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Innehåll

Hållbart arbete. Pons Fabricius eller Fabricius bro, även kallad Ponte dei Quattro Capi
och Pons Iudaeorum, är den äldsta romerska bron i Rom i Italien som fortfarande är i
bruk. Den uppfördes år 62 f.Kr. och sträcker sig från Campus Martius i öster till Tiberön.

Bron är inte bara en passage från en plats till en annan. Broar
står för tekniska framsteg, för mänsklig företagsamhet, för fred,
ömsesidig kommunikation och gränsöverskridande samverkan.
De mest ålderdomliga exemplaren börjar redan i förhistorien
som rep- och lianbroar. Mer ambitiösa brobyggen kräver ett
visst mått av teknisk organisation och uppfinningsförmåga.
Till Kungsholmen, dit du alltid är välkommen till oss på Sinfra,
leder Kungsbron som du kan se på omslaget. Den tar dig över
Klara sjö och Barnhusviken och förbinder stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm i Stockholm och uppfördes i sin nuvarande
form på fyrtiotalet.
Avsevärt äldre än så är rommarikets broar. Romarna var hängivna
brobyggare varav vissa används än i dag. T.ex Pons Fabricius i
Rom (se ovan) och Pont du Gard i Nimes, som du kan läsa mer
om på sida 6.
Men har ni tänkt på hur mycket en bro egentligen innefattar?
Den binder samman två punkter som annars inte skulle mötas.
Den ger möjlighet till nya mötesplatser för människorna som
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använder bron. Den gör uppskattningen av en strand dubbelt så
stor eftersom man nu kan njuta av båda sidorna.
På samma sätt jobbar Sinfra.Vi är som en bro mellan våra medlemmerar och deras leverantörer, där vi för våra medlemmars
räkning upphandlar ramavtal genom tekniska framsteg och
kommunikation.
Ingen konkurrens finns med medlemmarnas inköpsavdelning
– tvärtom kompletterar vi varandra vilket ökar effektiviteten
för den lokala inköpsverksamheten. Inget egenvärde finns
i föreningens ekonomi i sig, utan värdet ligger i att tillvarata
medlemmarnas ekonomiska intressen, t.ex genom en effektivare
upphandlingsprocess, vilket ger lägre kostnader för medlemmen,
bättre priser och bättre villkor genom stora volymer och skalfördelar.
Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster
inom försörjningssektorn. Medlemmarna får upphandlingsfördelar och kompetens som man ensam inte har samma tillgång till.
Tillsammans är vi starkare.
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VD har ordet: Nytt namn och rekordår ger ökad medlemsnytta
Rekord – 608 MSEK i omsättning och 15% fler medlemmar! Vi har slagit alla tänkbara rekord detta verksamhetsår och det
känns så klart väldigt bra idag men det har varit en lång resa.
Men värt att notera är att Sinfra, dåvarande
Värmek, är en helt ny verksamhet jämfört
med 2011. Allt det gamla har bytts ut mot
ny, modern och breddad upphandlingsverksamhet med en unik innovationsverksamhet.
Därför var det naturligt att vi bytte namn
under verksamhetsåret för att bättre återspegla vad vi gör. Sinfra föddes i april 2017.
Det hela började, i det som kom att kallas
Rimforsa konferensen. Det var ett styrelsemöte 2012 där vi diskuterade grunden för
dåvarande Värmeks framtid.
Vi hade några utmaningar att ta tag i. Förtroendet för Värmek var lågt, aktiviteten i
ramavtalen var också låg samt att vi i grund
och botten agerade grossist, dvs köpte och
sålde varor och tjänster. Men det allvarligaste
var ändå att medlemmarna inte kände att det
var deras förening och att föreningen inte
lyssnade på medlemmarna. Många visste inte
ens att de var medlemmar – och vi hjälpte
heller inte till.
Inget går över en natt. Vi gjorde de akuta
ändringarna redan de första 6 månaderna av
min tid här men det skulle dröja nästan 6 år
innan förtroendet var tillbaka och medlemmarna inte längre såg oss som en motpart
bland alla andra. Vi säljer inget längre, annat
än medlemsnytta.

Detta verksamhetsår har hållbarhetsarbetet
verkligen sjunkit in hos medlemmarna. I år
ha vi dessutom tagit uppföljningen av ramavtalen ytterligare ett steg längre och vi presenterar numera hållbarhetsindex över tid.
Det underlättar för medlemmarna i deras
eget hållbarhetsarbete. Att använda Sinfras
Ramavtal är ett enkelt sätt att möta många
av de hållbarhetsutmaningar som medlemmarna står inför.
Ett problem var också att alla de många miljoner som gått till forskning och utveckling
under åren aldrig nådde våra medlemmar i
form av kommersialiserade ramavtal. Därför
gjorde vi om FVUab till en modern och
spetsig identifierings-, test- och provningsverksamhet med fokus på att kommersialisera
nya och innovativa tekniker eller tjänster.
Idén var lika enkel som bra: ny teknik skulle
testas i fullskala på plats hos medlemmarna
för att sedan utvärderas och överlämnas till
upphandling.

medlemmarna direkt involverade. Det har
resulterat i att medlemmarna har förtroende
för ramavtalen och det syns i den höga
aktivitet som medlemmarna har i ramavtalen.
Digitalisering är faktiskt något som Sinfra
numera leder inom fakturahanteringsområdet. Sinfra har under verksamhetsåret fördubblat fakturaflödet och klarat det utan att
göra avkall på kvalitet. Idag går allt digitalt
och vi kan genom informationen se hur ni
som medlemmar agerar. Med den informationen kan vi bevaka, vårda och värna medlemmarnas intressen. I dag hanterar vi totalt
ca 40 000 fakturor och det är bara början.
Det är självfallet så att vi vill mer än så här.
Vi siktar på att generera en medlemsnytta
som är oomtvistad och självklar. Det i sin tur
ska ge högre omsättning i våra ramavtal och
ett större utnyttjande av FVUab:s kunnande
och möjligheter. Jag är övertygad om att det
kommer att hända tack vare att styrelsen och
personalen i Sinfra/FVUab var, och är, kloka
och framsynta.

Idag har vi 5 teknikområden som vi annars
inte skulle ha haft i energibranschen, tack
vare FVUab:s verksamhet. Och kanske vik- Tack för ett bra år! Tack särskilt till styrelse
tigast av allt, medlemmarna börjar köpa ny, och personal för det fantastiska arbete de har
innovativ och mer effektiv teknik genom lagt ner.
dessa ramavtal.

Som en funktion av allt ovan nämnt blev
ramavtalen allt djupare förankrade hos medEn fråga som varit grundläggande för oss lemmarna under verksamhetsåret. Förank- Peter Dahl
genom hela den här resan är hållbarhet. Vi ringen är också synlig i omsättningssiffrorna.
fick en utmärkelse 2015 av Konkurrensverket, Idag arbetar Sinfra med nätverk, samverkansen otroligt viktig milstolpe men vi nomine- grupp och samordnade upphandlingar med
rades också till flera andra utmärkelser.
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Vi har bytt namn!
1984 föddes varumärket Värmek genom beslut från ett antal
värmeverk och i samband med att Energiupphandlingsdelegationen EUD avvecklades. Idag, mer än 30 år senare, går vi in
marknaden med ett helt nytt namn vars budskap är att kommunicera heltäckande med hela branschen. Idag heter vi Svensk
Inköpscentral för Infrastruktur ekonomisk förening, Sinfra.
Under årens gång har vi på nuvarande Sinfra stått inför en rad
utmaningar och inte minst inom kommunikationen. Om vi
blickar bakåt till för endast tre år sedan saknade vi överhuvudtaget en kommunikationsavdelning. Vi började hela kommunikationsresan med arbetet kring vår värdegrund och workshops
för att identifiera vilken typ av organisation vi ska profilera oss
som.Vi byggde upp en kommunikationsplattform och en klarare
vision. Detta ledde oss fram till att identifiera våra kärnvärden
(Hållbarhet, Kompetens och Delaktighet). Utöver kärnvärdena,
föddes slutligen en rad förändringar inom våra kommunikationsplattformar.

Målen har varit att effektivisera och digitalisera kommunikationen för att förtydliga vårat budskap, förenkla för både medlemmarna samt ramavtalsleverantörerna att navigera på webben och
hitta till våra ramavtal.
Idag ser vi att kommunikationsgrunden är satta och siktar nu
på nästa steg och utmaning i kommunikationen – internationaliseringsfasen.
Vi ser fram emot kommande år med nya möjligheter!

Under årets gång har fokus legat på namnbytet, som lanserades i
april 2017, och med det projektet i mål ingick en rad effektiviseringar i våra kommunikationskanaler. 2016 och 2017 är de år då
vi bytte utskicksverktyg till våra nyhetsbrev, våra sociala medier
föddes och tog form, ny webbsida samt ett införskaffande av ett
pressrum och pressmeddelandena har tagit fart.

2017
Nytt namn: Sinfra
och uppkomsten av
sociala medier samt
nya kommunikationsplattformar
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Fler medlemmar ger bättre upphandlingar
Medlemsantalet hos Sinfra fortsätter att öka. Under året har ytterligare 24 st nya medlemmar beviljats medlemskap i föreningen.
Många nya medlemmar och organisationer söker sig till Sinfra
av egen kraft utan föregående informationskampanjer eller
liknande. En viktig faktor för intresset för Sinfra är att verksamheten under de senaste åren flyttat fram sina positioner och
blivit en allt mer betydande aktör i branschen.

I takt med sjunkande intäktsnivåer och stigande investeringar
söker medlemmarna aktivt efter kostnadseffektiva lösningar och
metoder i produkter, system och tjänster som är långsiktigt hållbara och kan säkerställa verksamheten över tid. Detta kan ske
på olika sätt bla. genom införande av ny teknik, arbetsmetoder
och nya affärsmodeller.

Bakom ökningen ligger också ett strategiskt och långsiktigt
arbete med att skapa upphandlingsalternativ och ramatal som
skapar ett mervärde för medlemmarna. I takt med att effektiviseringskraven ökar ut i verksamheterna ökar samtidigt intresset
för Sinfras upphandlingar och ramavtal.
Breddningen av Sinfras verksamhet mot elnät och vattenverksamhet har också i hög grad bidragit till att medlemsantalet ökar.
Breddningen har samtidigt inneburit att upphandlingsverksamheten
under de senaste åren i hög grad har inriktats mot att upphandla
ramavtalsområden som är till nytta för – och motsvarar – el och
vattenverksamheternas önskemål och krav.
Numer sker flertalet av upphandlingarna i samverkan med medlemmarna. Det är av största vikt att medlemmarna får gehör för
sina önskemål och krav samtidigt som man bidrar med kompets
och erfarenhet. Detta resulterar i att förtroendet för ramavtalen
och ramavtalsleverantörerna ökar.

Medlemmarnas utmaningar är Sinfras utmaningar
Ett huvudargument för Sinfras upphandlingsverksamhet är att
hitta och utveckla upphandlingsområden som skapar effektivitet
och medlemsnytta hos medlemsföretagen. En viktig prioriteringsfråga i detta arbete är att fokusera på de utmaningar som
medlemmarna står inför och låta dessa vara vägledande vid val
av nya ramavtalsområden. Sinfras utmaningar sammanfaller med
medlemmarnas utmaningar genom att tillhandahålla ramavtal
som omfattar produkter, system och tjänster som möter medlemmarnas behov och krav. Medlemmarnas utmaningar blir på
detta sätt Sinfras utmaningar.
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Berikande. Med varsamhet kan människans ingrepp i naturen göras så att de
berikar eller kompletterar landskapsbilden, nästan som om det var meningen att
de skulle höra dit. Ett exempel är Rakotzbron, även kallad Djävulens bro, i Kromlau,
Tyskland, ligger inbäddad i grönskan i Kromlauerparken. Dess vackra bågvalv är
byggt så det bildar en perfekt cirkel när det reflekteras vattnet inunder.

Hållbarhet och tekniskt kunnande inom VA. Pont du Gard, den högsta akveduktbron
i den romerska världen och ett av antikens underverk. Pont du Gard byggdes kring
år 50 e Kr och leder Nîmesakvedukten, som försåg Nîmes med vatten under 500 år,
över floden Gardon. 48 meter hög och 275 meter lång är bron är ett lysande exempel
på romarnas byggnadskonst och teknik. Utan hjälp av modern byggteknik är det
nästan ofattbart hur man kunnat lyfta 6 ton tunga stenblock 40 meter upp i luften och
tillpassa och foga samman dem på plats. Pont du Gard är dessutom en skönhetsupplevelse med sin eleganta form, inramad av den omgivande naturen och imponerande
välbevarad ännu 2 000 år senare.

Energi- och VA-branschens viktigaste utmaningar
Växande balansräkningar
De flesta energi och VA-verksamheterna har stora behov av att
genomföra investeringar och reinvesteringar i sina befintliga
anläggningar. Investeringsbehoven varierar men i många fall
är anläggningar ålderstigna och behöver ersättas, i andra fall
handlar det ofta om att anläggningarna inte klarar dagens krav
och regelverk. Dessa investeringar resulterar som regel inte i
ökade intäkter utan får oftast till följd att balansräkningarna
ökar. Därför är behovet stort av att hitta produkter, system och
processlösningar som är effektiva och kostnadsbesparande.

Åldrande infrastruktur
Förnyelsetakten för distributionsnäten i landet är mycket låg och
har under lång tid varit så. Främst gäller detta för landets VA-nät
men i hög grad gäller detta även för fjärrvärmenätet som blir
allt äldre. Förutom att förnyelsetakten måste öka så gäller det att
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hitta nya och innovativa ideér, system och tekniker som leder
till livslängdsförlängande åtgärder för att motverka risken för
haverier och långsiktigt säkra energi och vattenleveranser.

Nya affärsmodeller
Energi- och vattenbesparande åtgärder hos kundkollektivet gör
att intäktsnivåerna hos energibolagen och VA-huvudmännen
sjunker. Därför är det viktigt för verksamheterna att söka nya
affärsmodeller och lösningar att erbjuda sina kunder. Dessa
erbjudanden kan företrädesvis bestå av ett blandat utbud av produkter och tjänster.

Individualisering
De flesta kundgrupper hos energi- och vattenverksamheter idag
efterfrågar olika former av individualiserade lösningar i form
av ”appar” och andra kommunikativa system för sina energi-

eller vattenabonnemang. Att på individnivå kunna avläsa sina
förbrukningsdata i realtid blir alltmer är att betrakta som ett
standarkrav. Därför ligger det i energi och vattenleverantörens
intresse att hitta system och tjänster som motsvarar kundernas
önskemål och krav.

Digitalisering
I takt med den snabba utvecklingen inom IT-området skapas
förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter på
bästa sätt och på så kort tid som möjligt, men det är inte helt
inte enkelt och problemfritt.
För energi och VA-branschen innebär digitaliseringen stora
möjligheter att skapa nya innovativa tjänster med hög effektivitet
till nytta för medlemmarna och deras kunder.

Paris äldsta bro. Pont Neuf (”Nya bron”) är, trots namnet, den äldsta bevarade bron
över floden Seine i Paris. Den började byggas år 1578 och är 278 meter lång och
28 meter bred. Den var en gång ett populärt promenadstråk med sina butiker, salustånd och taskspelare. Valven är dekorerade med många skulpturer av groteska
karaktärer och sagofigurer. Vissa säger att figurerna representerar flodgudarna,
medan andra påstår att de är skildringar av de fattiga människor som ofta drev
omkring på den gamla bron vilken Pont Neuf ersatte.

Med fokus på hållbarhet i upphandlingarna
Ett av vår verksamhets syften är att förse våra medlemmar med
produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer
som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Med våra
35 ramavtalsområden och 178 medlemmar har vi möjlighet
att påverka vilka produkter som används inom energi- och
VA-branschen. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa,
mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt,
miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom
dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar och via FVUab driver vi utvecklingen mot ett mer
hållbart samhälle.
Vi har ett väl inarbetat koncept för hållbar upphandling och
hållbarhetsperspektivet beaktas alltid i våra utredningar inför
upphandlingarna när vi specificerar vad som ska upphandlas och
hur behovet ser ut hos våra medlemmar. I upphandlingspro-
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cessen ställs alltid hållbarhetskrav på leverantörerna. I grunden
ligger Sinfras uppförandekod för leverantörer, vilken krävs att
man åtar sig att följa, för att överhuvudtaget komma i fråga som
ramavtalsleverantör hos Sinfra.
Uppföljning är en nyckelprocess för att driva hållbarhetsarbetet
framåt. Sinfra har tagit fram en självutvärderingsenkät, där vi
ställer ett antal frågor utifrån vår uppförandekod för leverantörer.
Självutvärderingen genomförs en gång per år och skickas ut till
samtliga av våra ramavtalsleverantörer. Ramavtalsleverantörerna
beskriver där själva sitt hållbarhetsarbete. Svaren sammanställs
och utvärderas sedan enligt en fast mall. Självutvärderingen
skickades i mars 2017 för tredje gången och vi kan nu se trender
från år till år, och ser en tydlig utveckling i positiv riktning. Vi
kan dock konstatera att betygen i år har sjunkit något; från 4,0 i
2016 års mätning till 3,9 i 2017 års mätning. Detta beror till stor

del av att utvecklingen hos våra ramavtalsleverantörer har varit
så positiv att det har varit möjligt för oss att skärpa både frågorna
och bedömningen något från tidigare år.
I vårt hållbarhetsarbete är det rörelsen som är det viktiga. Ramavtalsleverantörerna har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och syftet är att vi tillsammans ska driva utvecklingen
framåt. Om vi kan påverka flera till att lyfta sitt hållbarhetsarbete
gör vi större skillnad än om vi skulle stänga ute dem som inte
har kommit så långt och enbart liera oss med dem som ligger
längst fram.
Det uppföljningsarbete vi bedriver av vår uppförandekod har
mottagits väldigt positivt av våra ramavtalsleverantörer. Många
av våra ramavtalsleverantörer använder sig av resultatet av självutvärderingen för att vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete.

Upphandling
Lars-Eric Larsson
Affärsområdeschef och ingenjör
som har arbetat på chefspositioner
inom de flesta försörjningssektorer.
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Maria Wadsborn
Affärsområdeschef, Hållbarhetsansvarig och civilingenjör inom
kemi med bred erfarenhet från
produktionsområdet inom
försörjningssektorn.

Christer Sjödell
Affärsområdeschef och ingenjör
med lång och gedigen erfarenhet
från medlemsföretags distributionsverksamhet.

Isabella Gustafsson
Civilingenjör som läst hållbar
energiteknik på KTH och arbetar
som administrativ koordinator
på Sinfra.

Ekonomi
Jim Öström
Ekonomichef med lång erfarenhet
inom arbete med ekonomifrågor
inom föreningar.

9. Sinfra Verksamhetsberättelse 2016/2017

Desirée Sundman
Controller med bred och lång
erfarenhet från många olika
branscher.

Kommunikation
Nisha Kurt
Kommunikationsansvarig.
Civilekonom som läst vid Uppsala universitet
och Berghs School of Communication.
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Itron Sweden AB
Relacom AB
Brenntag-Nordic AB
Danfoss AB
Vattenfall Services Nordic AB
isoplus a/s
TLS Energimätning AB
Sweco Energuide AB
Dahl Sverige AB
Kamstup AB
Assemblin VS AB
Lantmännen Maskin AB
Swedol AB
Yara AB
ÅF-Industry AB
Grundfos AB
NOAH AS
ONE Nordic AB
Ragn-Sells AB med dotterbolag
Ambiductor AB
CG Drives & Automation
FORCE Technology Sweden AB
WSP Sverige
MOTOREX Nordic AB
Metro Therm AB
Rexel Sverige AB
Rejlers Sverige AB
Ventim AB
Eurofins Enviroment Testing Sweden AB
TOOLS Sverige AB
Armatec AB
Metrima AB
Ahma Ympäristö Oy
ILEMA Miljöanalys AB
Infometric AB
Diehl Metering AB
Wibax AB
FVB Sverige ab
Clemondo AB
PG Monitoring System AB
Industrimiljö VÄST AB
COWI AB
Skandinaviska Gasprodukter AB
SverullElektroDynamo AB
Landis+Gyr
Elvaco AB
ALcontrol AB
Ngenic AB
Airwatergreen AB
B METERS NORDEN AB
Solenis Sweden AB
Cargo Oil AB
HögforsGST oy
Arne Hensen AB
Rejlers Energitjänster AB
Tekniska verken Linköping Nät AB
Sky Movies AB
Waren International AB
Vodak Mätarkontroll AB
Miljøteknikk Terrateam AS
Conexio AB
Hydrostandard AB
KE THERM AB
ABB AB
Ahlsell Sverige AB
ALSglobal
Calderys Nordic AB
CEWE instrument AB
Dekra Industrial
Embriq AS
Empower AB
HMP Support
Industriarmatur AB
KTC Control AB
OK-Q8 AB
Preem AB
Projektengagemang Sweden AB
Pöyry Sweden AB
Ramböll Sverige AB
Rådasand AB
Swea Energi AB
SWECO AB
Vexve Oy
Wideco

Efterlevandegrad

Figur 1
5

4

3

2

1

Figur 1: Snittbetyget för alla ramavtalsleverantörer som svarat på någon av de tre årens enkäter.
Där någon stapel saknas innebär det att ramavtalsleverantören inte besvarat enkäten detta år.

De ramavtalsleverantörer som saknas i förteckningen har antingen inte besvarat enkäten eller är
så pass nya att de inte har emottagit den.
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Figur 2: Sammanställning av företagsrelaterade frågor. De flesta områden visar en förbättring,
med undantag av affärsetik.
Affärsetik är en central fråga i Sinfras verksamhet och är ett exempel på sådant område där kraven
i bedömningen har skärpts. Resultatet för affärsetik är därför inte helt jämförbart med tidigare
år. Det förhållandevis låga betyget för nyckeltal beror på att man för att få höga betyg, måste ha
identifierat nyckeltal inom alla tre områdena miljö, affärsetik och sociala frågor.
IT-säkerhet är ett nytt område och saknar därför jämförelse med förra året.
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2016

Fackliga frågor

Dialog

Bedömning

Krav på underleverantörer

IT-Säkerhet

Uppförandekod

2,5
Förslag och synpunkter

2
Affäresetik

3,0

Tillstånd och licenser

3

Nyckeltal

3,5

FN:s Global Compact

4

Hållbarhetsansvarig

4,0

Certifieringar

5

Granskning

Figur 3

Riskbedömning

Figur 2

2015

Figur 3: Ramavtalsleverantörernas uppföljning av egna underleverantörer. Även här ser vi en
förbättring sedan förra året, med undantag av fackliga frågor. Många ramavtalsleverantörer hänvisar
till lagstiftning i Sverige och EU när det gäller fackliga frågor, men en förbättrad medvetandegrad
kan behövas, framför allt för leverantörer med tillverkning i lågkostnadsländer.
Resultatet för uppföljning av underleverantörer är fortfarande förhållandevis lågt. Det innebär
att vi fortfarande behöver påverka våra ramavtalsleverantörer att ställa högre krav på sina underleverantörer inom områdena miljö, arbetsmiljö och sociala frågor.

Medlemsforumen ger oss bättre möjlighet
att lyssna till er
Under det gångna året har Sinfra på olika sätt
arbetat med att utveckla det viktiga samarbetet
med våra medlemmar. Vi för-söker med de
resurser vi har att besöka våra medlemmar
men vi vill mer. En bra kommunikation med
medlemmar men även med leverantörer är
en mycket viktig del i Sinfras verksamhet,
därför gäller det att hitta så effektiva forum
som möjligt. En väg har varit Samverkansgruppen, där Medlemålet är att träffa 8-10
medlemsrepresentanter på Sinfras kontor 4
gånger per år. Vid mötena diskuteras upphandlingar, ramavtal, aktuella händelser, olika
medlemsprojekt m.m.
På en fråga vi ställde till medlemmarna under
våren 2017 visade det sig till vår stora glädje att det var ett 70-tal medlemmar som var
intresserade att delta i samverkansgruppen.
Eftersom det rent praktiskt blir svårt att träffa
alla som är intresserade håller vi nu på att titta

över möjligheten, utöver samverkansmötena,
att under inloggningen på Sinfras hemsida
även möjligtvis införa en form av chattforum
där vi kan hålla kontakt och diskutera olika
frågor med intresserade medlemmar.
Under våren 2017 genomfördes en utbildning för inköpare hos medlemmarna, för att
informera om faktureringsrutiner och hur
Sinfras ramavtal fungerar och kan användas
på bästa sätt. Ett uppskattat forum som regelbundet kommer att återkomma.
Vi har under året även utvecklat och genomfört en medlemsenkät, där medlemmarna får
redovisa sitt hållbarhetsengagemang.Vi frågar
om hållbarhetsansvarig, hållbarhetsredovisning, affärsetik, uppförandekoder, IT-säkerhet,
mm. En enkät som kommer att återkomma
och följas upp årligen.

Kommunikation. En annan form av kommunikation broarna medger är Kärlekslås, vilket är hänglås som
kärlekspar låser fast på broarna och vars nyckel kastas bort som en symbol för evig kärlek. Företeelsen har
spridits i många europeiska städer under de senaste åren men har förekommit under längre tid i Asien och
senare i Italien.

Bättre kontroll och effektivare fakturahantering
Vi tog under året emot ca 18 000 st fakturor
från ramavtalsleverantörer och skickade lika
många till våra medlemmar. Jämfört med året
innan ökade antalet leverantörs och medlemsfakturor med 69%. Att ha smidiga, effektiva och
administrativa rutiner är viktigt när antalet ökar
så snabbt och vi har de senaste åren fokuserat
på att eliminera manuella arbetsmoment efter
införandet av e-fakturor. Förändringsarbetet
har medfört att vi nu har en bättre kontroll
med ett färre antal personer och som hanterar
nästan 70% fler fakturor.
Ett viktigt resultat av elimineringen av administrativt arbete och införandet e-faktura är att
datakvaliteten har förbättrats. Det har resul-
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terat i att vi kan använda informationen som
uppstår i försörjningskedjan på nya sätt, t ex
att enklare hitta ekonomiska avvikelser och
att med bättre träffsäkerhet kunna förutsäga
trender och mönster hos våra medlemmar och
ramavtalsleverantörer.
Sinfra skickar ut samtliga medlemsfakturor
elektroniskt men inte alla medlemmar har valt
att ta emot dem på det sättet. För att sprida
effektivitetsvinster och kvalitetsförbättringar i
efterföljande led så ser vi som en viktig uppgift
att få medlemmar att i större utsträckning börja
ta emot e-fakturor.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Koncernen

Koncernen omfattar moderföreningen Sinfra, Svensk Inköpscentral
för Infrastruktur Ekonomisk Förening samt det helägda dotterbolaget
Fjärrvärmeutveckling FVUab (Org nr: 556302-7530).

Moderföretaget
Sinfra gör ett rekordår!

Föreningen har arbetat intensivt med att förbättra interna processer,
kommunikationskanaler och bredda verksamheten och det har givit
resultat. Sinfra har aldrig haft så många medlemmar har idag, 178 (154),
vilket är roligt och hedrande och ett bevis på att det finns ett verkligt
medlemsvärde i Sinfras ramavtal.Värt att notera är att många VA-organisationer söker medlemskap i Sinfra.
Omsättningen har ökat väsentligt och det är Sinfras bästa år någonsin.
Omsättningen landar på 607 MSEK, vilket är en ökning med nästan
30 % från föregående år och det överträffar alla prognoser som gjordes
inför verksamhetsåret. Det är nu Sinfra ser resultatet från de satsningar
som gjorde åren innan.
Den största satsningen Sinfra valde att göra var att satsa på FVUab
och den innovationsprocess som FVUab driver. Det har resulterat i att
Sinfra numera har ett naturligt inflöde av mer effektiv teknik och nya
typer av tjänster som kommer medlemmarna till nytta i form av att det
effektivisera och gör medlemmars verksamheter än mer konkurrenskraftiga. Internt har Sinfra arbetat med att effektivisera processer för att
ytterligare öka den inre effektiviteten.
Idag är Sinfra i den absoluta fronten när det gäller digital fakturering.
Sinfra hanterar nästan 40 000 fakturor årligen numera, vilket är en
fördubbling. Medlemsaktiviteten är fortsatt hög. Mer än 90 % av med-
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Förvaltningsberättelse

lemmarna använder något ramavtal och en stark majoritet använder
fler än 5 ramavtal.
Nya områden och nya rutiner har skapat mycket arbete som har fått
hanteras under året och en del arbete har hanterats av inhyrd personal.
Trots ökade kostnader redovisar Sinfra ett positivt rörelseresultat vilket
är ett kvitto på den styrka Sinfra byggt upp i verksamheten.
Hållbarhet är fortsatt viktigt för Sinfras medlemmar. Hållbarhetskonceptet är ytterligare utvecklat för att än bättre anpassas till medlemmarnas behov och verksamheter. Numera kan medlemmarna använda
resultatet av hållbarhetsarbete i sina egna hållbarhetsredovisningar.
Ett annat positivt tecken är de många samarbeten Sinfra idag har med
myndigheter på olika nivåer och inom olika områden

Personal

En person har valt att sluta sin anställning och ersatts av en ny resurs.
I övrigt är personalstyrka densamma.

Framtiden

Sinfra står inför stora utmaningar det kommande verksamhetsåret. Den
ökade omfattningen på verksamheten kommer att kräva ytterligare resurser. Sannolikt kommer det att behövas fler medarbetare och fler
samarbeten med nationella och internationella organisationer. Sinfra
behöver även fortsätta utvecklingen av informationshanteringen.
Sinfra måste även öka utbytet med FVUab i syfte att få in fler och mer
innovativa tekniker i sina ramavtal.
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Uppgifter om moderbolag

Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening har sitt säte i Stockholm

Likviditet
Moderföretag
Koncern

Resultat

Resultatet för verksamhetsåret uppgår till kronor:
5.849.978
7.745.252

( 13.350.967 )
( 15.643.297 )

77.460

Moderföretag

( 50.206 )

4.540

Koncern

( - 446.273 )

Fem år i sammandrag för moderbolaget
Belopp i KSEK
Omsättning

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Personal

14

Framtiden

14

Uppgifter om moderbolag

15

Likviditet

15

Resultat

15

Fem år i sammandrag för moderbolaget

15

Eget kapital

16

Eget kapital, forts

16

Styrelse, revisorer och VD

17

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust

18

Fritt eget kapital i koncernen

18

Resultaträkning - koncernen

19

Balansräkning - koncernen

20

Balansräkning - koncernen

21

Resultaträkning - moderföretaget

22
23

460 770

478 437

607 293

-1 715

-1 529

257

290

961

403

112

141

Eget kapital

23 015

23 624

23 913

24 038

24 375

Balansomslutning

76 552

76 703

64 243

82 648

98 551

Likvida medel

15 780

19 007

14 792

13 351

5 850

8

9

9

9

8

140

142

144

154

178
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14

24

-1 080

Antal medlemmar

14

Sinfra gör ett rekordår!

Balansräkning - moderföretaget

472 484

Antal anställda

14

Moderföretaget

Balansräkning - moderföretaget

-824

Resultat före skatt

14

Koncernen

2016/2017

448 132

Rörelseresultat exklusive återbäring

Allmänt om verksamheten

Förvaltningsberättelse

Eget kapital

Medlems
och förlagsinsatser

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Allmänt om verksamheten

14

Koncernen

14

Moderföretaget

14

Sinfra gör ett rekordår!

14

Personal

14

Framtiden

14

Koncernen

Uppgifter om moderbolag

15

Vid årets början

Likviditet

15

Belopp i kr

Inträde i föreningen
Utträde ur föreningen

5 685 000

7 130 870

260 000
–

Överföring till reservfond

2 510

-2 510

7 133 380

13 685 068

Årets resultat
Vid årets slut

13 683 038

4 540
5 945 000
Medlemsinsatser

Förlagsinsatser

Moderföretaget
Vid årets början
Inträde i föreningen
Utträde ur föreningen
Vid årets slut

Belopp i kr

3 185 000

2 500 000

260 000
–
3 445 000

2 500 000

Reservfond

12 654 311

Moderföretaget
Vid årets början

5 698 526

Disposition enl bolagsstämmobeslut
Avsättning till reservfond

-2 510
2 510

Årets resultat
Vid årets slut

16. Sinfra Verksamhetsberättelse 2016/2017

Fritt eget
kapital

77 460
12 729 261

5 701 036
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Styrelse, revisorer och VD

Företagets styrelse, revisorer och VD har utgjorts av:

Ordförande:

Styrelseledamot:

Revisorer:

Tony Doganson, Mälarenergi AB

Bernt Hansson, Härryda Energi AB
Louise Johansson,Växjö Energi AB
Magnus Johansson, Luleå Energi AB
Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB
Suanne Malm, Leva i Lysekil AB
Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB
Carolin Svensson, Kalmar Energi AB

Fredric Hävrén, Ernst & Young AB,
Auktoriserad revisor
Per Öhman, Varberg Energi AB,
utsedd av medlemsföretagen

Vice ordförande:
Thomas Forsberg, Södertörns Fjärrvärme AB

Verkställande direktör:
Peter Dahl, Värmek
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Revisorssuppleanter:
Mikael Sjölander, Ernst & Young AB,
Auktoriserad revisor
Tobias Ulvesjö, Affärsverken Karlskrona AB,
utsedd av medlemsföretagen
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Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 12.729.261:46, disponeras enligt följande:
Avsättes till reservfonden

3 873

Balanseras i ny räkning

12 725 388

Summa

12 729 261

Fritt eget kapital i koncernen
Fria reserver
Koncernens vinst
Avgår: Föreslagen avsättning till bundna reserver
Fritt eget kapital

13 680 528
4 540
-3 873
13 681 195

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen

Allmänt om verksamheten

14

Koncernen
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Moderföretaget
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Sinfra gör ett rekordår!
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Personal
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Belopp i kr

2016/2017

2015/2016

Framtiden

14

Nettoomsättning

606 829 488

477 714 021

Uppgifter om moderbolag

15

Likviditet

15

Övriga rörelseintäkter

741 279

715 463

607 570 767

478 429 484

Rörelsens kostnader
Kostnad sålda varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-589 731 393 -463 102 782
-6 845 007
-10 784 796

-5 677 839
-11 652 497

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-100 429

-112 772

109 142

-2 116 406

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

20 107

1 612 961

-39 891

-20 256

Resultat efter finansiella poster

89 358

-523 701

Skatt, aktuell

-63 613

-68 347

Skatt, uppskjuten

-21 205

145 775

4 540

-446 273

Årets resultat
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Balansräkning - koncernen
Belopp i kr

TILLGÅNGAR

2017-08-31 2016-08-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

222 686

323 115

222 686

323 115

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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90 980 930
525 172

67 815 532

30 234

603 170

1 171 290

724 918

92 707 626

69 143 620

5 257 556

10 178 382

2 487 696

5 464 915

100 452 878

84 786 917

100 675 564

85 110 032
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Balansräkning - koncernen
Belopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2017-08-31 2016-08-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

3 445 000

3 185 000

Förlagsinsatser

2 500 000

2 500 000

Bundna reserver

7 133 380

7 130 870

13 078 380

12 815 870

Fritt eget kapital
Fria reserver

13 680 528

14 129 311

Årets resultat

4 540

-446 273

13 685 068

13 683 038

26 763 448

26 498 908

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

21 205

–

21 205

–

–

–

70 244 334

55 069 771

–

12 873

Övriga skulder

2 198 597

1 500 290

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 447 980

2 028 190

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörskulder
Skatteskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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73 890 911

58 611 124

100 675 564

85 110 032
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i kr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

14

Koncernen

14

Moderföretaget

14

Sinfra gör ett rekordår!

14

Personal

14

2016/2017

2015/2016

Framtiden

14

606 552 051

477 721 601

Uppgifter om moderbolag

15

Likviditet

15

741 279

715 463

607 293 330

478 437 064

Rörelsens kostnader
Kostnad sålda varor

Allmänt om verksamheten

-589 731 393 -463 102 782

Resultat

15

Fem år i sammandrag för moderbolaget

15

Eget kapital

16

Eget kapital, forts

16

Övriga externa kostnader

-8 238 207

-7 235 673

Styrelse, revisorer och VD

17

Personalkostnader

-8 966 734

-9 514 971

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust

18

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-100 429
256 567

-112 772
-1 529 134

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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18

Resultaträkning - koncernen

19

Balansräkning - koncernen

20

Balansräkning - koncernen

21

Resultaträkning - moderföretaget

22

20 071

1 090 027

Balansräkning - moderföretaget

23

-39 179

-20 238

Balansräkning - moderföretaget

24

237 459

-459 345

-96 386

571 074

141 073

111 729

-63 613

-61 523

77 460

50 206

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner

Fritt eget kapital i koncernen

Förvaltningsberättelse

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i kr

TILLGÅNGAR

2017-08-31 2016-08-31

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

1

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust

18

1

Fritt eget kapital i koncernen

18

Resultaträkning - koncernen

19

Balansräkning - koncernen

20

Balansräkning - koncernen

21

Resultaträkning - moderföretaget

22

323 116

491 390

467 587

Övriga fordringar

29 261

135 573

SUMMA TILLGÅNGAR
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15

17

Skattefordringar

Summa omsättningstillgångar

15

Likviditet

16

67 731 582

Kassa och bank

Uppgifter om moderbolag

Styrelse, revisorer och VD

90 858 205

Kortfristiga placeringar

14

16

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Framtiden

Eget kapital, forts

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Personal

Eget kapital

323 115
323 115

222 687

14

15

222 686

1

14

Sinfra gör ett rekordår!

15

222 686
1

14

Moderföretaget

Fem år i sammandrag för moderbolaget

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

14

Koncernen

Resultat

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Allmänt om verksamheten

1 099 011

639 093

92 477 867

68 973 835

5 257 556

10 178 382

592 422

3 172 585

98 327 845

82 324 802

98 550 532

82 647 918

Balansräkning - moderföretaget

23

Balansräkning - moderföretaget

24

Förvaltningsberättelse

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2017-08-31 2016-08-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

3 445 000

3 185 000

Förlagsinsatser

2 500 000

2 500 000

Reservfond

5 701 036

5 698 526

11 646 036

11 383 526

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

12 651 801

12 604 105

77 460

50 206

12 729 261

12 654 311

24 375 297

24 037 837

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

96 386

–

96 386

–

–

–

70 240 338

55 066 489

425 641

421 125

Övriga skulder

2 072 632

1 345 229

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 340 238

1 777 238

74 078 849

58 610 081

98 550 532

82 647 918

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörskulder
Koncernskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24. Sinfra Verksamhetsberättelse 2016/2017

Allmänt om verksamheten

14

Koncernen

14

Moderföretaget

14

Sinfra gör ett rekordår!

14

Personal

14

Framtiden

14

Uppgifter om moderbolag

15

Likviditet

15

Resultat

15

Fem år i sammandrag för moderbolaget

15

Eget kapital

16

Eget kapital, forts

16

Styrelse, revisorer och VD

17

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust

18

Fritt eget kapital i koncernen

18

Resultaträkning - koncernen

19

Balansräkning - koncernen

20

Balansräkning - koncernen

21

Resultaträkning - moderföretaget

22

Balansräkning - moderföretaget

23

Balansräkning - moderföretaget
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A Message from the CEO: A record-breaking year and a new name!
A record-breaking 607 million SEK
in turnover! 15% more members! We
have hit every possible record this year
and, needless to say, things are feeling
very good these days. Though it has
been a long journey.
It’s worth noting that Sinfra, formerly
Värmek, is a completely new business compared to 2011. All the old has been changed
out for a new, modern, and broader procurement business with unique innovation
activities. Therefore, it was natural for us to
change our name during the fiscal year to
better reflect what we do. Sinfra was born
in April 2017.
Everything started at what came to be called
the “Rimforsa” conference. It was our 2012
board meeting where we discussed the basis
for, the formerly called,Värmek’s future.

One issue that has been fundamental for us
throughout this journey is sustainability. In
2015, we received an award from the Swedish
Competition Authority (Konkurrensverket),
an incredibly important milestone. We were
also nominated for other awards. Over the
past fiscal year, our sustainability work has
really sunk in with members. This year we
have taken the follow-up of framework
agreements one step further by presenting
a sustainability index over time. This makes
it easier for members in their own sustainability work. Using Sinfra’s framework agreements is an easy way to meet many of the
sustainability challenges members are facing.

over numbers. Today, Sinfra works with networks, collaborative groups, and coordinated
procurement with members’ direct involvement. As a result, members have more confidence in the framework agreements, which
is reflected by members’ high framework
agreement engagement levels.

Digitalization is something Sinfra is currently leading in the area of invoice management. During the past fiscal year, Sinfra
has doubled invoice flow but managed to
do so without sacrificing quality. Today, all
invoicing happens digitally and we can see,
through the information, how you as members are acting. With this information we
Another challenge running parallel with the can monitor, maintain, and protect members’
reorientation of Sinfra was that the millions interests. Today we handle about 40,000 inof kronor that were going to research and voices, and it’s only the beginning.
development during the year rarely or never
reached our members in the form of com- Of course, we want more than this. We aim
mercialized products or services. FVU ab to generate a member benefit that is undiswas assigned the task of identifying modern puted and self-evident. This, in turn, will
and new technology through keen identi- generate a higher turnover in our framefication and testing activities. The idea was work agreements and greater utilization of
as good as it was simple: new technology FVU ab’s knowledge and opportunities. I am
would be tested at full scale on site with convinced that it will happen due to the fact
members, be evaluated, then handed over for that the board and team at Sinfra and FVU
procurement.Today we have five technology ab are wise and forward-looking.

We had some challenges to address. Confidence in Värmek was low, framework agreement activity was also low, and we were
basically acting like a wholesaler (i.e.,
buying and selling products and services).
But, the most serious problem was that
members didn’t feel like it was their association. Many didn’t even know they were
areas that we otherwise wouldn’t have had
Thank you for a great year! Thanks especialmembers – and we weren’t helping either.
in the energy industry, thanks to FVU ab’s
ly to the board and team for the amazing job
Nothing happens overnight. Acute changes activities. And, perhaps most important of all, they have done!
were implemented already within the first members are beginning to buy new, innovasix months of my time here, but it would tive, and more effective technology through
take another six years before confidence in these framework agreements.
us returned and members no longer viewed
As a function of the above mentioned, our
us as an opponent. Today we don’t sell anyframework agreements became even more
thing other than member benefits, and that’s
firmly established with members under the
why we changed our name to Sinfra.
fiscal year. This is even evident in the turn-
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Peter Dahl

Tillsammans gör vi goda affärer
AB Borlänge Energi

Forshaga Energi AB

förening

Rättviks Teknik AB

Ulricehamns Energi AB

AB PiteEnergi

Gislaved Energi AB

Laholmsbuktens VA

Sala-Heby Energi AB

Umeå Energi AB

Adven Värme AB (fd. Enycon)

Gotlands Energi AB

Landskrona Energi AB

Sandviken Energi

Vafab Miljö AB

Affärsverken Karlskrona AB

Gällivare Energi AB

Lantmännen Agroenergi AB

SEVAB Strängnäs Energi AB

Vaggeryds Energi AB

Ale El Ekonomisk förening

Gävle Energi AB

LaxåVärme AB

Sjöbo Elnät AB

Vara Energi Värme AB

Ale Fjärrvärme AB

Göteborg Energi AB

Lekebergs Bioenergi AB

Skara Energi AB

Varberg Energi AB

Alingsås Energi Nät AB

Götene Vatten & Värme AB

Lessebo Fjärrvärme AB

Skellefteå Kraft AB

Vasa Värme Voxnadalen AB

Alvesta Energi

Habo Energi AB

Leva i Lysekil AB

Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB

Aneby Miljö & Vatten AB

Halmstads Energi & Miljö Nät AB

Lidköpings Värmeverk AB

Skövde Värmeverk AB

Vimmerby Energi & Miljö AB

Arvidsjaur Energi AB

Hammarö Energi AB

Linde Energi AB

Smedjebacken Energi AB

VänerEnergi AB

Arvika Fjärrvärme AB

Hedemora Energi AB

Ljungby Energi AB

Sollentuna Energi

Värmevärden

Arvika Kraft AB

Hedenäsets Närvärme AB

Ljusdal Energi AB

Solör Bioenergi Charlottenberg

Värnamo Energi AB

Arvika Teknik AB

Herrljunga Elektriska AB

Luleå Energi AB

Solör Bioenergi Svenljunga AB

Västerbergslagens Energi AB

Bengtsfors Energi Nät AB

Hjo Energi

Mark Kraftvärme AB

Specialfastigheter Sverige AB

Västervik Miljö och Energi AB

Bionär Närvärme AB

Hofors Energi AB

Mittskåne Vatten

Statkraft Värme AB

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Bodens Energi AB

Hällefors Värme AB

Mjölby kommun

Stenungsunds Energi & Miljö AB

Växjö Energi AB

Bollnäs Energi AB

Härnösand Energi & Miljö AB

Mjölby Svartådalen Energi AB

Sundsvall Energi AB

Ystad Energi AB

Borgholm Energi AB

Härryda Energi

Mullsjö Energi & Miljö AB

Svalövs Kommun

Ystad Komun VA

Borås Energi och Miljö AB

Hässleholm Miljö AB

Munkfors Energi AB

Sysav

Ånge Energi

Boxholmsteknik AB

Höganäs Fjärrvärme AB

Mälarenergi AB

Säffle Fjärrvärme AB

Åre kommun, Tekniska avdelningen

Bromölla Energi och Vatten AB

Högsby Energi AB

Mölndal Energi AB

Söderenergi AB

Åtvidabergs Vatten AB

BTEA Energi AB

Jokkmokks Värmeverk AB

Mörbylånga Energi

Söderhamn Nära AB

Älvsbyns Energi

C4 Energi AB

Jämtkraft AB

NEOVA AB

Södertörns Fjärrvärme AB

Öresundskraft AB

C4 Teknik

JämtlandsVärme AB

Njudung Energi Sävsjö AB

Sölvesborgs Energi & Vatten AB

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Dala Energi Värme AB

Jönköping Energi AB

Njudung Energi Vetlanda AB

Tekniska Verken i Kiruna AB

Östersunds kommun VA

Degerfors Energi AB

Kalmar Energi Värme AB

Norrenergi AB

Tekniska Verken i Linköping AB

Överkalix Värmeverk AB

E.On Mälarkraft Värme AB

Kalmar Vatten AB

Norrtälje Energi AB

Telge Nät AB

Övik Energi AB

E.ON Värme Sverige AB

Karlsborgs Energi

Nybro Energi AB

Tibro Energi

Eksjö Energi AB

Karlshamn Energi AB

Nyköping Vatten

Tidaholms Energi AB

Emmaboda Energi & Miljö AB

Karlskoga Energi & Miljö AB

Nässjö Affärsverk AB

Tierps Fjärrvärme AB

ENA Energi

Karlskrona Kommun VA

Olofströms Kraft

Torsås Fjärrvärmenät AB

Eskilstuna Energi & Miljö AB

Karlstads Energi AB

Orust Kommun Tekniska Verken

Tranås Energi AB

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB

Katrinefors Kraftvärme AB

Oskarshamn Energi AB

Tranås Kommun Vatten

Falbygdens Energi AB

Kils Energi AB

Oxelö Energi AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Falkenberg Energi AB

Kraftringen

Perstorps Fjärrvärme AB

Trollhättan Energi AB

Falu Energi & Vatten AB

Kristinehamns Värme AB

Pålsboda Bioenergi AB

Täby Miljövärme AB

Finspångs Tekniska Verk AB

Kungälv Energi AB

Rindi Energi AB

Uddevalla Energi AB

Fjärrvärme i Osby AB

Kvänumbygdens Energi ekonomisk

Ronneby Miljö & Teknik AB

Uddevalla Vatten AB
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Sinfra

Kungsbroplan 2, Box 1026, 101 38 Stockholm.
Tel: 08 525 099 40. Fax: 08 525 099 30.
E-post: info@sinfra.se
www.sinfra.se

