidsperspektiv förväntas positiv BNP-tillväxt som 
en följd av världens växande befolkning och globaliserad 
ekonomi. Denna utveckling bör för Helsingborgs Hamns 
del innebära ökade volymer export och import. Utveck-
lingen av containervolymerna i Helsingborgs Hamn ställer 
krav på utökad kapacitet i hamnen. 

I första hand är det hanteringsytorna som kommer att 
vara en trång sektor. Helsingborgs Hamn behöver byta till 
ett el-drivet nytt hanteringssystem för att kunna ta emot 
ökande volymer på samma/mindre yta.
 
I andra hand är det tillgången till kajer med vattendjup på 13 
meter som är en trång sektor. I takt med att containervoly-
merna ökar blir fartygen större. För att säkerställa hamnens 
service till de skånska och sydsvenska företagen, behöver 
hamnen kunna ta emot fartyg som är 235–300 meter långa 
och 32 meter breda. Nuvarande kaj 906 behöver anpassas 
till dessa fartygslängder och 13 meters vattendjup.

Dagens logistik kräver kontroll över materialflöden, kopp-
lade till transport- och hanteringsresurser samt informa-
tionsflöden. Detta ställer krav på utveckling av hamnens 
IT-system. Yard Planning, Vessel Planning, IT-kopplingar, 
mobila uppkopplade resurser ingår i hamnens arbete med 
digitalisering. 

Effektivare logistiklösningar innebär också mindre resurs-
förbrukning av diesel och bättre miljö.

Digitalisering, nya maskiner och hanteringssystem ställer 
stora krav på medarbetarna och därmed kompetens, kun-
skaper, erfarenheter och engagemang. Ledarskap, samver-
kan och medarbetarskap ska fortsatt utvecklas för att säker-
ställa hamnens förmåga att leva upp till kundernas behov 
och krav. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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HAMNENS HÅLLBARHETSARBETE HAR 
FÖLJANDE INRIKTNING OCH MÅL:

Helsingborgs Hamn ska ge näringslivet förutsättningar för 
utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd. 
Helsingborgs Hamn ska bidra till snabbare och effektivare 
transporter, som ger företagen bättre förutsättningar för 
utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd. 
Helsingborgs Hamn ska utveckla relationen med företag i 
regionen och i södra Sverige. 

Helsingborgs Hamn ska möjliggöra en ökad andel sjöledes 
transporter. 
Helsingborgs Hamn ska möjliggöra snabbare och effekti-
vare sjöledes transporter. Mer gods ska omlastas till järnväg. 
Transporter av gods på fartyg och järnväg innebär betydligt 
mindre miljöbelastning per transporterat ton gods, jämfört 
med exempelvis lastbilstransporter.

Helsingborgs Hamn ska minska sin miljöpåverkan. 
Bolaget ska sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. 
Exempel på miljöinsatser är minskad energiåtgång, mins-
kade markföroreningar, sanering av markområden och 
minskade bullernivåer i hamnens verksamhet.

Helsingborgs Hamn ska ha den bästa arbetsmiljön bland 
Sveriges hamnbolag. 
Helsingborgs Hamn ska skapa en säker och utvecklande 
arbetsmiljö för medarbetarna. Bolaget ska systematiskt 
minimera riskerna i verksamheten och prioritera hamnens 
säkerhetsarbete. Helsingborgs Hamn ska samverka kring 
arbetsmiljön med kunder, leverantörer och partners.

Långsiktighet och stabilitet ska prägla bolagets verksamhet.
Utbyggnad av hamnverksamhet och reinvesteringar i befint-
lig infrastruktur ska bolaget klara genom investeringens 
intjäningsförmåga oavsett om finansieringen sker med egna 
medel eller med extern finansiering.

HELSINGBORGS STADS VISION 2035

”... år 2035 ska Helsingborg vara en 
skapande, pulserande, global, gemen-
sam och balanserad stad för både 
människor och företag. Staden ska vara 
spännande, attraktiv och hållbar.” 

Visionen sätter ribban för i vilken riktning staden ska 
utvecklas. Mycket handlar om hållbarhet i byggande, boen-
demiljöer, transportsystem och miljösatsningar men också 
om balans mellan stillhet och puls och att ha fokus på 
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Enligt ägardirektivet ska Helsingborgs Hamn vara en vik-
tig del i Helsingborgs Stads utveckling för invånare och 
näringsliv. Hamnen ska vara ett konkurrenskraftigt nav för 
sjö- och landtrafik som med hänsyn till säkerhet och miljö 
ska leverera den kundnytta och de samarbetsformer som 
förväntas av ett av Sveriges viktigaste logistikcentra. 

Hamnen bedriver sin verksamhet i Helsingborg centralt i 
staden, med kunder som agerar globalt och regionalt. Våra 
leverantörer är främst lokala och nationella, med undantag 
för leverantörer av tunga maskiner som införskaffas på en 
global marknad.

Hamnen har varit den främsta drivkraften för stadens 
utveckling under flera sekel. Effekten är att hamnen är pla-
cerad mitt i staden, med därpå följande utmaningar kring 
markanvändning, buller, utsläpp från fartyg, maskiner och 
trafik till/från hamnen. Hamnens är Sveriges näst största 
containerhamn vilket är förutsättningen för att Helsingborg 
är ett logistiknav för södra Sverige.

Hållbarhetsarbetet i hamnen HÅLLBARHETSPOLICY
Utav FN:s 17 hållbara utvecklingsmål sammanfattade i FN 
Global Compact är det främst inom följande områden som 
Helsingborgs Hamn kan stödja utvecklingen: 

MILJÖ
Helsingborgs Hamn ska främja försiktighetsprincipen inför 
miljöutmaningar, ta initiativ för att främja ett större miljö- 
ansvar och uppmuntra utvecklingen och spridningen av 
miljövänlig teknik.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Helsingborgs Hamn ska se till att föreningsfriheten upp-
rätthålls och stödja rätten till kollektivavtal, samt följa  
principen om ickediskriminering vid anställning och i 
yrkeslivet.

KORRUPTIONSBEKÄMPNING
Helsingborgs Hamn ska motverka korruption i alla former, 
inbegripet utpressning och mutor.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Hamnbolaget ska stödja och respektera skyddet av de 
internationellt erkända mänskliga rättigheterna samt se till 

att hamnen inte gör sig medskyldig till brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Eftersom hamnen enbart bedri-
ver verksamhet i Helsingborg kan vi påverka främst genom 
att granska leverantörer och underleverantörer, samt de far-
tyg som anlöper till hamnen. Motsvarande gäller för barnar-
bete, tvångsarbete och ursprungsbefolkning.

MILJÖSTRATEGI 
Miljö är det utvecklingsmål där hamnen har störst möjlig-
heter att bidra positivt till samhället och undvika risker. 
Hamnens mål med det långsiktiga miljöarbetet är att sträva 
efter minsta möjliga miljöpåverkan. Detta skall genomföras 
med miljöinsatser såsom minskad energiåtgång, minskade 
föroreningar samt minskade bullernivåer inom hamnens 
verksamhet.

Miljöarbetet skall bedrivas med tyngdpunkt på förebyg-
gande aktiviteter och skall resultera i att vi arbetar för en 
hållbar framtid för kommande generationer. Helsingborgs 
Hamn ska följa alla relevanta lagkrav.

Hållbarhetsarbetet ska integreras i bolagets affärsplanering, 
budgetarbete och investeringsplaner. Rapportering ska ske 
på ett öppet och transparent sätt med hjälp av verktyget  
Global Reporting Initiativ.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Helsingborgs Hamn är en hamn och ett logistiknav av riks- 
intresse. Som en av Sveriges viktigaste knutpunkter för 
import och export är hamnen av stor vikt för många stora 
transportflöden. Många intressenter är direkt och indirekt 
berörda av hamnens verksamhet. Ur ett hållbarhetsperspek-
tiv har vi identifierat hamnens olika intressenter och hur 
hamnen påverkas av dem och hur hamnen påverkar dem.

Helsingborg är idag en knutpunkt för logistik, vilket ger 
många arbetstillfällen, men också omfattande fartygstrafik, 
lastbilstrafik med deras krav på farleder, kajer, lagerlokaler 
och motorleder. 

Helsingborgs Hamns utmaning är att tillgodose rederier-
nas behov av snabba, effektiva anlöp med fartyg som blir 
allt större, kontra stadens önskemål om närhet till Öre-
sund kombinerat med boendes krav på god miljö, minskade 
utsläpp och mindre buller.

Långsiktigt ska Helsingborgs Hamn utveckla och förbättra 
de forum för dialog som vi arbetar med gentemot de olika 
intressenterna. De väsentligaste frågeställningarna är föl-
jande:

Intressent- & väsentlighetsanalys
HAMNNÄRA BULLER
Helsingborgs Hamn är direkt involverade i stadens olika 
stadsbyggnadsprojekt. Buller från vägtrafik och från ham-
nens verksamhet skapar begränsningar för stadsutveck-
lingen, där hamnen medverkar till lösningar, till förmån för 
stadens utveckling.

FARTYGENS UTSLÄPP
Öresund är ett av världens mest trafikerade sund med över 
40 000 fartygspassager i nord/sydlig riktning utöver fär-
jetrafikens 100 000 fartygsrörelser. EU:s införande av tak 
för utsläpp av svavel har förbättrat situationen. Hamnen 
arbetar primärt med de fartyg som anlöper till Helsingborgs 
Hamn. 

LASTBILSTRAFIKENS UTSLÄPP OCH BULLER
Såväl färjetrafiken som containertrafiken genererar frekvent 
lastbilstrafik. Hamnen samverkar med staden i stadsbygg-
nadsfrågor om hur trafiken till och från hamnen kan under-
lättas och förbättras.

NÖJDA KUNDER
Nöjda kunder och kompetenta medarbetare ger tillsam-
mans goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas i 
Familjen Helsingborg, Skåne och södra Sverige. Förutsätt-
ningen är att vi lever upp till myndighetskrav och visar en 
långsiktig lönsamhet som möjliggöra investeringar i ham-
nens kapacitet.

VÄSENTLIGHETSANALYS
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HAMNENS VERKSAMHET

MYCKET 
VIKTIGT

MYCKET VIKTIGT

VIKTIGT

VIKTIGT

Långsiktig lönsamhet 

Ansvarstagande leverantörer

Nöjda kunder

Kompetenta och engagerade 
medarbetare

Goda förutsättningar för näringslivet

Hamnnära boende, buller

Fartygens utsläpp av CO², NOx

Utsläpp från hamnens maskiner

Utsläpp och buller från lastbilstrafik

INTRESSENTGRUPP INTRESSENTER HÅLLBARHETSASPEKT

Ägare

Kommunfullmäktige Ägardirektiv och stora viktiga frågor

Helsingborgs Stads Förvaltning AB Tertialvis uppföljning av mål och avkastningskrav

Stadsbyggnadsnämnden Stadsutveckling (särskilt fortsättningen av H+)

Styrelse Strategiska frågor, investeringar, budget och uppföljning

Näringsliv

Tillverkningsindustri i Södra Sverige Dagliga anlöp till/från oceanhamnarna.

Livsmedelsdistribution i Sverige Dagliga anlöp till/från oceanhamnarna.

Näringslivsutveckling inom;

• Familjen Helsingborg Säkra och effektiva logistiklösningar för livsmedelsklustret

• Region Skåne Säkra och effektiva logistiklösningar

Kunder

Rederier Stabila volymer och effektiv hantering

Logistik-kunder Säkra och effektiva logistiklösningar

Varuägare Säkra och effektiva logistiklösningar, dagliga anlöp

Speditörer Säkra och effektiva logistiklösningar, dagliga anlöp

Medarbetare
Anställda Kompetenta och engagerade medarbetare

Fackliga organisationer Medbestämmande och lönsamt företag

Hamnnära service

Speditörer Säkra och effektiva logistiklösningar, dagliga anlöp

Bogserbåtar Frekventa anlöp

Bunkring m.m. Säker hantering

Leverantörer
Inköp av varor och tjänster Upphandling, avtal och uppföljning

Bygg- och anläggningsentreprenörer Upphandling, avtal och uppföljning

Tillståndsgivande 
myndigheter

Mark- och miljödomstolen

Verksamhet inom ramen för lagar och förordningar
Vattendomstolen

Länsstyrelsen Skåne

Helsingborgs miljöförvaltning

Operativa hamnnära 
myndigheter

Tull, Polis, Sjöfartsverk, Jordbruksverket, 
Transportstyrelsen och Räddningstjänst

Verksamhet inom ramen för tillstånd och säkerhetskrav

Organisationer Sveriges Hamnar Aktiv och lojal medlem i arbetsgivarorganisationen.

Allmänheten
Hamnnära boende Rimliga buller och utsläppsnivåer

Boende inom Familjen Helsingborg Konkurrenskraftigt näringsliv

Kundens kund

Turister och besökare Tillgång till färjetrafik till Helsingör/Danmark

Lastbilschaufförer Korta hanteringstider och tydlig kommunikation

Anställda inom industri och distribution Konkurrenskraftigt näringsliv

INTRESSENTANALYS

Helsingborg Hamns hållbarhetsredovisning 
följer version 3 av GRI, Global Reporting 
Initiatives riktlinjer. Den täcker alla vä-
sentliga principer i FN:s Global Compact 
som beskriver internationella principer 
kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga 
frågor, miljö och korruption riktade till 
företag.

GRI är ett verktyg för att leva upp till 
kraven i EU Direktivet 2014/95/EU, som 
i Sverige har införts genom förändringar i 
Årsredovisningslagen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet inom ramen för 
tillstånd och säkerhetskrav
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HÅLLBARA TRANSPORTER
Sjöfart är det mest energieffektiva transportslaget för gods. 
Globala sjötransporter kopplar samman länder, marknader, 
handel och människor. 90 % av Sverige import och export 
går genom Sveriges hamnar. Transporter av gods på far-
tyg och järnväg innebär betydligt mindre miljöbelastning 
per transporterat ton gods, jämfört med exempelvis lastbil-
stransporter.

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn 
och en logistikknutpunkt för Helsingborg, Skåne och södra 
Sverige. Genom närheten till järnvägsnätet och två Europa-
vägar, har hamnen ett geografiskt läge som möjliggör kost-
nads- och miljöeffektiva transporter. Kort insegling från 
sundet och en stor variation av rederier som anlöper, gör att 
industrin snabbt kan få in och ut sitt gods till kunderna. 

Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsing-
borgs Hamn var under 2017 stabilt och i nivå med föregå-
ende år. Detta innebär oförändrat hög turtäthet och goda 
förbindelser med de stora transoceana omlastningsham-
narna i Europa. Effekten är att de skånska och sydsvenska 
import- och exportföretagen har en god konkurrenskraft ur 
transporthänseende. 

Hållbara transportkedjor
GODSVOLYMER
Under 2017 har de totala volymerna, räknat i ton, ökat med 
7,6 % inom hamnbolagets verksamhetsområden. Samtliga 
godsslag uppvisar tydliga ökningar. Totalt hanterades 8,2 
miljoner ton under året. 

SJÖ- OCH LANDLEDES GODS, TON 
 2017 2016       Förändring i %
Bilfärjegods 4   958   047 4   805   183 152   864 3,2

Container 2   424   171 2   095   677 328   494 15,7

Styckegods 150   005 122   605 27   400 13,3

Bulkgods 637   536 922   277 -284   741 -30,9

Totalt 8   169   759 7   945   742 224   017 2,8

TEU SJÖLEDES 
TEU, tusental 266 214 52 24

EFFEKTIVA TRANSPORTFLÖDEN
Hög kompetens och effektivitet är A och O för att hålla 
tempo i transportflödet inom hamnen med en fungerade 
maskinpark. I maj invigdes kaj 903 och med den nya mobil-
kranen har hamnen nu tre kajer för containerfartyg, vilket 
är en kapacitetsökning med 50 %. Denna kompetens, effek-
tivitet och kapacitetsökning sattes på prov under 2017. Con-
tainerhamnen i Göteborg minskade sin kapacitet som en 

CONTAINERTRAFIK
För att flytta varor mellan kontinenter är container med fartyg det bästa sättet! Containrarna som ska till och från Helsingborgs 
Hamn kommer ofta via någon annan hamn i Europa för att lastas om på mindre feederfartyg. Exempel på kunder: CMA/CGM, MSC, 
Hapag Lloyd, Mac Andrews, Maersk/SeagoLine, Langship, COSCO, Team Lines, Hyundai och Unifeeder.

FÄRJOR
Färjorna mellan Helsingborg och Helsingör fungerar som en bro för passagerare, lastfordon och personfordon. Att ”tura” 
mellan Sverige och Danmark är ett befäst begrepp i Helsingborg och en viktig del i turistnäringen. Närmare 5 miljoner ton 
gods förflyttas också via färjor och roro-trafiken. Exempel på kunder: HH-Ferries, Sundsbussarna och SCA.

LAGRING & LOGISTIK
Skåneterminalen är vår främsta terminal för stuff/stripp (lastning/lossning av gods i container). 
I en flexibel miljö hanterar vi varierande godslag. Exempel på kunder: Areco, Orcla, SCA, Tetra 
Pak, Boliden, Elof Hanson och Billerud/Korsnäs.

BULK
Bulk är gods som fraktas oförpackat i ett fartyg. Det kan handla om spannmål, olja, pellets och trävirke.
Exempel på kunder: Öresundskraft, Lantmännen, Preem, Nordic Bulkers och Nordic Storage.

följd av en arbetsmarknadskonflikt. Effekten är att stora 
volymer container lossats och lastats i andra hamnar i Sve-
rige. 

Att flödet med gods in och ut ur hamnen, med tåg och last-
bil, taktar in- och utflödet av containrar från anlöpande far-
tyg är avgörande. Vår gate har under hög belastning till 
största delen levt upp till våra önskade turn-a-round- 
tider under huvuddelen av arbetsdagarna. Enstaka dagar var 
beläggningen för hög med långa väntetider som följd. Under 
2017 var genomsnittstiden för en lastbilschaufför från bom 
upp vid gate in till bom upp vid utfart 23,5 minuter. 

TRANSPORTER MED JÄRNVÄG
Ökad andel sjöledes transporter kräver nytänkande och kre-
ativitet där kund och hamn utvecklar effektivare lösningar 
tillsammans. Som exempel på sådan lösning kan nämnas 
rederiet CGA/CGM och MacAndrews som startat tågpendel 
för kylvaror från Helsingborg till Oslo och vidare till Halls-
berg och Helsingborg. IKEA har ökat antalet tågpendlar 
från två till tre. Detta är gröna affärer som inte bara är mil-
jöeffektiva utan även kostnadseffektiva. 

TERMINALYTOR
Hamnens verksamhet bedrivs främst i Västhamnen (contai-
nerverksamhet), Skåneterminalen (Logistik/lagring, RoRo 

och konventionella laster) samt i Södra hamnen (färjetrafik). 
Därutöver har vi Bulkhamnen (spannmål) och Oljehamnen 
(petroliumprodukter).
 
I hamnbolagets åtagande ingår att förvalta tomträtter åt sta-
den, arrendera ut markområden samt hyra ut kajer, lager- 
lokaler och kontor inom hamnområdet. Totalt hanterar 
hamnen ca 965 000 m2 yta inklusive Norra hamnen och 
Råå hamn. Hamnen har också 23 400 m2 lageryta, som 
används för att mellanlagra varor på vägen till kunden. 
Kapacitet kommer under 2018 att öka med  2 000 m2. 

KRANAR OCH MASKINER
Hamnen har tre Ship-to-shore-kranar för containerhan-
tering och två mobilkranar för container- och bulkhante-
ring. Hanteringen av containers sker med 19 reachstackers 
och 16 dragbilar. Därutöver finns det 70-talet olika mindre 
truckar, bilar och specialfordon.

IT-SYSTEM
En fungerande logistik hålls samman med väl fungerande 
IT-system. Hamnens IT-system kommunicerar med tullver-
ket och kunderna med EDIFACT, XML, webbsidor och med 
mobila enheter (mobiltelefoner och plattor). 

ANSVAR OCH INTRESSENTER
Som en del i transportkedjan och som en av Sveriges största containerhamn har Helsingborgs Hamn ett stort ansvar mot många intressenter 
i vår omvärld. I detta ansvar ingår att medverka till ett hållbart samhälle för kommande generationer. Vårt ansvar sträcker sig utanför vårt 
verksamhetsområde och hamnen samverkar med bland annat leverantörer, transport- och rederibranschen, kunder och varuägare.

Värdekedjan Leverantörer Hamnverksamhet Kunder Varuägare

Omfattning

Kranar
Arbetsmaskiner
Entreprenörer
El/diesel/värme/kyla
IT/utbildning/service

Personal/kompetens
Hamninfrastruktur
Kajer/hanteringsytor
Lagerlokaler/kontor
Vägnät/Farleder

Rederier
Speditörer
Varuägare

Innehåll i container.
Bulkprodukter

Påverkan Stort inflytande Stort inflytande Visst inflytande Litet inflytande

Hantering

Krav på varor/tjänster
Upphandling/inköp
Avtal och villkor
Kontroll/uppföljning

Hanterar contai-
ners och bulkvaror 
utifrån krav från 
myndigheter och 
kunder

Hamnen medverkar 
till effektiva sjöledes 
logistiklösningar

Varuägare beslutar 
om sina produkter 
och har ett ansvar 
inför sina kunder.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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SÄKERHETSARBETE
Vi verkar inom ISPS-område vilket gör att vår säkerhet är 
hög och godset står säkert inom hamnen. ISPS är en för-
kortning av International Ship & Port facility Security code 
och är ett regelverk som är antaget av International Mari-
time Organisation (IMO). Det internationella sjösäkerhets-
organet lyder under FN. Regelverket gäller för hamnar över 
hela världen för att skapa säkra transporter mellan ham-
narna för både passagerare och gods.

MYNDIGHETSSAMVERKAN 
Helsingborgs Hamn har en kontinuerlig samverkan och 
ett nära samarbete med myndigheter på lokal, regional och 
även nationell nivå. Viktiga samverkansmyndigheter är:

Myndighet Samverkan Frekvens Kommentarer

Räddnings-
tjänsten

Förebyggande 
arbete avseen-
de brand och 
olycka

Kontinuerligt Samverkans-
avtal tecknat 
sedan 2016

Transportsty-
relsen

Tillståndsä-
rende

Revision av 
tillstånd var 
femte år

Sjöfarts-
skyddstillstånd

Sjöfartsverket Utveckling och 
operation

kvartalsvis 
möte

Nautiska 
frågor

Tullverket Brottsföre-
byggande samt 
Tullhantering

Kontinuerligt Tillstånd enligt 
AEO

Polis Brottsförebyg-
gande

Vid behov

Arbetsmiljö-
verket

Utredande Vid behov

Länsstyrelse Tillstånd och 
utredningar

Kontinuerligt Miljötillstånd

Myndighet för 
samhällsskydd 
och beredskap

Tillstånd Vid Behov Farligt Gods

Kustbevak-
ningen

Förebyggande Kontinuerligt Farligt Gods 
och Miljö

INFORMATIONSSÄKERHET 
Varenda rörelse, lyft, knapptryckning eller passage är idag 
en digital transaktion som måste fungera dygnet runt. Att 

Arbetsmiljö och 
säkerhet

hantera den enorma mängd av information som flödar in 
och ut ur hamnen, är en för samhället lika central del av 
hamnens dagliga verksamhet som godshanteringen. Ett 
nytt säkerhetsområde är digital brottslighet. 

SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET 
Ett väl fungerande säkerhetsarbete innebär hög tillgänglig-
het trots gedigna säkerhetssystem. Med ett utvecklat säker-
hetstänk och involvering av hela bolaget har säkerhets-
arbetet förändrats och förbättrats de senaste åren. Olika 
säkerhetsaspekter i verksamheten identifieras löpande för 
att upptäcka och förebygga dagens och framtida risker. 

HELSINGBORGS HAMN SKA HA DEN 
BÄSTA ARBETSMILJÖN BLAND SVERIGES 
HAMNBOLAG
Arbetsmiljö och säkerhet är något som hela tiden måste 
underhållas och utvecklas. Genom att identifiera kritiska 
verksamhetsprocesser och tillgångar kartläggs hamnbola-
gets viktigaste beståndsdelar för att därefter hantera dess 
risker genom olika metoder.  

Vårt mål är att utveckla ett gemensamt arbetssätt i syfte att 
standardisera och hela tiden förbättra vår verksamhet. Det 
gemensamma arbetssättet kommer att införas stegvis, med 
fokus på små vardagsförbättringar som hjälper oss att sam-
arbeta ännu bättre. Den enskilt största resursen i säkerhets-
arbetet är medarbetarna. 

All personal utbildas i samband med anställning i hamnens 
säkerhetsrutiner, personal som har säkerhetsrelaterade 
uppgifter (intern och extern) erhåller en fördjupad utbild-
ning med återkommande kompletterande övningar och 
utbildning.

Arbetet blir mer tillfredsställande och meningsfullt om vi 
alla deltar i utvecklingen av nya arbetssätt och bidrar till 
att bygga en framgångsrik, stabil och effektiv arbetsplats. 
Genom små förbättringar i vardagen kan vi få en mer säker 
och trygg arbetsmiljö. Helsingborgs Hamns fyra värdeord – 

Ansvarsfulla, Vänliga, Ärliga och Utvecklande – ska ytterli-
gare konkretiseras i både ord och handling. 

Antalet tillbud har ökat under 2017 jämfört med föregående 
år. Detta är en effekt av att en utökad rapporteringsplikt av 
även små och mindre tillbud. Målet är att under 2018 öka 
tillbudsrapporteringen med 30%.

Läkarbesöken i anslutning till rapporterade olyckor har rört 
en däcksexplosion, en krock och en klämskada. Av dessa tre 
läkarbesök ledde ett av besöken till en sjukskrivning. Se siff-
ror i medarbetarindikatorerna på sidan 33.

RISKHANTERINGSARBETE
Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt 
med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker 
som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation 
som snabbt identifierar risker och vänder risker till möjlig-
heter. Grunden i riskarbetet bygger på att alla avdelningar 
genomför en riskanalys. I denna identifieras alla risker som 
skulle kunna innebära att en avdelning eller verksamhets-
område inte kan uppnå sina mål. 

Riskerna kan variera stort. Riskhantering handlar främst 
om att veta vilka risker respektive avdelning och bolaget är 
beredda att ta för att utvecklas. I de fall riskerna ligger utom 
bolagets kontroll och möjlighet att påverka strävar hamnen 
efter att förebygga och minimera konsekvenserna. Riskar-
bete blir aldrig klart, det är en process som lever och föränd-
ras. Riskhanteringsarbetet revideras årligen eller då väsent-
liga förändringar i verksamheten skett.

KONTINUITETSPLANERING
När riskerna har identifierats är det dags att skapa åtgärder 
som minskar sannolikheten och konsekvenserna av dem. 
För att säkerställa leverans av tjänster och minimera den tid 
som hamnen påverkas av en risk finns och skapas kris- och 
kontinuitetsplaner. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Personal

KOMPETENS PÅ BREDDEN OCH FÖR 
VARANDRA 
Medarbetarna är hamnens viktigaste tillgång. Att skapa 
sammanhållning och en god arbetsmiljö där personalen 
trivs, får möjlighet att växa och utvecklas är en prioriterad 
fråga. En del av visionen handlar om att vara Hamnsveriges 
bästa arbetsplats. Branschen utvecklas ständigt och för att 
kunna fortsätta erbjuda kunderna hög kvalitet är det avgö-
rande att medarbetarna har rätt kompetens och är motive-
rade. Hamnen satsar fortlöpande på medarbetarnas utveck-
ling och ger dem möjlighet att höja sin kompetens inom 
relevanta områden. Två viktiga verktyg för att möjliggöra 
medarbetarens kompetensutveckling är medarbetarsamtal 
och målstyrning. 

I medarbetarsamtalet lägger man  tillsammans med när-
maste chef en plan för utveckling framåt på lång och på kort 
sikt. Samtalet ger även goda möjligheter för chef och medar-
betare att utveckla sitt samarbete och sin relation. Målstyr-
ning är en del av medarbetarsamtalet som ger en tydligare 
och mer strukturerad individuell målsättning, där det fram-
går vad medarbetaren ska uppnå och hur det är kopplat till 
Helsingborgs Hamns mål. 

PERSONALMÅL
I personalfrågor fokuserar Helsingborgs Hamn speciellt på 
tre områden: att minska den korta sjukfrånvaron (upp till 14 
dagar), att behålla den låga personalomsättningen och med 
rehabilitering säkerställa att de som varit sjukskrivna mer 
än tre månader kan återgå till sitt arbete så snart som  
möjligt. 

STRUKTURERAD REKRYTERING
Rekryteringar, såväl interna som externa, grundar sig på att 
den som anställs är den som anses mest lämpad med rätt 
kompetens utifrån verksamhetens behov. Det finns en kva-
litetssäkrad intervjuprocess där fokus ligger på kompetens, 
personlighet, beteende, inställning, ambition och synen på 
hamnbolagets värderingar. 

INTERNKOMMUNIKATION
I Helsingborgs Hamn finns flera kanaler för kommuni-
kation. Information sprids bland annat vid diskussions-
grupper som driftsutskott, skyddskommitté och samver-
kansmöten. Digitala anslagstavlor finns uppsatta runt om 
hamnområdet och personaltidningen ”Kompassen” ges ut 
fyra gånger per år. Den interna slutna Facebookgruppen är 
tillgänglig för alla anställda och fungerar som en snabb och 
enkel väg för dialog. Att förbättra den interna kommunika-
tionen är ett ständigt pågående arbete som är allas ansvar. 
Arbetet med ett intranät har fortgått under 2017. 

LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP 
Helsingborgs Hamn har nu ett etablerat utvecklingspro-
gram för företagets ledare. Nya chefer fångas upp och 
bereds möjlighet att gå programmet. Nästa steg är att varje 
år skapa en dag då företagets chefer delar erfarenheter och 
arbetar tillsammans för att utveckla både sig själva och 
andra genom sitt ledarskap.

Medarbetarskap, liksom ledarskap, utvecklas genom att rela-
tionen mellan chef och medarbetare stärks, vilket kräver 
engagerade medarbetare och närvarande chefer. Under 2017  

genomfördes en utbildning i medarbetarskap med praktiska 
övningar där innehållet har fokuserats på områden som 
kommunikation med ansvar och feedback. Utbildningsda-
gen innehöll även ett förebildsarbete som ligger till grunden 
för 2018 års satsning på ett praktiskt värdegrundsarbete för 
samtliga medarbetare i hamnen, medarbetare och chefer. 

MEDARBETARUNDERSÖKNING 
Medarbetarnas åsikt och synpunkt räknas. Medarbetar-
undersökningen genomförs vartannat år (ojämna årtal) 
och är en viktig del för att kunna identifiera hamnbolagets 
nuläge, fortsatta satsningar och utveckling. Samtliga med-
arbetare tar del av undersökningen och det är tydligt att den 
skapar engagemang. Resultatet presenteras och resulterar 
i en konkret åtgärdsplan som följs upp och kommuniceras 
kontinuerligt. 

MEDAREBETARGUIDE OCH 
STYRDOKUMENT 
I Helsingborgs Hamns medarbetarguide finns samlad 
dokumentation om hamnens verksamhet, vision och värde-
grund. Medarbetarguiden är en lättillgänglig källa för per-
sonalen när man behöver information eller när man vill veta 
mer om vad som gäller i anställningsförhållandets olika ske-
den. Dessutom är guiden ett viktigt komplement till anställ-
ningsavtal och kollektivavtal. 

I Helsingborgs Hamn har alla medarbetare rätt till fören-
ingsfrihet. Det vill säga att arbetare och arbetsgivare kan 
stifta och ansluta sig till organisationer efter eget val utan 
att behöva förhandsgodkännande. Alla medarbetare har 

VD

STYRELSE

EKONOMI, UPPHANDLING 
& ADMINISTRATION

TEKNISKA AVVDELNINGEN AFFÄRSTÖDHAMN & TERMINALDRIFT FÖRSÄLJNING & MARKNAD

likaså rätten till kollektivavtal, rätten att kollektivt organi-
sera sig efter eget val. Under 2017 har det förekommit kon-
flikter i branschen. Helsingborgs Hamn är inte drabbad 
men frågan om konflikträtten utreds vidare under 2018. 
Det finns väl utarbetade forum och strukturer som bidrar 
till samverkan i hamnen.

I medarbetarguiden finns Helsingborgs Hamns riktlinjer 
för diskriminering och jämställdhet. Det bedrivs ett aktivt 
arbete för att motverka diskriminering, ett av verktygen är 
företagets jämställdhetsplan som innehåller en handlings-
plan med förebyggande åtgärder. 

MEDARBETARHÄLSA OCH LIVSKVALITET
Motiverade och friska medarbetare är inte bara viktigt för 
den allmänna trivseln i bolaget, det är även en lönsam 
investering. Helsingborgs Hamn arbetar aktivt tillsammans 
med företagshälsovården i viktiga frågor så som utbild-
ning, rådgivning och förebyggande åtgärder för att stödja 
anställda och personer i närmast anknytning till dem.

Under avdelning affärsstöd samverkar funktioner aktivt i 
arbetet med rikhanteringssystem och krisledning. Helsing-
borgs Hamns mycket låga personalomsättning vittnar om 
att medarbetare trivs och vill stanna kvar. Hamnbolagets 
livskvalitetsprogram är ett stadsgemensamt styrdokument 
för alla förvaltningar och bolag. Syftet med programmet är 
att skapa förutsättningar för alla invånare i Helsingborg att 
uppleva god livskvalitet. Hamnen valde viljeriktningen livs-
långaktivitet och en grupp har satts samman för att driva 
projektet framåt. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2017 genomfördes en omorganisation 
med syfte att stärka hamnens kundrelationer 
och utveckla den digitala kapacitet och förmåga 
enligt denna organisationskarta.
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 Totalt    Per hanterad enhet

4,93 4,91 5,02

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MILJÖARBETE
Som logistiskt nav mitt i staden strävar Helsingborgs Hamn 
alltid efter minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöfrågor är en 
del av vardagen och de interna riktlinjerna går hand i hand 
med stadens hållbarhetsarbete. 

Kontroll och kartläggning av markföroreningar och grund-
vattnet samt eventuella förändringar genomförs kontinuer-
ligt. Vid nyinvesteringar väljs bästa tillgängliga teknik och 
containerkranarna drivs i huvudsak med el.  En bemannad 
återvinningsgård för källsortering finns tillgänglig både för 
den egna verksamheten och för anlöpande fartyg. Combiter-
minalen erbjuder en hållbar transportlösning, en grön länk, 
direkt mellan lastbil, fartyg och tåg. Hamnen arbetar även 
aktivt i Sveriges hamnars miljökommitté. 

MILJÖPÅVERKAN
Den miljöpåverkan som sker i hamnens verksamhet är 
främst genom buller och luftutsläpp från den interna trans-
portverksamheten. Anlöpande fartyg och färjetrafiken är 
ytterligare faktorer tillsammans med den externa fordon-
strafiken till och från hamnen, respektive färjeläge. 

Förbipasserande fartyg och biltrafik är andra stora utsläpp-
skällor. Det låga oljepriset under 2017 innebär att fartygen 
har kört på billig lättdiesel och därmed klarat det nya EU- 
direktivet (SECA-direktivet) med krav på låga svavelhalter i 
fartygens bunkerolja. Om oljepriset stiger kan EU-direktivet 
framöver påverka fartygstrafiken i Nordsjön och Östersjön 
negativt genom att det blir billigare att transportera gods på 
lastbil än med fartyg, vilket påverkar mängden luftutsläpp 
negativt.

Helsingborgs Hamn använder Bra Miljöval El. Bra Miljö-
val är idag Sveriges enda miljömärkning på el. Genom att 
välja el med Bra Miljöval är hamnens indirekta utsläpp vid 
produktion av el mycket låg eller noll. Inga utsläpp av koldi-
oxid, kväveoxid och svaveloxid är tillåtna enligt denna mil-
jömärkning. Hamnens redovisas sin energianvändning på 
sidan 35.

UTSLÄPPEN SKA MINSKA
Miljösatsningen med att byta ut arbetsmaskiner fortsatte 
under år 2017 och nya maskiner med bästa möjliga miljö-
klass har köpts in. De maskiner som köpts in under året är 
av modell ”steg fyra” vilket är det mest miljövänliga maski-
ner marknaden har att erbjuda. 

Kraftigt stigande volymer under året i vår containerverk-
samhet har marginellt ökat dieselförbrukning per hanterad 
container. Ökning beror främst på platsbrist, med effekten 
att vi staplat högre och haft längre interndragningar. Fort-
satt utbyggnaden av Yard Planning med införande av ytter-
ligare funktioner, kommer att minimera antalet lyft och 
förflyttningar av containrar. Vilket kommer att förbättra pro-
duktivitet och vara positivt ur miljösynvinkel.

Utbyggnad av hamnens elförsörjning pågår för att effektivi-
sera och möta hamnens framtida behov av energi. Detta är 
också en förutsättning för att långsiktigt kunna byta system 
för hantering av containers. Ett nytt hanteringssystem kom-
mer att drivas med el.

HH-Ferries ska köra en av sina färjor på el, med start våren 
2018. Ytterligare en färja kommer att byggas om för eldrift. 
Denna förändring har stor påverkan på mängden luftut-
släpp från hamnen.

HAMNNÄRA BULLER
Helsingborgs hamn är direkt involverade i staden olika 
stadsbyggnadsprojekt. Buller från vägtrafik och från ham-
nens verksamhet skapar begränsningar för stadsutveck-
lingen, där hamnen medverkar till lösningar, till förmån för 
stadens utveckling.

Buller är ett stort hälso- och samhällsproblem som aktu-
aliseras såväl i den fysiska planeringen utifrån plan- och 
bygglagen och vid prövning och tillsyn enligt miljöbalkens 
bestämmelser.

Bolaget har ett miljötillstånd som regler bullernivån från 
verksamhet och kontrollprogram för att följa upp bullernivå-
erna. Bullernivåerna mäts i tretton mätpunkter runt ham-
nen.

Uppföljning visar att hamnen ligger långt under de lovgivna 
bullerbegränsningsvärdena. Vid bostäder i anslutning till 
hamnen är bullret från vägtrafiken betydligt högre än buller 
från hamnverksamheten.

TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN 
Hamnen har tillstånd att bedriva verksamhet enligt Miljö-
balken för fyra verksamheter:

• Hamnverksamhet intill sammanlagt 52 000 anlöp per 
år av fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350 ton, 
varav ca 50 000 anlöp avser färjetrafiken på HH-leden.

• Mottagning, avvattning och mellanlagring av oljeföro-
renat vatten och oljehaltigt avfall från fartyg.

• Mottagning och mellanlagring av övrigt farligt avfall.
• Utföra tvätt i tvätthall av de fordon, arbetsmaskiner och 

personbilar som används i hamnverksamheten.

Sammanlagt är det 32 olika gränsvillkor som verksamheten 
ska leva upp till. Rapportering av utfall och förbättringar 
sker till Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Länsstyrel-
sen Skåne Miljötillsynsavdelningen.



2120

Verksamheten i sammandrag
(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning  420,4 373,0 351,4 349,0 353,8
Rörelsens kostnader  350,7 323,8 305,2 314,8 353,4
Resultat efter finansiella poster 73,3   60,6   51,8   42,8   10,3
Balansomslutning  757,5 774,5 760,0 739,5 693,8
Justerat eget kapital  360,7 603,6 598,3 600,6 582,2
Investeringar i anläggningstillgångar   67,7   99,7   18,9   84,3   15,5
Godsomsättning (milj. ton) 8,2     7,9     7,4     7,1     7,3
Medelantal anställda (st)    230      215    220    231    245

NYCKELTAL
Nettomarginal (%)   17,4   16,2   14,7   12,3     2,9
Avkastning på justerat eget kapital (%)   15,2    10,1     8,6     7,2     1,8
Avkastning på totalt kapital (%)     9,6     7,9     6,9     6,8     1,5
Soliditet (%)      48        78      79      81      84
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 828 1 735 1 579 1 511 1 444

DEFINITIONER
Nettomarginal Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av nettoomsättningen.
Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Avkastning på totalt kapital Resultat före räntekostnader (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktiebolaget Helsingborgs Hamn AB organisationsnummer 556024-0979 
har sitt säte i och är bara verksam i Helsingborg. Bolaget ägs i sin helhet av 
Helsingborgs Stads Förvaltning AB, organisationsnummer 556007–4634. 
Detta företag är i sin tur helägt av Helsingborgs Stad. 

STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING
Styrelsen har ett presidium som tillsammans med vd deltar i dialogmöten med ägaren, samt träffar personalrepresentationer i regelbundna möten. Därut-
över finns inga utskott. Styrelsens arbete utvärderas årligen med hjälp av enkät. Utvärderingen är ett underlag för utformning av styrelsens arbetsordning, 
VD-instruktion och val av strategiska frågeställningar. Regler om jäv är beslutade av styrelsen. Ersättning till styrelsen och ledning har inga kopplingar till 
bolagets resultat. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Helsingborg. 

STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING
STYRELSELEDAMÖTER STYRELSESUPPLEANTER FACKLIG REPRESENTATER VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Ulrika Stålnacke (M), ordförande Nick Ahlbin (M) Elvira Jusufovic (Unionen) Niels Vallø
Mikael Andersson (S), vice ordförande Mikael Sköld (M) Bengt Pihlqvist (Transport)
Bo Cederholm (M) Bengt Larsen (S) Christian Svensson (Ledarna)
Mats Wieden (M) Malin Blomberg (S)
Camilla Jönsson (S) Bo Roland Larsson (L)
Sofia Mattsson (MP)
Martin Zensch (SD)

HELSINGBORGS STADS 
FÖRVALTNING AB

HELSINGBORGS STAD 

HELSINGBORGS HAMN AB 

Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2017 2016

Nettoomsättning 1 420 403  373 034

Aktiverat arbete för egen räkning 468 694

Övriga rörelseintäkter 3 077 9 831

Summa intäkter 423 948 383 559

Rörelsens kostnader

Varor, material och köpta tjänster -4 484 -5 163

Övriga externa kostnader 2,3 -105 735 -101 722

Personalkostnader 4 -184 025 -165 896

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar -50 632 -45 847

Övriga rörelsekostnader -5 818 -5 148

Summa kostnader -350 694 -323 776

Rörelseresultat 73 254 59 783

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter 5 308 937

Räntekostnader 6 -267 -112

41 825

Resultat efter finansiella poster 73 295 60 608

Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan -8 135 -5 420

Lämnade koncernbidrag -64 000 -54 000

Resultat före skatt 1 160 1 188

Skatt på årets resultat 7 -389 -179

Årets resultat 771 1 010

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Balansräkning

 TILLGÅNGAR
Belopp i tkr, 31 december Not 2017 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 8 45 121 49 116

Markanläggningar 9 156 655 169 883

Maskiner och tekniska anläggningar 10 239 176 222 361

Inventarier, verktyg och installationer 11 28 418 14 319

Pågående nyanläggning och förskott 12 22 531 20 010

491 901 475 689

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 13 311 311

Uppskjuten skattefordran 14 641 618

952 929

Summa anläggningstillgångar 492 853 476 618

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd 15 7 479 7 471

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 55 404 54 837

Övriga fordringar 16 58 181 34 462

Förutbet. kostnader och uppl.intäkter 17 4 330 6 626

117 915 95 925

Kortfristiga placeringar 139 218 194 464

Kassa och bank 18 2 5

Summa omsättningstillgångar 264 614 297 865 

SUMMA TILLGÅNGAR 757 467 774 483

 EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i tkr Not 2017 2016

EGET KAPITAL 19, 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Reservfond 50 275 50 275

150 275 150 275

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 68 922 317 912 

Årets resultat 771 1 010

69 693 318 922

Summa eget kapital 219 968 469 197

Obeskattade reserver 21 180 424 172 289

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner 12 017 10 722

Summa avsättningar 12 017 10 722

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till moderföretag 250 000 -

Summa långfristiga skulder 250 000 -

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 17 065 25 834

Skulder till moderföretag 28 000 54 000

Skatteskulder 567 -

Övriga skulder 22 9 785 7 396

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 39 641 35 045

Summa kortfristiga skulder 95 058 122 275

Summa eget kapital och skulder 757 467 774 483
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 KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 73 254 59 783

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  

Av- och nedskrivningar 50 632 45 847

Nettoresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 808 2 557

Förändring av avsättningar 1 295 -1 224

125 989 106 963

 

Erhållen ränta/utdelning 308 937

Erlagd ränta -267 -112

Betald skatt 156 1 994

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändring av rörelsekapital 126 186 109 782

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Förråd, ökning (-) minskning (+) -8 1 210  

Kundfordringar, ökning (-) minskning (+) -567 -17 358

Övr. fordringar exkl. centralkonto, ökning (-) minskning (+) 3 869 2 709

Leverantörsskulder, ökning (+) minskning (-) -8 769 8 165

Övriga skulder, ökning (+) minskning (-) 6 985 2 070

Kassaflöde från den löpande verksamheten 127 696 106 578

 

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -67 726 -99 653

Utbetalda förskott - -557

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 74 2 985

Kassaflöde från investeringsverksamheten -67 652 -97 225

 

Finansieringsverksamheten  

Lämnade koncernbidrag -54 000 -55 000

Förändring av lån till moderföretag -36 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -90 000 -55 000

Årets kassaflöde -29 956 -45 647

 

Likvida medel vid årets början 214 165 259 812

Likvida medel vid årets slut 24 184 209 214 165

Tilläggsuppgifter och noter
(Alla belopp i tkr om inget annat anges)

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår för-
utom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskri-
teriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader 
när de uppkommer.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-
brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

 Nyttjandeperiod
Byggnader  20-50 år
Markanläggningar 10-20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-15 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

LEASING
Alla leasingavtal redovisas som operativa leasingavtal. Lea-
singavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive ev. 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt 
över leasingperioden.

FÖRRÅD/VARULAGER
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk  
beaktats.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med 
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaff-
ningsvärdet) i BFNAR 2012:1

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsätt-
ningstillgångar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta. Kortfristiga skulder redovisas till anskaff-
ningsvärde.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassifice-
ras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. 
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som 
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i 
resultaträkningen. I de fall förmånsbestämda pensionspla-
ner finansieras i egen regi redovisas pensionsskulden till 
det belopp som erhålls från Kommunernas Pensionsanstalt, 
KPA.

SKATT
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktu-
ell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har  redovisats. Uppskjuten skatt är inkomst-
skatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räken-
skapsår till följd av tidigare transaktioner och händelser.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträf-
fad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resur-
ser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras.

INTÄKTER
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit 
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhål-
lits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

KONCERNBIDRAG
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bok-
slutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade 
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
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 NOTER
 (Alla belopp i tkr om inget annat anges)  

 NOT 1.  

NETTOOMSÄTTNING 2017 2016

Verksamhetsområden

Passagerar- och bilfärjetrafik 87 129 86 599

Container/RoRo-trafik 259 219 207 221

Bulktrafik 19 147 27 213

Konventionell trafik 5 559 2 705

Logistik och Lagring 33 578 32 071

Uthyrning 10 690 12 795

Övrig verksamhet 5 081 4 430

Summa 420 403 373 034

 NOT 2.  

ERSÄTTNING TILL REVISORER 2017 2016

Ersättningar till revisorer och revisionsföretag 
har utgått enl. nedan:

KPMG AB

- revisionsuppdrag 75 65

- revisionsnära rådgivning 80 10

Summa 155 75

 NOT 3.  

OPERATIONELL LEASING 2017 2016

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år 4 690 3 833

Mellan ett och fem år 8 252 2 230

Senare än fem år - -

Summa 12 942 6 063

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 4 355 4 149

 Hamnbolaget har under året betalt 22,6 (22,2) mnkr i arrenden och tomträttsavgälder till Helsingborgs Stad 
 för de markområden och kajer som verksamheten disponerar.
 Tomträttsavtalet gäller t.o.m 2034-03-31.

 NOT 4.  

PERSONALINFORMATION 2017 2016

Medelantalet anställda

Tjänstemän:

Män 56 57

Kvinnor 23 21

Kollektiv personal:

Män *148 **134

Kvinnor 3 3

Totalt 230 215

* Härav extrapersonal motsvarande 15 heltidstjänster (**10)

Könsfördelning

Styrelse exkl. vd:

Män 4 4

Kvinnor 3 3

Ledande befattningshavare inkl vd:

Män 6 7

Kvinnor - 1

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader inklusive 
pensionskostnader (tkr)

Löner och andra ersättningar: 

Styrelse och vd 2 343 2 400

Övriga anställda 120 534 108 358

Summa löner och andra ersättningar 122 877 110 758

Sociala kostnader:

Sociala kostnader enligt lag och avtal 43 082 38 506

Pensionskostnader 12 128 10 271

(varav styrelse och vd) (480) (501)

Summa sociala kostnader 55 210 48 777

 Ersättning till förtroendevalda i moderbolaget

Styrelsearvode

Fast arvode Mötesarvode Övrigt Summa

Styrelsens ordförande 177 10 15 202

Styrelsens vice ordförande 85 6 91

Övriga ordinarie ledamöter, 5 pers 77 36 6 119

Suppleanter, 5 pers 72 29 101

Summa 411 81 21 513

 Avgångsvederlag
 Enligt anställningsavtal med vd gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 
 6 månader från vd:s sida
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 NOT 5.  

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER 2017 2016

Utdelning 62 59

Övriga ränteintäkter 246 878

Summa 308 937

 NOT 6.  

RÄNTEKOSTNADER 2017 2016

Ränta på pensionsskuld 266 100

Övriga räntekostnader 1 12

Summa 267 112

 NOT 7.  

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2017 2016

Aktuell skattekostnad -413 -218

Uppskjuten skatt 24 40

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 1 160 1 188

Skatt enl. gällande skattesats (22,0 %) -255 -261

Ej avdragsgilla kostnader -169 -149

Skatt på schablonintäkt period.fond -9 -11

Tidigare ej avdragna pensionskostnader 44 81

Ej skattepliktiga intäkter - 162

Redovisad effektiv skatt -389 -178

 NOT 8.  

BYGGNADER 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 106 690 109 647

Nyanskaffningar - -

Omklassificeringar - -

Avyttringar och utrangeringar -2 791 -2 957

Utgående ackumulerat anskaffningsv. 103 899 106 690

Ingående avskrivningar -56 224 -54 276

Årets avskrivningar -3 220 -3 286

Avyttringar och utrangeringar 2 016 1 338

Utgående ackumulerade avskrivningar -57 428 -56 224

Ingående nedskrivningar    -1 350 -1 350

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 350 -1 350

Utgående planenligt restvärde 45 121 49 116

 I balansposten ingår kontors- och servicebyggnader samt hamnmagasin, alla belägna på mark tillhörig 
 Helsingborg Stad. Flertalet av byggnaderna taxeras som specialenheter och saknar därför åsatt taxeringsvärde

 NOT 9.  

MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 271 643 257 763

Nyanskaffningar - -

Omklassificeringar - 20 284

Avyttringar och utrangeringar -1 157 -6 404

Utgående ackumulerat anskaffningsv. 270 486 271 643

Ingående avskrivningar -101 760 -91 832

Årets avskrivningar -13 148 -12 970

Avyttringar och utrangeringar 1 077 3 042

Utgående ackumulerade avskrivningar -113 831 -101 760

Utgående planenligt restvärde 156 655 169 883

 NOT 10.  

MASKINER OCH ANDRA 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 544 724 512 067

Nyanskaffningar 42 508 13 321

Omklassificeringar 2 871 46 295

Avyttringar och utrangeringar -5 988 -26 959

Utgående ackumulerat anskaffningsv. 584 115 544 724

Ingående avskrivningar -319 609 -322 133

Årets avskrivningar -28 537 -23 875

Avyttringar och utrangeringar 5 961 26 399

Utgående ackumulerade avskrivningar -342 185 -319 609

Ingående nedskrivningar -2 754 -2 754

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 754 -2 754

Utgående planenligt restvärde 239 176 222 361

 I balansposten ingår huvudsakligen bilklaffar och ramper, passagerargångar, manöver- och styrsystem, 
 spåranläggningar, kranar, truckar, terminaltraktorer samt övrig produktionsutrustning
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 NOT 11.

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 65 271 63 795

Nyanskaffningar 5 750 2 757

Omklassificeringar 14 076 223

Avyttringar och utrangeringar -1 516 -1 504

Utgående ackumulerat anskaffningsv. 83 581 65 271

Ingående avskrivningar -50 952 -46 740

Årets avskrivningar -5 727 -5 716

Avyttringar och utrangeringar 1 516 1 504

Utgående ackumulerade avskrivningar -55 163 -50 952

Utgående planenligt restvärde 28 418 14 319

 I balansposten ingår huvudsakligen datorutrustning, verkstadsinventarier, bevakningskameror,
 larm- och låsinstallationer samt servicebilar

 NOT 12.

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 
OCH FÖRSKOTT 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 20 010 2 680 

Investeringar 19 468 83 575

Omklassificeringar -16 947 -66 802

Utbetalda förskott - 557

Utgående ackumulerat anskaffningsv. 22 531 20 010

 NOT 13.

ANDRA LÅNGFRISTIGA 
VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 311 311

Utgående ackumulerat anskaffningsv. 311 311

Uppgift om värdepapper Antal Nom. värde Markn.värde

SE-Banken A, noterad aktie 11 200 112 1 079

 NOT 14.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 2017 2016

Övriga temporära skillnader:

Markanläggningar 641 618

Summa 641 618

 NOT 15.

FÖRRÅD 2017 2016

Förrådsartiklar redovisade till anskaffningsvärde:

Reservdelar och förnödenheter 7 479 7 471

Utgående ackumulerat anskaffningsv. 7 479 7 471

 NOT 16.

ÖVRIGA FORDRINGAR 2017 2016

Centralkonto Helsingborgs stad 44 989 19 696

Övriga poster Helsingborgs stad 9 325 8 997

Fordringar på närstående bolag 22 110

Skattefordringar - 2

Övriga fordringar 3 845 5 657

Summa 58 181 34 462

 NOT 17.

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER 2017 2016

Förutbetalda hyror och arrenden 196 193

Förutbetalda försäkringspremier 2 538 2 289

Förutbetalda licens- och serviceavtal 1 143 881

Övriga förutbetalda kostnader 412 271

Upplupna lagringsintäkter - 1 892

Upplupen skadeersättning 41 1 100

Summa 4 330 6 626

 NOT 18.

 KASSA OCH BANK
 Hamnbolaget är anslutet till koncernkonto hos Helsingborgs stad. Saldot, 44 989 (19 696) tkr 
 redovisas under övriga fordringar.

 NOT 19.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (kr)
Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Balanserade vinstmedel 68 922 184

Årets resultat 770 619

69 692 803

Årets resultat har belastats med ett koncernbidrag på 64 000 000 
som lämnas till moderföretaget.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning överförs 69 692 803

69 692 803
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 NOT 20.

 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE
 Aktiekapitalet är uppdelat i 10.000 aktier med ett kvotvärde på 10.000 kr.

 NOT 21.

OBESKATTADE RESERVER 2017 2016

Periodiseringsfond tax. 2014 2 680 2 680

Periodiseringsfond tax. 2015 8 130 8 130

Ackumulerade överavskrivningar:

- byggnader 1 231 1 350

- maskiner och inventarier 168 383 160 129

Summa 180 424 172 289

 NOT 22.

ÖVRIGA SKULDER 2017 2016

Skuld till närstående bolag 1 995 1 125

Övriga skulder 7 790 6 271

Summa 9 785 7 396

 NOT 23.

UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2017 2016

Upplupna löner och semesterlöner 23 657 21 879

Upplupna sociala avgifter 9 486 9 094

Förutbetalda hyror och arrenden 1 642 1 020

Övriga upplupna kostnader 3 070 235

Övriga förutbetalda intäkter 1 786 2 817

Summa 39 641 35 045

 NOT 24.

LIKVIDA MEDEL 2017 2016

Kassamedel 2 5

Tillgodohavande på koncernkonto 44 989 19 696

Kortfristiga placeringar 139 218 194 464

Summa 184 209 214 165

 NOT 25.
 Det finns inga eventualförpliktelser eller ställda säkerheter i bolaget.

 NOT 26.
 Det har inte inträffat några händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut som påverkar 

 balans- eller resultaträkningen.

INDIKATOR 2017 2016

LA1 Antal anställda

Totalt* 230 215

Män/Kvinnor* 204/26 191/24

Åldersfördelning

Under 29 år, män/kvinnor 5/2 1/2

30-49 år, män/kvinnor 85/14 85/10

Över 50 år, män/kvinnor 99/10 97/10

Antal anställda heltid, män/kvinnor 186/22 180/18

Antal anställda deltid, män/kvinnor 3/4 3/4

LA2 Personalomsättning, män/kvinnor i procent 6,5/3,8 2,2/4,5

LA4 Personalstyrka som omfattas av kollektivavtal, procent 100% 100%

LA7 Total skadekvot** 3 13

Kvot arbetsrelaterade sjukdomar*** 3 4

Förlorade arbetsdagar på grund av skador/sjukdom 82 –

Totalt antal arbetsrelaterade dödsolyckor 0 0

LA12 Andel anställda i procent som får regelbunden 
utvärdering och uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling 100% 100%

LA13 Chefer, män/kvinnor 6/- 7/1

Styrelse, män/kvinnor 5/3 5/3

Statistik baseras på Helsingborgs Hamns månadsavlönade tillsvidareanställda 31/12 2017
* Statistik med extrapersonal motsvarande 15 heltidstjänster.
** Skadekvoten beräknas på antalet olyckor i verksamheten för månads- och timanställda.
*** Antalet månadsanställda som har sökt arbetsrelaterad läkarvård under året.

Medarbetarindikatorer 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Miljöindikatorer 

INDIKATOR
DIREKT/
INDIREKT OMRÅDE BRÄNSLEGRUPP BRÄNSLETYP

INTERNT
kWh

EXTERNT 
SÅLT
kWh

INKÖPT 
TOTALT

kWh

EN3
Direkt energi- 
användning per
primär energikälla

Fossila bränslen för 
energiproduktion

Eldningsolja 163 240

Stadsgas till upp-
värmning

Förnybara bränslen för 
energiproduktion

Biodiesel

Drivmedel 
till fordon

Förbrukning av 
drivmedel

Bensin 95 oktan 61 678

Diesel 11 240 919

Etanol (E85) 781

Fordongas
(0-100% Biogas) 47 637

EN3 Totalt 11 514 255

EN4
Indirekt energi-
användning per 
primär energikälla

Indirekt Energi Användning av 
inköpt energi

El (Fastighetsel) 2 304 414

Verksamhetsel (egen) 7 684 843

Hyresgästel 137 023

Fartygsel 1 279 920

Fjärrvärme 379 041 124 723

Fjärrkyla 28 066 7 017

EN4 Totalt 11 945 047

EN3 och EN4 är beräknade från redovisade förbrukningar sammanvägt med relevanta beräkningsfaktorer.
Systemgräns är satt till WTW (Well-to-Wheel), utsläpp vid produktion + förbränning.

INDIKATOR
DIREKT/
INDIREKT OMRÅDE KÄLLA MOTTAGARE

INTERNT 
M3 / ÅR

EXTERNT 
M3 / ÅR

TOTALT
M3 / ÅR

EN8 Vatten Kommunalt vatten Fastigheter¹) 3 172 45

Fartyg 1 663

EN8 Totalt 4 880

1) I summan ingår hyresgästernas förbrukning

INDIKATOR
DIREKT/
INDIREKT OMRÅDE BRÄNSLETYP UTSLÄPPSKÄLLA

INTERNT
TON CO2-EKV 

EXTERNT 
TON CO2-EKV

TOTALT
TON CO2-EKV

EN16
Totala, direkta och 
indirekta utsläpp 
av växthusgaser, 
i vikt

Direkt Energi Fossila bränslen och 
energiproduktion

Eldningsolja och 
biodiesel

44

Stadsgas till upp- 
värmning

Drivmedel Förbrukning
drivmedel

Bensin 95 oktan 18

Diesel 2 572

Etanol (E85) 0,1

Fordongas
(0-100% Biogas) 5

El (Fastighetsel) 0

Verksamhetsel (egen) 0

Hyresgästel 0

Fartygsel 0

Fjärrvärme 19 6

Fjärrkyla

EN16 Totalt 2 665*

* Bra miljöval – elupphandling tillsammans med Helsingnorgs Stad

INDIKATOR
DIREKT/
INDIREKT OMRÅDE AVFALLSSLAG TOTALT PER TYP  VIKT TON / ÅR

EN22
Totalt avfallsvikt, 
per typ och hante-
rings metod

Direkt Avfall egen
verksamhet

Återvinning 205

Konventionellt till NSR 59

Farligt avfall 724

Indirekt Avfall från 
fartyg

Återvinning 0

Konventionellt till NSR 89

Farligt avfall 822

EN22 Totalt 1 889

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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GRI-index 

REDOVISNING ENLIGT GRI-3
STANDARDUPPLYSNINGAR

1. STRATEGI OCH ANALYS

INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

G3-1.1 Uttalande från vd om relevansen av hållbar utveckling 4-5 VD-ord

G3-1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 6-7

2. ORGANISATIONSPROFIL

G3-2.1 Organisationens namn Omslag, 20

G3-2.2 De viktigaste tjänsterna 12-13

G3-2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och 
joint ventures

12-13, 16

G3-2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Oceangatan 3 i Helsingborg

G3-2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i Helsingborgs Hamn har endast verksamhet 
i Helsingborg.

G3-2.6 Ägarstruktur och företagsform 20

G3-2.7 Marknader som organisationen är verksam på, inklusive geografisk 
fördelning, sektorer, och typer av kunder eller mottagare

12-13

G3-2.8 Organisationens storlek (anställda, verksamhetsområden, omsätt-
ning, kapital, typ av varor och/eller tjänster)

12, 20

G3-2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande 
organisationens storlek, struktur, ägarförhållanden eller värdekedja

Inga väsentliga förändringar

G3-2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. Inga utmärkelser eller priser har mottagits 
under redovisningsperioden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INDIKATOR 2017 2016

EC1 Komponent

a) Intäkter 420 785 376 956

Fördelat ekonomiskt värde

b) Rörelsekostnader -112 035 -109 570

c) Löner och ersättningar till anställda -178 138 -162 397

d) Betalningar till finansiärer -314 267 -54 112

e) Betalningar till den offentliga sektorn -1 394 -1 155

f) Investeringar i samhället -2 668 -118

Behållet ekonomiskt värde -187 717 49 704
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3. INFORMATION OM REDOVISNINGEN

INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

G3-3.1 Redovisningsperiod 2017

G3-3.2 Datum för publicering av den senaste redovisningen
(om sådan upprättats)

2017 är första året Helsingborgs Hamn 
tillämpar GR3

G3-3.3 Redovisningscykel Ettårig

G3-3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll Göran K. Johansson (ekonomichef) 

G3-3.5 Processer för defintion av innehållet i redovisningen, inklusive: 
• Hur väsentlighet prioriteras, 
• Hur prioritering skett mellan områden i redovisningen 
• Hur organisationen identifierade de intressenter som förvän-

tas komma att användas i redovisningen. 

10-11

G3-3.6 Redovisningens avgränsning Inga avgränsningar

G3-3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens om-
fattning och avgränsning. 

Ej relevant

G3-3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda 
anläggningar, utlokaliserade verksamheter.

Inga joint ventures eller dotterbolag

G3-3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive 
antaganden och vilka tekniker som ligger till grund för uppskatt-
ningar som använts vid sammanställning av indikatorerna och annan 
information i redovisningen. 

Vi följer GR3 i tillämpliga delar

G3-3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i 
tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar.

2017 är första året Helsingborgs Hamn 
tillämpar GR3

G3-3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisnings-
period vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som 
använts i redovisningen.

2017 är första året Helsingborgs Hamn 
tillämpar GR3

G3-3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplys-
ningarna finns

37-44

G3-3.13 Bestyrkande Inget externt bestyrkande

4. STYRNING, ÅTAGANDEN OCH INTRESSENTRELATIONER 

INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

G3-4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kom-
mittéer som är underställda styrelsen och som är ansvariga för 
specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn 
över organisationen.

20

G3-4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande 
direktör.

20

G3-4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet 
medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i 
företagsledningen.

20

G3-4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekom-
mendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen. 
Hänvisa till beskrivningar av processer för att: 
• Använda aktieägarbeslut eller andra metoder för att göra det 
möjligt för minoritetsinnehavare av aktier att uttrycka sina åsikter 
till styrelsen, och 
• Informera och rådfråga anställda angående arbetsvillkor genom 
formella representativa enheter som t.ex. personalråd, och arbets-
tagarrepresentation i styrelsen. Beskriv områden relaterade till 
ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor som har lyfts via dessa 
mekanismer under redovisningsperioden.

20

G3-4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befatt-
ningshavare och chefer (inklusive avgångsavtal) och organisationens 
resultat (inklusive sociala och miljömässiga resultat).

20

G3-4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga 
intressekonflikter uppstår.

20

G3-4.7 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och 
vilken expertis som styrelsemedlemmar bör besitta för att styra or-
ganisationens strategi i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

20

G3-4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, upp-
förandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
uppträdande, samt hur väl dessa införts i organisationen. Förklara i 
vilken utsträckning dessa: 
• Används i organisationen inom olika regioner och avdelningar/
enheter, och 
• Överensstämmer med internationellt överenskomna standarder.

6, 8-9

G3-4.9 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera 
hur organisationen uppmärksammar och hanterar ekonomiska, mil-
jömässiga och sociala frågor (och dit hörande relevanta risker och 
möjligheter), samt vilka internationellt överenskomna standarder, 
uppförandekoder och principer organisationen ansluter sig till och 
hur dessa följs. Beskriv hur ofta styrelsen utvärderar verksamhet-
ens resultat inom hållbar utveckling

8-9, 20

G3-4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synner-
het vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana.

20

G3-4.11 Beskrivning av, om och hur organisationen följer Försiktighetsprin-
cipen. Artikel 15 i Riodeklarationen introducerade Försiktighets-
principen. 

9

G3-4.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklara-
tioner, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig 
till eller stödjer. Beskriv datum för anslutning, länder/verksamheter 
där principer etc. av detta slag tillämpas, samt de intressenter som 
engagerats i utvecklingen och styrningen av dessa initiativ (t.ex. 
mångintressenter etc.). Skilj på icke-bindande, frivilliga initiativ och 
sådana initiativ som organisationen har en skyldighet att följa.

Förbättringsområde

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

G3-4.13 Medlemskap i organisationer (t.ex. branschorganisationer) och/eller 
nationella/ internationella lobbyorganisationer i vilka organisatio-
nen: 
• Har en position i styrelsen, 
• Deltar i projekt eller kommittéer, 
• Bidrar med en substantiell finansiering utöver det som medlem-
skapet kräver, eller 
• Ser medlemskapet som strategiskt. Detta berör huvudsakligen 
medlemskap på organisationsnivå.

Bolagets vd ingår i styrelsen för Sveriges 
Hamnar. Personalchef ingår i arbetsutskot-
tets arbete.

KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER

G3-4.14 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. 
Exempel på intressenter är: 
• Frivilligorganisationer och andra intressegrupper 
• Kunder; 
• Aktieägare och finansiärer; 
• Leverantörer; och 
• Anställda, andra arbetare samt deras fackliga organisationer.

10-11

G3-4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. Här beskrivs hur 
organisationen gör för att identifiera sina intressentgrupper, och för 
att bestämma vilka grupper som man ska ha kontakt med och vilka 
som man inte ska ha kontakt med.

10-11

G3-4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur 
ofta och vilken typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp. 
Detta kan inkludera enkätundersökningar, fokusgrupper, sam-
hällspaneler, rådgivande företagspaneler, skriftlig kommunikation, 
struktur för kommunikation mellan ledning och fack och andra 
kommunikationssätt. Organisationen ska klargöra om någon kom-
munikation genomförts som en specifik del av redovisningsarbetet.

G3-4.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med 
intressenter, och hur organisationen har hanterat dessa områden 
och frågor, inklusive hur de påverkat organisationens redovisning.

 

5. HÅLLBARHETS- OCH RESULTATINDIKATORER

EKONOMI

G3-EC1 Levererat ekonomiskt resultat. (Skapat och levererat direkt eko-
nomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till 
anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst 
samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn). 

36

G3-EC2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisa-
tionens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen.

18-19

G3-EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden. 23 Ett fåtal personer har avtal om förmåns- 
bestämd pension.

G3-EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn. Helsingborgs Hamn bekostar sin verksam-
het och levererar även ett överskott till 
ägaren i enlighet med ägardirektivet.

G3-EC5 Skalan för normala ingångslöner jämfört med minimilöner på orter 
där organisationen har betydande verksamhet

 Våra normala ingångslöner ligger högre än 
miniminivåer i Helsingborg.

G3-EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leve-
rantörer på väsentliga verksamhetsplatser.

Varor och tjänster köps in till marknadsmäs-
siga priser.

G3-EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshava-
re som anställts lokalt där organisationen har betydande verksam-
het.

Ej relevant

G3-EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster 
som huvudsakligen görs för allmänhetens nytta, på kommersiell 
basis eller utan full ersättning.

G3-EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska 
effekter, inklusive effekternas omfattning.

6

MILJÖ

INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

G3-EN1 Materialanvändning i vikt eller volym Ej relevant

G3-EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning. Ej relevant

G3-EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. 34

G3-EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. 34

G3-EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitets-
förbättringar.

18-19

G3-EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energi-
effektiva eller baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar 
av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ.

Helsingborgs Hamn är engagerade i LNG-
projekt för drift av fartygsmotorer

G3-EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd 
reducering.

18-19

G3-EN8 Total vattenanvändning per källa. 34

G3-EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen. Kommunalt vatten

G3-EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror och i 
procent av totalt använd volym.

Kunskap saknas

G3-EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill 
skyddade områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför 
skyddade områden. 

Knähackens havsnaturreservat sydväst om 
hamnens verksamhetsområde förhindrar 
utbyggnader i vattnet i denna riktning.

G3-EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och 
tjänster på den biologiska mångfalden i skyddade områden, samt 
områden med hög biodiversitet utanför skyddade områden.

Kunskap saknas

G3-EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 35

G3-EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 35

G3-EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd 
minskning.

18-19

G3-EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt Kunskap saknas

G3-EN20 NOx , SOx samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. Mätmetoder ska utvecklas

G3-EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. Vi samlar in svart och gråvatten och forslar 
bort vatten till reningsverk

G3-EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. 35

G3-EN23 Totalt antal och volym av väsentligt spill. Cirka 500 liter bunkerbränsle vid ett tillbud.

G3-EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall, 
som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionens 
bilagor I, II, III och VIII, samt procent transporterat avfall som trans-
porterats internationellt.

Kunskap saknas

G3-EN25 Identitet, storlek, skyddsstatus och värde avseende biologisk 
mångfald för vattenmassor med tillhörande habitat som väsentligt 
påverkas av den redovisande organisationens utsläpp av vatten samt 
dess avgivna avrinningsvatten.

Kunskap saknas

G3-EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, 
samt resultat härav. 

18-19

G3-EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsam-
las, per kategori.

Ej relevant

G3-EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-mo-
netära sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och 
-bestämmelser.

Inga böter

G3-EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra 
varor och material som används i organisationens verksamhet, 
inklusive medarbetarnas arbetsresor/ tjänsteresor.

Helsingborgs Hamns verksamhet är en 
transporttjänst, se ovan miljöindikatorer. 

G3-EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd per typ Vi har inga verktyg för att redovisa detta. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR

G3-LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställnings- 
villkor och region.

33

G3-LA2 Totalt antal anställda som slutat och personalomsättning, per 
åldersgrupp, kön och region.

33

G3-LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte om- 
fattar tillfälligt anställda eller deltidsanställda. Informationen ska ges 
för varje större verksamhet.

Inga skillnader, alla har förmåner.

G3-LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 33

G3-LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, 
med upplysning om huruvida detta är specificerat I kollektivavtal.

Varseltid enligt medbestämmandelagen.

G3-LA6 Andel av personalstyrkan (i procent) som är representerad i 
formella och för ledning och personal gemensamma kommittéer för 
hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning om 
program för hälsa och säkerhet.

Arbetsmiljökommitten, 100 %

G3-LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor 
per region.

33

G3-LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanterings-
program på plats för att stödja de anställda, deras familjer eller 
samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar.

16-17

G3-LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överens-
kommelser med fackföreningar.

16-17

G3-LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat 
på personalkategorier.

Underlag saknas

G3-LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja 
fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens 
slut.

16-17

G3-LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och karriärutveckling.

33

G3-LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra 
anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och 
andra mångfaldsindikatorer.

33

G3-LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personal- 
kategori.

Underlag saknas

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

G3-HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inklu-
derar krav gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått 
en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras.

Våra insatsvaror och investeringsvaror till-
verkas i huvudsak av leverantörer i Europa.

G3-HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som 
har granskats avseende hur mänskliga rättigheter hanteras samt 
vidtagna åtgärder.

0 %. Vi kontrollerar inte detta.

G3-HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i 
policyer och rutiner för mänskliga rättigheter, som är relevanta för 
verksamheten, samt den procentuella andelen av de anställda som 
genomgått sådan utbildning.

Ingen utbildning har genomförts.

G3-HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. Inga fall av diskriminering.

G3-HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten 
och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder 
som vidtagits för att stödja dessa rättigheter.

8-9

INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

G3-HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig 
risk för barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till 
avskaffande av barnarbete.

8-9

G3-HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig 
risk för tvångsarbete och obligatoriskt arbete, och åtgärder som 
vidtagits för att bidra till avskaffande av tvångsarbete eller obligato-
riskt arbete.

8-9

G3-HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisa-
tionens policyer och rutiner som handlar om mänskliga rättigheter, 
som är relevanta för verksamheten.

0 %, Harbour Port Control har ej fått
utbildning inom området.

G3-HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättighe-
ter och vidtagna åtgärder.

ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET

G3-SO1 Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner 
som utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen, 
inklusive inträde, verksamhet och utträde.

8-9

G3-SO2 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats 
avseende risk för korruption.

0 %

G3-SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organi-
sationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption.

0 %

G3-SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. Inga åtgärder, inga incidenter.

G3-SO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutspro-
cesser och lobbying.

10

G3-SO6 Totalt värde av bidrag och gåvor i form av pengar eller in natura till 
politiska partier och likartade institutioner, per land.

Inga bidrag

G3-SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för 
konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslag-
stiftning och monopolbeteende, samt utfallet härav.

Inga åtgärder

G3-SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktio-
ner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestäm-
melser.

Inga böter

PRODUKTANSVAR

G3-PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa 
och säkerhet ska utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av 
väsentliga produkt- och tjänstekategorier som genomgått sådana 
utvärderingsprocesser.

12-13 Inga åtgärder. Utvärdering av vår oljehante-
ring pågår.

G3-PR2 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande hälso- 
och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster under deras 
livscykel inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten av 
bristen på efterlevnad.

Ej relevant

G3-PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, 
samt andel i procent av produkter och tjänster som berörs av dessa 
krav.

Ej relevat

G3-PR4 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder för informa-
tion om och märkning av produkter och tjänster inte följts. Informa-
tionen ska ges uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad.

Ej relevant

G3-PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundunder-
sökningar.

12-13

G3-PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder 
för marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och 
sponsring.

Ej tillämpbart

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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INDIKATOR INNEHÅLL SIDA KOMMENTAR

G3-PR7 Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande mark-
nadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och 
sponsring inte följts. Informationen ska ges uppdelat efter effekten 
av bristen på efterlevnad.

Ej tillämpbart

G3-PR8 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot 
kundintegriteten och förlust av kunddata.

Inga överträdelser

G3-PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och bestäm-
melser gällande tillhandahållandet och användningen av produkter 
och tjänster.

Inga bötesbelopp

Styrelsens yttrande angående 
värdeöverföring
Styrelsen för Helsingborgs Hamn AB konstaterar att årets 
resultat har belastats med ett koncernbidrag på 64 mnkr, 
som ska lämnas till moderbolaget Helsingborgs Stads För-
valtnings AB. Detta är i överenstämmelse med ägardirekti-
vet som har inriktningen att de årliga överskotten i helhet 
ska överföras till moderbolaget. 

När detta koncernbidrag och beslutad utdelning har full-
följts, bedöms bolagets soliditet uppgå till ca 55% och 

Det är styrelsens bedömning att denna soliditet är betryg-
gande på kort och lång sikt och att bolaget har tillräckligt 

goda finanser för att medge ett koncernbidrag om 64 mnkr, 
oavsett att den beslutade utdelningen om 250 mnkr ej är 
fullföljd.

Styrelsen bedömer att verksamheten under året bedrivits i 
enlighet med det fastställda kommunala ändamålet, samt 
att verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala 
befogenheterna med beaktande av det i bolagsordning och 
ägardirektiv angivna syftet.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
     BUNDET AV EGET KAPITAL    FRITT EGET KAPITAL

tkr AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAT RESULTAT ÅRETS RESULTAT

Belopp vid årets ingång 100 000 50 275 317 912 1 010

Föregående års resultat 1 010 -1 010

Beslutad utdelning -250 000

Årets resultat 771

Per 2017-12-31 100 000 50 275 68 922 771

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
kr

Till årstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Balanserade vinstmedel 68 922 184

Årets resultat 770 619

69 692 803

Årets resultat har belastats med ett koncernbidrag på 64 000 000 som lämnas till moderföretaget.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning överförs 69 692 803

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

REDOVISNINGSNIVÅ
GRI, Global Reporting Index, är en oberoende internationell organisation som utfärdar riktlinjer för hållbarhetsredovisning (www.globalreporting.org). 
Riktlinjerna innefattar tre tillämplingsnivåer: A, B eller C. Vilken nivå som uppnås beror på hur många av de olika indikatorerna som rapporteras. 
Helsingborgs Hamn har inledningsvis valt att rapportera på nivå C. 

OMFATTNING PÅ REDOVISNINGEN:   

REDOVISNINGENS 
TILLÄMPNINGSNIVÅ C C+ B B+ A A+
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Redovisa alla punkter för nivå 
C och:
1.2
3.9 - 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17
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G3 Upplysningar om 
hållbarhetesstyrningen

Behövs ej
Upplysningar om hållbarhets-
styrningen för varje indikator-
kategori

Upplysningar om hållbarhets-
styrningen för varje indikator-
kategori

GG3 Resultatindikatorer
& branschspecika

resultatindikatorer

Redovisa minst tio resultatin-
dikatorer, och åtminstone en 
från vardera:
social, ekonomisk och mil-
jöpåverkan

Redovisa minst 20 resultatin-
dikatorer, och åtminstone en 
från vardera: 
ekonomisk påverkan, miljöpå-
verkan, mänskliga rättigheter, 
anställningsförhållanden och 
arbetsvillkor, organisationens 
roll i samhället, produktansvar.

Redovisa varje kärnindikator I 
G3 och varje bransch- 
specik* indikator med
hänsyn till väsentlighetsprin-
cipen genom att antingen a) 
redovisa indikatorinformation 
eller b) förklara
skälen för att inte redovisa

*Branschspecika tillägg i slutlig version
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