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VDs kommentarer
intranät Porten, som är den främsta interna kommunika-
tionskanalen, får även personalen VD-information via  
film varje månad.

Som ett led i att vara Europas bästa RoRo-hamn investe-
rar Trelleborgs Hamn mycket i sin personal. Under året 
tog vi beslut om att starta ”THAB Academy” som är en 
2-årig utbildning, för att följa med i utvecklingen och för 
att ge fler medarbetare chansen att utveckla sin kompe-
tens och nå nya karriärvägar. Intresset för att gå utbild-
ningen har varit stort och första kullen på 12 personer  
går utbildningen under 2019-2020.

Organisatoriska ändringar har skett som kommer att ge 
oss större målmedvetenhet att förverkliga den hamn  
som vi nu på allvar aktivt börjat jobba med. Finansier- 
ingen av den nya hamnen har lösts genom en överens-
kommelse med Trelleborgs kommun som gynnar båda 
parter. Vi har upprättat en tidplan som vi hela tiden har 
i tankarna och konstaterar att vi i stort sett följer denna 
och att vi har lämnat Vision 2025 till förmån för Realitet 
2025. 

Europas bästa RoRo-hamn 
satsar på mjuka värden
”Trelleborgs Hamn AB är en professionell, servicemedve-
ten och positiv hamn med starkt utvecklings- och hållbar-
hetsfokus, med respekt för både människor och miljö.” 

Så lyder vår nya värdegrund som vi i hamnen gemensamt  
tagit fram i en workshop där samtlig personal fick tycka 
till. Detta är inte bara tjusiga ord i ett dokument utan nå-
got jag upplever att både stuvarna, ledningen och övriga 
i bolaget verkligen vill leva upp till!
 
Mitt första år som verkställande direktör har medfört flera 
förändringar där just vi-känslan stått högt på agendan. Un-
der året har vi odlat samvaron över avdelningsgränserna 
och jag upplever att vi ökat förståelsen som gjort stor 
skillnad i vardagens arbete, både gentemot kunder och 
mot leverantörer, men även i förhållningssättet gentemot 
våra kollegor. Vi jobbar också mycket med internkom-
munikation. Förutom informationsmöten och hamnens 
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”Staden, hamnen och dess  
invånare i en framgångsrik symbios.

Trelleborg, stolt och stark!”  
Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn AB

Framtiden är här och en av de stora utmaningarna gäller 
inte bara vårt bolag; hur ska vi alla kunna hjälpas åt att 
komma till rätta med den påfrestning vi utsätter vår 
planet för? Miljön har en mycket framträdande roll i vårt 
bolag och med denna årsredovisning har vi även infört  
en hållbarhetsredovisning enligt en modell som följer 
FN:s klimatmål för hållbar utveckling, men där vi även  
utgår från de nationella svenska miljömålen när vi redo- 
visar hur vårt miljöarbete kan bidra till att uppnå de 
målen.

Det är positivt att volymerna ökar i vår RoRo-trafik då 
arbetet med att kombinera de olika trafikslagen sjö, järn-
väg och väg är positivt för vår gemensamma utveckling. 
Vår fastlagda plan avseende ökande volymer ligger fast 
och i enlighet med denna ser vi att 1,8 miljoner fordon 
och nära 2,5 miljoner människor kommer att passera 
Trelleborg 2026.
 
Under året har vi byggt en ny tillfällig check-in som drift-
sattes under sommaren. Ändringen har förändrat infarten 
med automatiserade bommar, nya uppställningsplatser 
och en kraftigt  förbättrad internlogistik. Vårt arbete med 
att iordningställa faciliteter för våra kunders kunder har 
tagit stora steg under 2018 och det  jobbet kommer att 
fortgå löpande under 2019. 

Före jul hade vi en liten aktivitet där vi uppmärksammade 
yrkeschaufförer men även privatbilister genom att bjuda 
på saftglögg och lussekatt, vilket uppskattades. Fler lik-
nande aktiviteter kommer under 2019.

Under hösten startade muddringen för att kunna påbörja 
utbyggnaden av färjeläge 13 för RoRo-trafik och en ny 
handelskaj vid läge 14. Färjeläge 13 och läge 14 kommer 
att stå färdiga 2020.

I september genomfördes en Transportkonferens i sam-
arbete med Region Skåne i Trelleborg. Huvudsakligen  
besöktes konferensen nationellt men även internationellt. 
Namnkunniga föredragshållare debatterade kring hur 
transportslagen påverkas av klimatmålen och en under-
liggande fråga var vem som tar på sig ledartröjan.

Övriga händelser som jag tar med mig från året 2018 är 
när Peter Pan kom tillbaka efter sin förlängning i maj, 
TT-Lines nya linje till Klaipeda och att Unity Line utökade 
sin fartygsflotta med M/S Copernicus som trafikerar linjen 
Trelleborg-Swinoujscie.

Slutligen vill jag delge dig som läsare, att sen jag kom till 
Trelleborgs Hamn har jag haft många spännande möten 
och besök samt hållit ett flertal presentationer. Jag trivs 
att arbeta i Europas bästa RoRo-hamn. 

Jörgen Nilsson 
VD



Hamnutbyggnad!

13

Hösten 2018 startade muddringen och bygget av 
ett nytt färjeläge för RoRo-trafik och en ny handels-
kaj är därmed igång! 

Hamnbassängen kommer att bli 9 meter djup och totalt 
kommer cirka 650 000 kubikmeter att muddras upp. Alla 
muddermassor kommer att återanvändas till utfyllnad av 
mark på det nya hamnområdet i den östra delen av ham-
nen. Återvinningen av muddermassorna innebär en rejäl 
miljövinst för Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Entreprenaden utförs av Rover Maritime och arbetet med 
lägena och uppställningsytor beräknas vara färdigställda i 
februari 2020. Därefter kan Trelleborgs Hamn erbjuda sina 
kunder ytterligare ett färjeläge (nr 13) som kan ta emot 
250 m långa fartyg, samt en 500 m lång handelskaj (läge 
14). 



FL13 och Läge 14
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Nya check-in! 
För att effektivisera och möta den ökande trafikvolymen har nya check-in byggts. I nya check-in rationaliseras trafiken 
och lastbils- och personbilstrafiken är separerade. Både incheckningsområdet och uppställningsytorna har blivit betyd-
ligt större vilket gör att det blir effektivare logistik i hamnen samt finns det nya digitala skyltar. 
Välkommen till Trelleborgs Hamn!

Fyra milstolpar 2018

Rivning av Mittelbron! 
En epok gick i graven när gamla resecentrum på Mittelbron revs. Byggnaden, som tidigare rymt kontor och resecentrum, 
har i princip stått tom sedan 2001. Inte heller gångbryggan användes. Trelleborgs Hamn vill utnyttja ytorna på ett bättre 
sätt i väntan på att flytten österut kan fullföljas och använda ytan som uppställningsplats.

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa
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Centralstationen och Tullkammaren fick ny ägare! 
Ytterligare två fastigheter har gått till försäljning när Trelleborgs Hamn AB fortsätter arbetet med att stärka sin kärnverk-
samhet genom att renodla och sälja av sitt fastighetsbestånd. Under året blev affären med försäljningen av de två anrika 
gamla fastigheterna Centralstationen och f d Tullkammaren klar. Ny ägare till fastigheterna är Alsinge Vallen AB som ser 
positivt på att bevara fastigheterna och fortsätta verksamheten som tidigare.

Ny linje till Klaipeda!
Den 9 juni 2018 var en historisk dag då TT-Line startade en ny rutt mellan Trelleborg och Klaipeda, som är en kombine-
rad frakt- och passagerarrutt med en avgång i veckan. Det är glädjande att det nu är möjligt att resa till ytterligare en 
destination till och från Trelleborg. Den nya linjen innebär att Trelleborgs Hamn stärker sin position som Skandinaviens 
största RoRo-hamn.



220 m lång Peter Pan är tillbaka
Trelleborgs Hamn hälsade TT-Lines M/S Peter Pan välkom-
men tillbaka den 31 maj 2018!

Peter Pan har förlängts med 30 meter samt byggts om 
med en ny strömoptimerad och bränsleeffektiv bulbstäv 
vid det tyska varvet Drydocks i Bremerhaven. Den nya 
bulbstäven och den ökade lastkapaciteten innebär att 
CO2-utsläppen per transporterad fraktenhet reduceras 
med upp till 25 procent.

Fartyget är nu 220 meter långt. Förlängningen innebär 
en kapacitetsökning med cirka 25 procent till cirka 3 000 
lastmeter.

Utan Trelleborgs Hamns färjeläge 10, som invigdes 2014, 
hade det inte varit möjligt att ta emot Peter Pan. Färjeläge 
10 är delvis bidragsfinansierat av EU (TEN-T) i projektet 

”Green Bridge on Nordic Corridor” vilket syftade till att 
bland annat anpassa kajplatser i hamnarna i Trelleborg, 
Rostock och Lübeck-Travemünde för att kunna ta emot 
RoPax-fartyg i framtiden med en längd upp till 240 meter. 

TT-Line ser det som mycket positivt att fortsätta vidareut-
veckla trafiken via Trelleborg och kunna hantera de ökade 
volymerna ännu bättre.

M/S Peter Pan trafikerar rutterna Trelleborg-Travemünde, 
Trelleborg-Rostock och Trelleborg-Swinoujscie. 
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220 meter lång Peter Pan i färjeläge 10



Unity Line utökar kapaciteten 
Unity Line utökade sin kapacitet från Trelleborgs Hamn 
med ytterligare ett fartyg. Det är M/S Copernicus, som 
sedan 2017 ingått i Unity Lines fartygsflotta som nu  
trafikerar linjen Trelleborg – Swinoujscie. 

M/S Copernicus ankomst innebär en ökning av kapacite-
ten med cirka 1 800 lastmeter och hon har sex avgång-
ar i veckan, vilket är ett välkommet tillskott på linjen 
mellan Trelleborg – Swinoujscie som har haft en stadig 
ökning sedan starten 2007.

Trelleborgs Hamn tycker att det är mycket glädjande att 
Unity Line valde att satsa och utveckla sin verksamhet i 
Trelleborg genom att lägga sitt nya fartyg i trafik mellan 
Trelleborg och Swinoujscie, vilket förstärker vår plats 
som Skandinaviens största RoRo-hamn.

Unity Line har nu fyra fartyg som trafikerar Trelleborgs 
Hamn.

Klimatutmaningen 2.0

M/S Copernicus

Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn AB och Jim Leveau, 
säkerhetschef, Trelleborgs Hamn AB, överlämnar en välkomst-
gåva till kapten Krzysztof Chwala.
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Hur påverkas transportslagen av klimatmålen?  
För 17:e gången höll Trelleborgs Hamn i Transportkonfe-
rensen, denna gång i samarbete med Region Skåne. 150 
deltagare från hamnar, rederier, myndigheter, fraktköpare 
och transportsektorn i stort deltog i Transportkonferen-
sen den 4 september med temat Hur påverkas transport-
slagen av klimatmålen? Moderator Mikael Castanius 
inledde konferensen med att påminna oss om att ämnet 
är mer aktuellt än någonsin efter den rekordvarma som-
mar som var 2018.

Representanter från näringslivet pratade om hur de kan 
bidra till att nå klimatmålen och vilka prioriteringar som 
krävs av transportbranschen. 

Ett väl fungerande transportsystem, där trafikslagen 
samverkar, skapar förutsättningar för effektiva gods- 
transporter. Goda förutsättningar för godstransporter 
skapar goda förutsättningar för näringslivet i Sverige – 
och därmed för jobb och tillväxt. Varje år transporteras 
drygt 700 miljoner ton gods inom, eller till och från, 
Sverige. 

I paneldebatten lyftes vikten av att alla trafikslag behövs 
men att vi behöver göra dem mer hållbara och miljövän-
liga samt att det finns en önskan om att ha transporter 
som uppfyller FNs klimatmål.

Andra frågor som dryftades var vad som händer med 
elektrifieringen och för- och nackdelar med elbilar och 
batterier. Ökade leveranstider för att optimera trans-
porter (dygnet har som bekant 24 timmar) diskuterades 
samt hur man bäst ökar kapaciteten på järnvägen och  
att modern IT kan visa var det finns ledig kapacitet. 

Kvällen avslutades med middag och ett fartfyllt vikinga-
skådespel vid Trelleborgen med vikingarna Hälsingarna.

Transportkonferensen 
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Deltagare i panelen

Niclas Mårtensson, vd, Stena Line

Vikingaskådespel av Hälsingarna



Hamnens Dag
Succé för Hamnens Dag 2018!
Det var nionde gången som Trelleborgs Hamn arrangera-
de Hamnens Dag och vi hoppas att alla besökare fick en 
fin dag på Handelskajen där vi fick chans att visa upp vår 
logistikverksamhet samt den västra delen av hamnen. 
Moderator för dagen var hamnens vd Jörgen Nilsson och 
nytt för i år var bl a ”Port of Trelleborg Swimrun”. Det var 
riktigt roligt att se alla tävlingsentusiaster! 

Dagen bjöd också på hamnens guidade båtturer med 
Rundan och water balls för de som vågade. Besökarna 
kunde gå ombord på segelskutan T/S Helene och på Kust-
bevakningens fartyg KBV 034 samt titta på de anrika gamla 
träbåtarna från Sirmiones Skeppslag som seglade vackert 
i hamnbassängen. Andra aktiviteter som man kunde se
under dagen var när Räddningstjänsten utförde en dyk-
aktivitet och när Sjöräddningen visade hur en räddnings-
aktion kan gå till. Demonstrationerna av lossning och 
lastning med hamnens stora truckar är alltid ett populärt 

inslag. TT-Line hade satt upp en hoppborg och delade ut 
ballongfigurer till barnen. Stena Line delade ut godis från 
sin pyttelilla elbil och Unity Lines clowner på styltor de-
lade ut ballonger samt såpbubblor och även fina ansikts-
målningar erbjöds för de små. Sillamackor, korv, godis och 
glass förgyllde dagen för hungriga besökare. 

Stort TACK till alla deltagande utställare, företag och 
föreningar som engagerade sig och gjorde årets Hamnens 
Dag till en riktigt lyckad och trevlig dag med upplevelser 
för både stora och små som visade stort intresse för ham-
nen och passade på att se hamnen från insidan!

Nästa Hamnens Dag blir lördagen den 7 september 2019 
och då är det 10-årsjubileum! 
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Trelleborgs Hamn i siffror

    135   
               anställda

16

    1:a

11,3  
miljoner ton gods per år

1862  
var året då  

Trelleborgs Hamn 
grundades

 Skandinaviens största RoRo-hamn  

 
Omsättning: 

252 Mkr    #2
 

Sveriges andra största  
hamn avseende godston 

1 av 5 
svenska corehamnar, 
utpekad av EU som  

strategiskt viktig hamn

15 ankomster  
&  

15 avgångar  
- varje dygn, året om!

100 % 
helägda av  

Trelleborgs kommun

 NOX-utsläppen från  
våra egna fordon  
har minskat med 

2/3
 

de senaste fem åren

Antal passagerare:
 
 1,8 
 

miljoner  



Hållbarhetsredovisning
Varför gör vi en hållbarhetsredovisning? 
För Trelleborgs Hamn handlar det om att driva vår hamnverksamhet på att ett ansvarsfullt och hållbart sätt och att ta 
hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i hela företagets verksamhet på alla nivåer. Trelleborgs Hamn 
AB omfattas inte av lagkrav eller storlekskriterierna för att upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovis-
ningslagen, men som Östersjöns klimatsmartaste hamn vill vi bidra i detta viktiga arbete. Trelleborgs Hamn arbetar 
sedan länge med hållbarhet för att bidra till genomförandet av såväl Sveriges nationella miljömål som till FN:s globala 
utvecklingsmål, Agenda 2030. 

Metod och avgränsning 
I 2018 års årsredovisning har vi valt att främst fokusera på hållbarhetsarbetet avseende den externa miljön, då vår 
verksamhet har stor miljöpåverkan, inte minst lokalt.

Vi arbetar integrerat med frågor rörande alla tre hållbarhetsdimensionerna och ekonomisk balans är en förutsättning 
för att värna om social och miljömässig hållbarhet. Resultatet av Trelleborgs Hamns fortsatta arbete kommer vi att 
presentera närmare kommande år.

När vi redovisar Trelleborgs Hamns miljöansvar har vi i första hand valt att utgå från de svenska miljömål som Trelle-
borgs Hamn identifierat som de mest betydande för vår verksamhet och hur vi ser på kopplingen till FN:s globala mål. 

Vårt arbete med Sveriges nationella miljömål
Riksdagen har tagit beslut om 16 miljökvalitetsmål samt ett generationsmål. De svenska miljömålen handlar om att 
skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Som Östersjöns klimatsmartaste hamn har vi en viktig roll
för att de svenska miljömålen ska uppnås. Flertalet av de svenska miljömålen bedöms relevanta för vår verksamhet.

För framgång i hållbarhetsarbetet är det viktigt att hela organisationen lär sig mer om målen och hur hamnverksam-
heten påverkar de nationella och globala miljömålen. 

Sveriges nationella miljömål
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Hållbarhetsredovisning

Vårt arbete med Agenda 2030 
I september 2015 vid FN:s toppmöte antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för att 
utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar, minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Därmed har alla världens 
länder tagit på sig ansvaret att skapa en mer hållbar, rättvis och bättre värld. År 2030 ska de globala målen vara upp-
nådda. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar tre dimensioner av hållbar utveckling: miljömäs-
sigt, socialt och ekonomiskt. 

I de olika avsnitten i hållbarhetsredovisningens framgår det hur Trelleborgs Hamn arbetar och bidrar till de globala 
målen. 11 av de 17 globala målen bedöms vara relevanta för vår verksamhet.

FN:s 17 globala utvecklingsmål
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Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Utsläpp till luft från fartyg och fordon utgör en betydande 
del av miljöpåverkan inom hamnområdet. Hamnen arbetar 
med: 

Tjänster som minskar fartygens utsläpp och utsläpp från 
övrig trafik i hamnen: 
•  Effektivare lossning och lastning som minskar färjornas   
    liggetid och tomgångskörning väg/järnväg. 
•  Utbyggnad av nya färjelägen i sydost som rationaliserar 
    godshantering och trafikflöde. I och med detta möjlig- 
    gör vi grönare verksamhet för våra kunder, till exem-
    pel har: 
        -  TT-Line 2018 förlängt sin färja Peter Pan till 220 m 
           och därmed ökat såväl lastkapacitet som bränsle- 
           effektvitet.         

       -  TT-Line beställt ett nytt 230 m långt LNG-drivet 
           RoPax-fartyg, vilket beräknas tas i trafik 2022.
•  Ny kombiterminal Syd med mer koncentrerad verksamhet.
•  Landelanslutning erbjuds rederikunderna vid samtliga 
    färjelägen i reguljär drift. Sedan 2017 ansluter Stena 
    Lines färjor Skåne och Mecklenburg Vorpommern mellan
    Trelleborg och Rostock till landel vid längre kajuppehåll.
•  Hamnen kan ta emot färjornas svart- och gråvatten i  
    samtliga färjelägen i reguljär drift via direkt inkoppling 
    på spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. 
•  Trafiksimulering för att få vägtrafiken genom hamnen 
    att flyta smidigare.
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Miljöansvar

 
Miljömål - Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet 
inte blir farlig. 

Vårt arbete med begränsad klimatpåverkan bidrar till FN:s 
globala mål nr 7, 12 och 13.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Östersjöns klimatsmartaste hamn 
Trelleborgs Hamn har fortsatt höga ambitioner när det gäller vårt miljöarbete och förbättrad miljöprestanda. Vi ska bibe-
hålla och stärka vår position som Östersjöns klimatsmartaste hamn. Staden och hamnen är tätt sammanlänkade, vilket 
innebär att även samverkan med staden och dess invånare är ytterligare en nyckel i vårt arbete för att utveckla en hållbar 
verksamhet och anpassa hamnens verksamhet för framtiden. Då en stor del av hamnens miljöpåverkan är indirekt och 
utgörs av väg- och färjetrafiken till och från hamnen är det betydelsefullt att även driva projekt och vidta åtgärder som är 
inriktade på att underlätta och skapa förutsättningar för främst våra kunder, men också för andra intressenter att utveckla 
en grönare och hållbarare verksamhet.

Skiss på sidovyn av TT-Lines Green Ship som kommer att levereras under 2022. Det nya fartyget kommer att ha 
stor positiv påverkan på miljön eftersom det kan drivas med LNG (flytande naturgas).



Miljöansvar
Egna fordon med hög miljöprestanda och effektiv hamn-
logistik:
•  Fordon byts kontinuerligt mot bättre miljöklass. Bräns- 
    leförbrukningen (liter/h) har minskat med ca 25 % sedan  
    2010. CO2-utsläpp från egna fordon relaterat till hante-   
    rad godsvolym har sjunkit stadigt sedan 2009.
•  Policybeslut om att i möjligaste mån gå över till etruckar 
    inom logistikverksamheten. Endast två dieseltruckar 
    återstår.
•  Ett modernt lok som kan köras på både räls och väg, har 
    gett halverade utsläpp och lägre buller.

•  Verka för ökad andel enheter på järnväg via strategiskt 
    affärsutvecklingsarbete och investeringar i infrastruktur 
    (spår och kombiterminal).

Miljöanpassad verksamhet och energi:
•  Övergång till 100 % förnybar el innebär att CO2-utsläpp  
    från el är i princip noll.
•  Utbyte av armaturer, övergång till LED-ljus, belysnings-
    styrning vid kajer/planer har sparat 900 MWh per år.
•  Fjärrvärme och biogas har ersatt naturgas för uppvärm-  
    ning.
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CO2-utsläpp (ton) 2007-2018

Miljömål - Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Vårt arbete med frisk luft bidrar till FN:s globala mål nr 3 och 11.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Trelleborgs Hamn arbetar med att öka andelen förnybar energi, och minska utsläppen av kväveoxider (NOx) och partiklar 
(PM). Se åtgärder för målet Begränsad klimatpåverkan. 
•  Hålla högsta tillgängliga miljöklass för arbetsmaskiner (terminaltraktorer och reachstackrar).
•  Utsläppen av kväveoxider från egna fordon har minskat med 75 % sedan 2010.
•  Kontroll av luftkvaliteten (alla källor, även de som THAB inte kan påverka) i samarbete med Trelleborgs kommun via en 
    luftmätningsstation vid Hamngatan söder om Rådhuset (trelleborgsluft.se). Aktuella nivåer presenteras i realtid.

2018 2017 2016 2015 2014 2012 2010

9,24 9,50 9,14 9,53 9,62 9,85 12,3

Drivmedelsförbrukning terminaltraktorer (liter/h)
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21

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 MKN 1 Svenska miljömålet

Kvävedioxid (NO2) 20 19 19 21 19 19 26 27 27 40                           20

Svaveldioxid (SO2) 2 3 2 1 3 3 3 3 1,5 30                             5

Partiklar (PM10) 19 18 15 22 25 23 21 20 23 40                           15

CO2-utsläpp egna fordon per ton gods 
(total godsvolym), g CO2/ton gods

NOx-utsläpp egna fordon per ton gods 
(total godsvolym), g NOx/ton gods
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Miljömål - Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Trelleborgs Hamn arbetar med att öka andelen förnybar energi, och minska utsläppen av kväveoxider och partiklar. 
 
Se beskrivning under Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Vårt arbete med naturlig försurning bidrar till FN:s globala 
mål nr 6 och 15.



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Hamnen arbetar för att minska mängden farliga ämnen i 
miljön genom att:
•   Så långt det är möjligt använda miljömärkta kemikalier   
     för service och underhåll av egna fordon.
•   Arbeta systematiskt med att begära in information från 
     leverantörer och sammanställa i kemikalieförteckning 
     för att ha kontroll över vilka kemikalier som finns och 
     vilka som bör fasas ut. 
•   Samtliga dagvattenbrunnar i det östra hamnområdet 
     kan stängas samtidigt vid risk för utsläpp.
•   Eventuellt läckande enheter kan placeras på någon av 
     två avstängningsbara s k akutplattor. 
•   Ett flertal containrar med saneringsutrustning finns 
     utplacerade över hamnområdet.
•   Sortera ut eget farligt avfall för omhändertagande och 
     erbjuda fartygen omhändertagande av farligt avfall.
•   Låta utföra miljötekniska markundersökningar inom 
     potentiellt förorenade områden.
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Miljömål - Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden.

Vårt arbete med giftfri miljö bidrar till FN:s 
globala mål nr 2, 3, 6, 8, 12, 14 och 15.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•  Hamnen arbetar för att gå över till mer förnybar energi, se Begränsad klimatpåverkan. 
•  Kylanläggningar med köldmedier finns i mycket begränsad omfattning. Besiktning och läckagekontroll utförs av certi-
    fierat företag.

Miljömål - Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vårt arbete med skyddande ozonskikt 
bidrar till FN:s globala mål nr 3 och 12.

Miljöansvar



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
I havsmiljön, framför allt i Östersjön, är övergödning ett av de allvarligaste hoten. Hamnen arbetar för att minska utsläp-
pen av kväveoxider genom att: 

•   Gå över till förnybar energi i verksamheten.
•   Använda fordon med högsta miljöklass, som innebär mindre kväveoxidutsläpp. Hamnen har reducerat utsläppen av 
     kväveoxider från egna fordon med 75 % sedan 2010, se åtgärder för målet Frisk luft. 
•   Kontinuerligt öka andelen eldrivna fordon och truckar.
•   Hamnen följer också upp fartygens utsläpp av kväveoxider, (samt koldioxid och svavel) och erbjuder landelanslutning.
•   Erbjuder fartygen omhändertagande av svart- och gråvatten i samtliga färjelägen.
•   Sortera ut eget avfall och farligt avfall för att främja sortering och uppnå maximal andel återvinning.
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Miljömål - Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar 
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Vårt arbete med skyddande ozonskikt 
bidrar till FN:s gobala mål nr 6 och 14.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Sex laddpunkter för eldrivna fordon invigdes i september 2018 tillsam-
mans med Tefab på parkeringen som är belägen mellan Hamngatan 9 
och Centralstationen. Parkeringen ägs och drivs av Trelleborgs Hamn.

En av elbilarna som ingår i hamnens fordonsflotta
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Miljömål - Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Vårt arbete med levande sjöar och vatten-
drag bidrar till FN:s globala mål nr 6 och 15.

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•   Hamnen påverkar målet genom att arbeta för att minska nedfallet av kväve och svavel.  
•   Deltagande i Sydsvenska Handelskammarens projekt Vattenutmaningen 2018.

Se THAB:s åtgärder för målen Frisk luft, Ingen övergödning

Före detta miljöminister Karolina Skog och Karl-Erik Grevendahl från Sydsvenska Handelskammaren med rapporten 
Vattenutmaningen som Trelleborgs Hamn medverkade i.

Miljöansvar



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Hamnen arbetar för att minska nedfall av kväve och svavel. Likaså för att undvika spill och spridning av farliga ämnen 
som kan komma ut i avloppsystem, dagvatten, havet och naturen genom:
•   Central avstängningsmöjlighet av dagvattenbrunnar.
•   Dagvattenrening genom filtersystem och sedimenteringsbassänger.
•   Egna reningsanläggningar samt oljeavskiljare med elektroniska larm som visar när det är dags för tömning.
•   Rening av tvättvatten från hamnens fordonstvätt genom filterteknik, biologisk rening och slutligen passage via våtmark.
•   Årlig uppföljning av vägsaltanvändningen.

Miljömål - Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag.

Vårt arbete med grundvatten av god kvalitet bidrar till FN:s 
globala mål nr 6, 12 och 15.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•   Hamnen arbetar för att minska utsläppen av kväve, fosfor och metaller från hamnens och delar av stadens dagvatten  
     genom sedimenteringsbassänger, filteranordningar och tillhörande reningsåtgärder.
•   Sedimenteringsbassängerna innebär förbättrad dagvattenavledning och minskad översvämningsrisk vid kraftiga regn.
•   Omhändertagande av svart- och gråvatten från fartygen. 
•   Hamnen arbetar för att minimera risken för oljeutsläpp genom att ha särskilda oljeavskiljare med larm och rutiner för 
     att förebygga samt hantera spill/läckage.
•   Muddringsarbeten i vatten som kan medföra risk för spridning av sediment utanför hamninloppet förläggs så långt 
     som möjligt till vinterhalvåret då störning för fisk och fiske är minst. Om grumlande arbeten utförs under sommarhalv-
     året säkerställer ett speciellt kontrollprogram att särskilt låga grumlingsnivåer uppnås.

Miljömål - Hav i balans och levande kust och skärgård 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras.

Vårt arbete med hav i balans  bidrar 
till FN:s globala mål nr 14 och 15.
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Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•   Den viktigaste åtgärden är skapandet av nya hamnområden i öster och att flytten av inre färjelägen och tillhörande 
     verksamhetsytor åt sydost har påbörjats för rationellare godshantering, minskat buller och utsläpp. 
•   Buller är en prioriterad betydande miljöaspekt för hamnen. Hamnen erhöll slutliga bullervillkor 2018. Dessa innebär 
     52 dB dagtid, 49 dB kväll och 48 dB nattetid med undantag för kombiterminalen där nivån 53 dB dagtid och kväll 
     respektive 52 dB natt gäller.
     Inom den egna verksamheten arbetar hamnen med bland annat följande för att reducera buller:
     -   Pågående utflyttning av färjelägen och tillhörande trailerhantering kommer att bidra till en tydlig sänkning av hamn-
         bullret i de centrala delarna av staden. 
     -   Samarbete med leverantörer av arbetsmaskiner om ljuddämpning som resulterat i betydande bullerreduktion för 
         hamnens reachstackrar (sedan 2008 en reduktion med 6 dB).
     -  Ljuddämpande åtgärder, tomgångsspärr och varvtalsreglering på terminaltraktorerna. Totalt sett har åtgärderna 
         gällande terminaltraktorerna också gett en sänkning av medelvärdet med 6 dB sedan 2008.

Gällande påverkan på stadens luftkvalitet se även åtgärder under målet Frisk luft.
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Miljömål - God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö.

Miljömål - Ett rikt växt- och djurliv

Vårt arbete med god bebyggd miljö bidrar 
till FN:s globala mål nr 6, 9, 11 och 12.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Sammanfaller med åtgärder beskrivna för de globala målen 13, 14 och 15.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Vårt arbete med naturlig försurning bidrar till FN:s globala 
mål nr 13, 14 och 15.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Den biologiska mångfalden ska be-
varas och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida genera-
tioner.

Miljöansvar



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Hamnen är miljöcertifierad sedan 2004 och arbetar systematiskt och engagerat via ett väl genomarbetat miljöprogram 
med förbättringsmål och konkreta aktiviteter för att minska de negativa miljöeffekterna av den egna verksamheten. 

Trelleborgs Hamns miljöprogram omfattar följande övergripande områden och aktiviteter inom miljöprogrammet, vilka 
också beskrivs i miljömålen ovan. Sammantaget bidrar dessa på olika sätt till generationsmålet.

•    Effektiv hamnlogistik – för mindre utsläpp och buller
•    God miljöprestanda – hos fordon och övrig utrustning
•    Nära samarbete – med kunder och övriga intressenter
•    Medarbetare med god miljökompetens
•    Miljöanpassad verksamhet – ett ständigt pågående arbete
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Miljömål - Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö- 
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Vårt arbete med generationsmålet 
bidrar till 11 av FN:s 17 globala mål.

Ny klimatlogga för Östersjöns klimatsmartaste hamn. 
Logotypen syns bland annat på hamnens samtliga elbilar 
och fordon med bästa möjliga miljöklass.

Ett exempel på konsekvenser av klimatpåverkan
Minns ni värmeböljan och skogsbränderna sommaren 
2018? Det polska brandförsvaret ankom till Trelleborgs 
Hamn den 21 juli med 44 fordon och 139 brandmän för 
att hjälpa till med släckningen av skogsbränder runtom i 
Sverige. När de åter anlände till Trelleborgs Hamn innan 
avfärd tillbaka till Polen den 5 augusti hölls en ceremoni 
i hamnen där man hyllade dessa hjältar och tackade för 
deras stora insats.
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Arbetsmiljö och säkerhet
Arbetsmiljöverket besökte hamnen i april. Inspektionen re-
sulterade bland annat i att rutiner gällande körtillstånd har 
förtydligats, viss typ av äldre arbetsutrustning har riskbe-
dömts och åtgärdats och att den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kompletterats. Generellt 
fick vi under besöket många positiva omdömen gällande 
väl genomfört arbetsmiljöarbete i hamnen. 

Att företaget har en välutbildad och erfaren personal är 
en bra riskförebyggande faktor och vi har relativt sett en 
mycket god säkerhetskultur med väldigt få olyckor i arbetet. 
Detta är ett förhållningssätt som man dock ständigt måste 
arbeta med, för vi vill alla komma välbehållna hem varje 
dag.

På informationsmötena i maj och november 2018 var alla
anställda med om att ta fram en ny värdegrund. För att 
stärka företagets vi-känsla har företaget också haft ett antal 
gemensamma aktiviteter till både påsk, midsommar och jul 
liksom Hamnens Dag i september.

I januari införde företaget det webbaserade verktyget TRIA 
för hantering av riskobservationer, tillbud och olyckor. Det 
ger en ökad transparens ur ett övergripande verksamhets-
perspektiv samt bättre återkoppling på ärendena till alla 
rapportörer och övriga berörda. Tätare skyddskommitté- 
möten varannan månad har också gett extra fokus på före-
tagets arbetsmiljöarbete.  

Vi frågade skyddsombud Jimmy  
Larsson Bergenholtz från  
Produktionen om:
1. Varför ville du bli skyddsombud?
Dels var det för både min och  
andras säkerhet och dels tycker  
jag att det är ett intressant arbete.  
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Socialt ansvar

Man får hjälpa till att förbättra saker och ting tillsammans 
med företaget och de anställda. 

2. Din bild av hur Telleborgs Hamns skyddsarbete fungerar?
Vi har upplevt att det tagit för lång tid att få observations-
rapporterna i TRIA åtgärdade. Våra chefer har inte förstått 
hur stort arbete som ligger bakom.

3. Vilka utmaningar och frågor tycker du att företaget borde 
arbeta med?
Vi har brustit på bägge sidor, både bland skyddsombuden 
och hos företaget. Vi skulle kunna samarbeta bättre både 
inom gruppen och med företaget angående observations-
rapporterna. Ledningen missar också att ha skyddsombuden 
med som remissinstans vid till exempel nybyggnationer.

Hälsa, friskvård och sjukfrånvaro 
Trelleborgs Hamn vill ha friska och engagerade medarbeta-
re som mår bra och erbjuder därför bland annat friskvårds-
bidrag, tillgång till eget gym och hälsokontroller vartannat 
år. Trelleborgs Hamn har fokuserat mycket på friskvård 
under 2018 och för att lyfta och uppmuntra till hälsofräm-
jande aktiviteter anordnades både en stegtävling årskiftet 
2017/2018 och en hälsobingotävling årskiftet 2018/2019 
för alla anställda.

Den totala sjukfrånvaron för 2018 var 4,6 % vilket är en 
relativt sett god nivå i jämförelse med arbetsmarknaden 
i övrigt, särskilt med tanke på att andelen arbetare inom 
hamnen är mycket hög. Trenden över de senaste tre åren 
visar att sjukfrånvaron stigit något och målet är naturligtvis 
att sträva efter en lägre nivå. Tidigare hälsosamtal och er-
bjudande om utökade hälsokontroller i vissa fall är exempel 
på åtgärder som införts i förebyggande syfte.

 

Vårt arbete med socialt ansvar bidrar  
till FN:s globala mål nr 3, 5, 8 och 10.



Jämställdhet, likabehandling och mångfald
Reglerna i diskrimineringslagstiftningen har skärpts avseen-
de aktiva åtgärder, dvs krav på förebyggande och främjande 
arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering 
samt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. Företaget hade i oktober 
2018 en föreläsning av en transsexuell person för chefer 
och tjänstemän om vad det innebär att inte tillhöra normen 
i samhället. Trelleborgs Hamn verkar i en mansdominerad 
bransch men vår målsättning är att få in fler kvinnor och 
utlandsfödda m fl inom det utökade diskrimineringsbe-
greppet. Antalet anställda i företaget är 135 personer, se 
diagram över köns- och ålderfördelning till höger.

Employer branding
Att attrahera och behålla rätt medarbetare är ett av företa-
gets viktigaste uppgifter. Nuvarande och framtida talanger 
är viktigare än någonsin för en arbetsgivares framgång. 
Trelleborgs Hamn står inför ett generationsskifte där ana-
lysen visar att cirka 30 % av personalstyrkan kommer att gå 
i pension de närmaste tio åren. Medelåldern uppgick vid 
utgången av 2018 till 49 år. 

Generationsskiftet ställer höga krav på företagets förmåga 
att attrahera och rekrytera ny personal med den erfaren-
het och kompetens som behövs för att arbeta i hamnen. 
Vi har därför samarbeten med både skolor, föreningar och 
Arbetsförmedlingen för att marknadsföra företaget som en 
attraktiv arbetsgivare. I oktober deltog vi för andra gången 
på Industrinattens arbetsmarknadsmässa med inriktning 
mot skolungdomar i årskurs 9. Syftet är att visa vilka bran-
scher och arbetsmöjligheter det finns inom industrisektorn 
och väcka ungdomarnas intresse. Det långsiktiga målet är 
att ungdomar väljer ett gymnasieprogram med inriktning 
mot transport och söker sig till hamnen när det är dags att 
söka arbete.
 

29

72%

28%

Könsfördelning tjänstemän

Män Kvinnor

98%

2%

Könsfördelning kollektiva

Män Kvinnor

80%

20%

Könsfördelning styrelsen

Män Kvinnor

Åldersfördelning THAB

19-30 31-40 41-50 51-60 61-67
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Stabil ekonomi och god lönsamhet 
Som Skandinaviens största RoRo-hamn har vi ett ekono-
miskt ansvar för att utveckla hamnen på ett hållbart sätt. 
Trelleborgs Hamn arbetar integrerat med frågor rörande 
alla tre hållbarhetsdimensionerna och ekonomisk balans 
är en förutsättning för att värna om social och miljömässig 
hållbarhet. Det är av yttersta vikt att säkerställa en god 
ekonomi för bolaget Trelleborgs Hamn AB, men det är av
samma vikt att så även gäller för våra kunder. När vi upp-
når en bra balans för alla parter då skapar vi förutsättning-
ar för en hållbar framtid. 
 
En god lönsamhet i bolaget ger också möjligheter att un-
derhålla och investera i infrastruktur och miljöförbättringar 
till gagn för våra kunder och kunders kunder samt övriga 
intressenter.

Utveckling av hamnen
Med staden som granne måste alla miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekter i olika beslut vägas in. Utbyggna-
den av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå 
klart under 2025 då Trelleborgs Hamn skall bereda plats 
för Sjöstaden, som är en del av stadsutvecklingsprojektet 
Kuststad 2025 i Trelleborgs kommun. Hamnens investe-
ringar syftar bland annat till att skapa nya bostadsområ-
den utan att ta mer jordbruksmark i anspråk än absolut 
nödvändigt. 

Våra investeringar skapar också förutsättningar för våra 
kunder att utveckla sin produkt och sina tjänster. Det 
betyder större fartyg, digitalisering och transparens i våra 
tjänster som därmed skall ge konkurrensfördelar gentemot 
andra hamnar. Det är en av anledningarna till vårt behov 
av att vara Europas bästa RoRo-hamn. Vårt effektiviserings-
arbete är en del i vårt hållbarhetsarbete och med gemen-
samma mål så når vi framgång. 

Trelleborgs Hamn gör stora satsningar, dels på vår egen 
personal som skall utvecklas under bra arbetsvillkor då 
deras kreativitet och kundservice är en viktig faktor för vår 
framgång, och dels investerar vi för våra kunders kunder. 
Vi vill kunna ge en trygg vila över natten, erbjuda dusch- 
och diskmöjligheter, visa uppskattning, respekt och med-
mänsklighet – det är vad vi kallar riktigt bra kundservice 
och det är skäl till varför våra kunder tycker att vi är Euro-
pas bästa RoRo-hamn.

Kundundersökning
Varje år utför Trelleborgs Hamn en kundundersökning för 
att säkerställa att vi möter kundens krav och förväntningar 
för att kunna garantera rätt kvalitet mot kund. Vi arbetar 
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Ekonomiskt ansvar

med en kvalitativ kundundersökningsmodell som går mer 
på djupet. Det vi kan se är att vår utveckling hela tiden går 
på rätt håll dvs kundnöjdheten ökar år från år. Vi får dock 
aldrig vara nöjda utan ständigt arbeta med förbättringar 
och våra prioriterade fokusområden för 2019 är:  
• Nöjda kunder
• En strategisk och effektiv hamn
• Kompetent och motiverad personal
• Ekonomi i balans
• Miljöanpassad hamn
• Effektiv kommunikation & information

Hamnen genererar många arbetstillfällen
Trelleborgs Hamn genererar idag en hög andel arbetstill-
fällen, både direkt och indirekt. Vårt unika geografiska läge 
som knutpunkten mellan Europa och Norden ger oss stora 
möjligheter och är en grundförutsättning för att vara den 
strategiska hamn vi verkligen är. Det ger oss också möjlig-
heter att ta för oss lite mer och skapa nya arbetstillfällen 
då vi är ett av Sveriges bästa logistiklägen med de absolut 
bästa förutsättningar för att ha en optimerad miljömässig 
kombination av sjö, tåg och väg. 

Ökade volymer
Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2018 
med över en miljon enheter, bestående av lastbilar, trailers 
och personbilar som passerade hamnen. Därmed befäster 
Trelleborgs Hamn sin position som Skandinaviens största 
RoRo-hamn. Genom utbyggnad och flytt av hamnen till det 
nya området i sydost kommer vi att klara ökade godsvoly-
mer i ett längre perspektiv.

 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vårt arbete med ekonomiskt ansvar bidrar till FN:s globala 
mål nr 8, 11 och 12.
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             Vill du se fina bilder  
          från Trelleborgs Hamn?  
     Följ oss gärna på Instagram 
              #trelleborgshamn



Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs 
Hamn AB (org.nr 556008-2413) avger härmed följande 
årsredovisning för räkenskapsåret januari – december 
2018. 

Ägarförhållanden
Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 i sin helhet 
av Trelleborgs kommun. Från 2018-12-21 ingår bolaget i 
koncernen Trelleborgs Rådhus AB med organisationsnum-
mer 559135-6828.

Ägardirektiv
Trelleborgs kommuns ägardirektiv till Trelleborgs Hamn AB 
är: ”Bolaget ska genom tillhandahållande och utveckling 
av rationella hamn- och logistiktjänster vara en av Sveriges 
ledande hamnar för godshantering och fortsätta att skapa 
goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken. För 
att bibehålla och stärka sin position ska målsättningen 
vara att utveckla hamnen till en av Skandinaviens effekti-
vaste hamnar”.

Affärsidé
Trelleborgs Hamn AB skall
- kontinuerligt utveckla verksamheten för att erbjuda 
kunderna, direkta såväl som indirekta, en hållbar, hög- 
kvalitativ och effektiv gods- och terminalhantering. 
- vara en corehamn med ständig tillväxt, stabil ekonomi, 
nöjda kunder och medarbetare. 
- ha ett varumärke som är känt såväl lokalt, regionalt,     
nationellt som internationellt och vara en av svensk in-
dustris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna. 

Verksamhet
Trelleborgs Hamn AB bedriver hamn- och terminalverk-
samhet i Trelleborgs Hamn. Trelleborgs Hamn är Skandina-
viens största RoRo-hamn och andra största hamn i Sverige 
avseende godsvolym.  

Bolaget äger sedan 2005 hamnanläggningen med till-
hörande fastigheter. Detta innebär att bolaget förutom 
löpande drift och underhåll också ansvarar för utveckling 
av och investeringar i hamnen.  

Bolagets verksamhet är numera uppdelad i tre områden; 
Hamn, Produktion och Logistik & Support. En omorganisa-
tion skedde i slutet av året.  

Vid utgången av 2018 hade Trelleborgs Hamn sju färjeför-
bindelser; en till Sassnitz, två till Rostock, en till Travemün-
de, två till Swinoujscie samt en till Klaipeda. Totalt tretton 
RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på linjerna. I övrigt 
tillhandahåller hamnen skeppsmäkleritjänster, rangering 
av järnvägsvagnar, hantering av spannmål, gödning, olja 

samt lagerhållning i egen terminal.

Väsentliga händelser
Hamnens trafik hade ännu en gång ett rekordår där trafiken 
ökade jämfört med året före. 

Fastigheterna Centralstationen och f.d. Tullkammaren 
såldes under året till Alsinge Vallen AB. Nya ägaren har för 
avsikt att bevara och driva vidare verksamheterna i dessa 
lokaler. 

Ny tillfällig check-in har färdigställts där trafiken separeras 
mellan lastbilar och övrig trafik. På det sättet får hamnen 
en effektivare hantering med mindre påverkan på de 
allmänna vägarna. Ställningen som Skandinaviens största 
RoRo-hamn har bibehållits och även som Sveriges andra 
största hamn avseende godsvolym. I samband med den 
nya check-in har den tidigare check-in rivits och utrange-
rats vilket påverkat resultatet. 

Utbyggnad av färjeläge 13 och läge 14 påbörjades och 
entreprenaden gick till Rover Maritime. Överklagandet av 
entreprenörsupphandlingen som skedde 2017, avslogs i 
sin helhet och arbetet kunde därefter startas. 

Projektet med vertikala vindkraftverk i hamnen har lagts 
ner och utrangerats. Andra miljövänliga alternativ utvär-
deras och kommer sättas upp istället.

Godkända EU-ansökningar fortsätter enligt plan där bl a 
byggnationen av färjeläge 13 och läge 14 samt färdig-
ställande av ytor bakom dessa ingår i LARS, Longterm 
Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelle-
borg. 

Check-in, besiktningsanläggning för tåg och vissa uppställ-
ningsytor ingår i MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hin-
terland Services III där rapportering skett under 2018 
avseende nerlagda kostnader 2017. 

Unity Line utökade sin flotta med ett nytt fartyg, Copernicus, 
som började segla i september månad. 

TT-Lines fartyg Peter Pan förlängdes och uppgår nu till en 
längd om 220 m. 

Avtal har tecknats med kommunen avseende finansiering 
av utbyggnaden där kommunen åtar sig att gå i borgen 
för lån upp till 1 miljard kronor. Beloppet kan komma att 
upptas i flera delbelopp.  

Under året såldes Trelleborgs Hamn AB över till kommun-
koncernen Trelleborgs Rådhus AB från tidigare ägaren 
Trelleborgs kommun. 
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Avtal har tecknats med kommunen angående marköver-
låtelse. Hamnens västra delar kommer i början av 2019 
säljas till kommunen för att förbereda plats för projektet 
”Kuststad 2025”.

Trafikutveckling och godsvolymer
Totala trafiken under 2018 ökade jämfört med föregående 
år. 

2018 passerade 725.000 lastbilar och trailers vilket också 
var i nivå med föregående år. Tonnaget hamnade på 10,4 
miljoner ton export- och importgods jämfört 2017 på 10,5 
miljoner ton. Järnvägsvagnar ökade med 5,9 % jämfört 
2017 där tonnaget samtidigt ökade med drygt 9 %. Det 
konventionella godset ökade med 46 %. 

Tillväxten till Polen var fortsatt positiv 2018 med enhets-
ökning om 2,5 % och godset hamnade på samma nivå som 
föregående år.

Passagerartrafiken ökade något jämfört med 2017 och 
hamnade på strax över 1,8 miljoner passagerare. Person-
bilar, bussar, husvagnar ökade med 1,8 %. 

Verksamheten i logistikcentret hanterade 2018 118.000 
ton, vilket är en uppgång med 4,8 %. 

Ekonomiskt utfall
Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 233.287 tkr, en 
ökning med 11.658 tkr eller 5,3 % jämfört med föregåen-
de år. Förändringen avser fakturering av el för elinkoppling 
till fartygen, den ökade aktiviteten inom mäkleritjänsterna 
och uthyrning av markplatser. Övriga rörelseintäkter avser 
försäljning av fastigheter och mottagning av massor vilka 
bidragit positivt. 

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 
209.268 tkr, en ökning med 20.149 tkr eller 10,7 % jämfört 
med föregående år.  Övriga externa kostnader ökade då 
aktiviteten inom mäkleritjänsterna ökat vilket även gene-

rat högre intäkter samt högre fordonskostnader avseende 
drivmedel. Inhyrd personal i samband med nya check-in 
belastar också resultatet. Drift- och underhållskostnader 
hamnade över fjolårets pga av några större underhållsre-
parationer på färjelägen samt skador. Övriga rörelsekost-
nader avser utrangeringar i samband med fas- 
tighetsförsäljning samt utrangering av vindkraftverk.  

Rörelseresultatet uppgick till 42.744 tkr (45.095 tkr). 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23.390 tkr 
(23.752 tkr) och årets resultat till 20.925 tkr (14.143 tkr). 

Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 103.484 
tkr vilket är 9.250 tkr lägre än vid föregående årsskifte. 
Utbyggnaden av hamnen enligt ”Vision 2005” har bolaget 
finansierat genom lån i Europeiska Investeringsbanken. 
Lånet uppgår på balansdagen till 223 mkr (252 mkr). Kö-
pet av hamnanläggningen, utbyggnad av nya vågbrytare, 
färjeläge 10 och kombiterminal enligt ”Vision 2010/2015” 
har finansierats genom lån hos Kommuninvest. Lånen 
uppgår på balansdagen till 489 mkr (489 mkr). 

De totala investeringarna uppgick under 2018 till 90.283 
tkr (12.430 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av bygg-
nader och mark till 17.020 tkr (0 tkr), mark till 1.471 tkr 
(1.355 tkr), markanläggningar 18.087 tkr (0 tkr) maskiner 
och inventarier till 14.447 tkr (6.684 tkr) och nedlagda 
kostnader i pågående investeringar till 39.258 tkr (4.391 
tkr). Pågående investeringar avser kostnader för byggna-
tion av färjeläge 13 och läge 14. 

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på ba-
lansdagen till 969.767 tkr (966.040 tkr). Bolagets imma-
teriella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 
24.349 tkr (25.977 tkr).
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NYCKELTAL 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Nettoomsättning (tkr) 233 287 221 629 219 069 217 328 231 106 198 886 191 885 202 851 
Rörelseresultat (tkr) 42 744 45 095 28 836 41 523 54 384 44 162 39 542 40 258 
Resultat efter finansiella poster 
(tkr) 

23 390 23 752 49 554 19 171 29 486 20 006 17 434 20 498 

Årets resultat (tkr) 20 925 14 143 34 683 30 -6 774 177 87 1 295 
Vinstmarginal (%) 10,0 10,7 22,6 8,8 12,8 10,1 9,1 10,1 
Avkastning på totalt kapital (%) 3,8 4,0 2,6 3,6 5,0 4,6 4,8 5,3 
Avkastning på eget kapital (%) 8,4 10,0 23,5 9,7 16,2 12,6 12,5 16,3 
Soliditet (%) 24,6 20,8 18,6 17,2 16,5 16,4 16,2 17,5 
Kassalikviditet (%) 162,7 150,0 132,3 46,3 41,8 47,1 62,1 75,8 
Investeringar (tkr) 90 283 12 430 18 692 11 685 192 466 157 114 185 183 34 517 
Omsättning per anställd (tkr) 1 728 1 642 1 599 1 634 1 849 1 700 1 599 1 649 
Medeltal anställda 135 135 137 133 125 117 120 123 

 

VINSTMARGINAL: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. 
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL: Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. 
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. 
JUSTERAT EGET KAPITAL: Eget kapital inklusive 78,0 % av obeskattade reserver. 
SOLIDITET: Justerat eget kapital i procent av genomsnittliga balansomslutningen. 
KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder. 

 

Risker
Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten på-
verkas av konjunktursvängningar då bolaget har ett 
fåtal kunder som står för huvuddelen av omsättningen. 
För att reducera konjunkturkänslighet har bolaget kon-
struerat avtal med fasta och rörliga volymbaserade delar. 
Antal enheter är grunden till omsättningen. Nettoom-
sättningen 2018 ökade med 5,3 % där volymerna i antal 
enheter låg i nivå med föregående år och prisökningarna 
stod för ökningen. Försäljning av el till fartygen har ökat 
då dessa kopplat in sig och mottagning av massor ökade. 
Inom kombihanteringen minskade volymerna med 3,7 %. 
Hantering med löstrailers ökade med 4,9 %. Logistikcentret 
hanterade 7,9 % mer gods. Logistikcentret utgjorde drygt 
6,6 % av bolagets totala omsättning. 

Bolaget har lån som på balansdagen uppgick till 711.667 
tkr (740.667 tkr). Genomsnittlig kapitalbindning för lånen 
är 3,4 år (3,9 år) medan räntebindningen uppgår till 4,3 år 
(5,1 år). Räntebindningen minskar i takt med att ränteswa-
parnas bindningstid minskar. Ränteswaparna används för 
säkring mot räntesvängningar.  

Volymökningarna har krävt att hamnen blev tvungen 
att bygga om sitt check-in område i väntan på att den 
östliga infarten färdigställs för att kunna hantera logistiken 
effektivt inom hamnen. Samtidigt som hamnen flyttar 
sydost blir avstånden längre inom hamnen och det gör 
att s k flaskhalsar uppstår där bredare vägar och järnvägs-
övergångar över bangården kan komma att krävas för att 

hantera trafiken. Anledningen till att flaskhalsar uppstår är 
att varje nytt färjeläge som tas i bruk kräver, enligt miljö-
domen, att ett annat äldre färjeläge stängs.   
 

Personal 
Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång 
till 118 (116), varav 11 (10) kvinnor. Medelantalet anställ-
da uppgick under året till 135 (135). Personalomsättning-
en har under året uppgått till 6,0 % (5,0 %) där 71 % av 
dessa avser pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till 
4,57 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då 
sjukfrånvaron uppgick till 3,60 %. De anställdas medelål-
der uppgick vid utgången av 2018 till 49 år (49 år). 

Kvalitet och säkerhet
Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett integrerat verk-
samhetsledningssystem som är certifierat såväl mot 
kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 som miljöled-
ningsstandarden ISO 14001:2015.  

Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (Interna-
tional Ship & Port Facilities Security Code) sedan 2004. 
Denna omfattar ett internationellt regelverk för hamn- 
och sjöfartsskydd. 
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Miljö 
 
Verksamhetstillstånd
Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser 
bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med 
en bruttodräktighet överstigande 1 350 GT (gross tonnage). 
Gällande verksamhetstillstånd erhölls 2010. Tillståndet 
kompletterades 2016 då mark- och miljödomstolen gav 
tillstånd till anläggande och drift av ett nytt läge för fartygs-
anlöp, läge 14. Det sista återstående prövotidsvillkoret 
avslutades 2018-06-01, då Trelleborgs Hamn erhöll slutliga 
bullervillkor av mark- och miljödomstolen.

Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar 
och förordningar och då i första hand i miljöbalken med 
tillhörande regelverk. Tillsynsmyndighet för den tillstånds-
pliktiga delen av verksamheten är länsstyrelsen. Vad gäller 
miljöpåverkan som avser hälsoaspekter är det Trelleborgs 
kommun via Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdel-
ningen som utövar tillsyn.

Miljöpåverkan
Miljöpåverkan relaterad till hamnens verksamhet avser 
främst utsläpp till luft, energi- och naturresursanvändning 
samt buller. 

För att klara miljöåtaganden gentemot omvärlden såväl i 
ett globalt som lokalt perspektiv har hamnen hjälp av ett 
miljöledningssystem. I det dagliga arbetet är det rutinerna 
i detta som styr och hjälper hamnens medarbetare att på 
ett effektivt sätt genomföra Trelleborgs Hamns miljöpro-
gram för att förbättra miljöprestandan och uppnå hamnens 
miljömål.

Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljölednings-
systemet förnyades i december 2017 och uppfyller kraven 
i de nya standarderna ISO 9001:2015 respektive ISO 
14001:2015. Certifikatet är utfärdat av DNV GL Business 
Assurance och är giltigt till och med 31 januari 2021. 

Miljöinvesteringar
Under 2018 investerade Trelleborgs Hamn ca 400 tkr i 
utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till 
förbättrad miljöprestanda.  

Framtid
I budget för 2019 räknar bolaget med att volymerna 
kommer att öka med 3 %. Starten av 2019 ligger volym-
mässigt strax över 2018 års utfall. Arbetet med fler kunder 
till rangering och kombiverksamheten fortsätter i likhet 
med övriga verksamheten. Ankomsten av ett nytt fartyg 
förväntas öka volymerna. Arbetet med partnerhamnarna 
i Östersjön har intensifierats med syftet att ytterligare 
förstärka transportkorridorerna.

Inom skeppsmäkleritjänsterna fortsätter arbetet med 
vindkraftsprojektet på Kriegers Flak. Ökad aktivitet väntas 
i slutet av 2019 och vidare framåt.  

Byggnation av färjeläge 13 och läge 14 som påbörjades 
2018 fortsätter och kommer bli färdigställt våren 2020. 
Byggnationen görs framförallt för att kunna möta markna-
dens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och kunna 
utveckla en miljösmart hamn enligt gällande ägardirektiv 
samt i slutänden kunna frigöra mark för ”Kuststad 2025”. 
Vidare kommer projektering för färjeläge 11 och 12 fort-
sätta.

Trelleborgs Hamn AB fortsätter aktivt att ansöka om nya 
EU-projekt 2019. Ambitionen är att alltid få ekonomiska 
bidrag till investeringar som sker i hamnen. Befintliga 
projekt fortgår och följer satta planer. 

 
Väsentliga händelser efter bokslutsperioden
Efter bokslutsdatum har avtal upprättats med kommunen 
om att 2019 kommer en ny uppräkning att ske av borgens-
avgiften, vilket innebär att Trelleborgs Hamn kommer på-
föras en avgift i början av året om 3,5 mkr och en i slutet 
av året som motsvarar låneskulderna per årsskiftet.
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Eget kapital tkr
   Aktie- Reserv-    Balanserade 
   kapital fond          vinstmedel
Belopp vid årets ingång 2.400 480 61.572
Utdelning           -60
Årets resultat    20.925
Belopp vid årets utgång 2.400 480 82.437

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst                                                    61.512.413
Årets vinst/förlust                              20.924.921
                               82.437.334

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):

Utdelas                      59.520 
Överföres till ny räkning                 82.377.814
              82.437.334

Utdelningen kommer att utbetalas efter årsstämman i april.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Bolagets soliditet efter utdelning uppgår till 24,6 %. Solidi-
teten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 
nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej 
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. 

Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktig-
hetsregeln). 



Resultaträkning
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RESULTATRÄKNING 

Belopp tkr Not 2018 2017 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 1 233.287 221.629 

Övriga rörelseintäkter 2 18.725 12.585 

Summa rörelsens intäkter 252.012 234.214 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 3, 4 -75.191 -66.969

Personalkostnader            5 -93.279 -88.551

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar 

Övriga rörelsekostnader 

7-12 -35.168

-5.630

-33.599

- 

Summa rörelsens kostnader -209.268 -189.119

Rörelseresultat 42.744 45.095 

Resultat från finansiella 
investeringar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter           536        485 

Räntekostnader och liknande resultatposter -19.890 -21.828

Resultat efter finansiella poster 23.390 23.752 

Skillnad mellan bokförd avskrivning 
och avskrivning enligt plan 3.288 -5.530

Skatt på årets resultat 6 -5.753 -4.079

Årets resultat 20.925  14.143 



Balansräkning
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BALANSRÄKNING  
 
 
Belopp tkr Not 2018 2017 
    
TILLGÅNGAR    
    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
    
Immateriella anläggningstillgångar  21   
Medfinansierade markanläggningar 7 2.596 2.770 
Medfinansierade tekniska anläggningar 8 21.753 23.207 
    
Materiella anläggningstillgångar 21   
Byggnader och mark 9 219.131 254.377 
Markanläggningar 10 423.391 417.143 
Tekniska anläggningar 11 244.638 254.174 
Maskiner och inventarier 12 41.956 33.260 
Pågående nyanläggningar 13 40.651 7.086 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Uppskjutna skattefordringar 14 - 1.770 
Kapitalförsäkring  898 1.138 
    
 
Summa anläggningstillgångar 

  
995.014 

 
994.925 

    
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  21.926 17.947 
Skattefordringar  3.853 1.888 
Övriga fordringar  6.657 1.883 
Förutbetalda kostnader och     
upplupna intäkter 15 3.833 3.785 
    
Summa kortfristiga fordringar 
 

 36.269 25.503 
 

Kassa och bank    
Underkonto kommunen 16 103.484 112.734 
Kassa och bank  5 29 
    
 
Summa omsättningstillgångar 

  
139.758 

 
138.266 

    
 
SUMMA TILLGÅNGAR 

  
                          1.134.772 

 
                          1.133.191 
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Belopp tkr Not 2018 2017 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital, 24.000 st aktier med  
kvotvärde 100 kr  

  
2.400 

 
2.400 

Reservfond  480 480 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  61.512 47.430 
Årets vinst  20.925 14.143 

 
    
Summa eget kapital  85.317 64.453 
    
    
Obeskattade reserver 17 260.750 264.038 
    
Avsättning pensioner  1.116 1.414  
 
Uppskjuten skatt 

 
14 

 
3.929 

 
- 

    
Långfristiga skulder    
Skuld till kreditinstitut 18 682.667 711.667 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       19                                 15.309                                 16.470 

 
 
Summa långfristiga skulder 

  
697.976 

 
728.137 

    
Kortfristiga skulder    
Skuld till kreditinstitut  29.000 29.000 
Leverantörsskulder  26.353 15.968 
Skuld till kommunen  2.323 1.512 
Övriga skulder  1.491 1.474 
Upplupna kostnader och förutbetalda    
intäkter 20 26.517 27.195 
    
 
Summa kortfristiga skulder 

  
85.684 

 
75.149 

    
    
SUMMA EGET KAPITAL    
OCH SKULDER  1.134.772 1.133.191 
    

 

Balansräkning
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14 
 

KASSAFLÖDESANALYS 
 
 
Belopp tkr 2018 2017 
   
Löpande verksamhet   
Rörelseresultat  42.744 45.095 
Justeringar för avskrivningar och utrangeringar 35.168 33.599 
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -7.076 -3.328 
   
Erhållen ränta 537 485 
Erlagd ränta -19.890 -21.828 
Betald skatt -5 -1.835 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital 51.478 52.188 

 
   
Förändring i rörelsekapital:    
Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar -10.766 -1.840 
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder 10.535 5.692 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51.247 56.040 

 
   
Investeringsverksamhet   
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inkl 
erhållna bidrag) 

 
-83.590 

 
-8.327 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 52.129 2.407 
Placeringar i övr. finansiella anläggningstillgångar - -165 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -31.461 -6.085 

 
 
Finansieringsverksamheten 

  

Amortering av lån (-) / nyupplåning (+) -29.000 -29.000 
Utdelning -60 -56 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29.060 -29.056 
   
   
Årets kassaflöde -9.274 20.899 
   
   
Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto 112.763 91.865 
Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto 103.489 112.763 

 
   
Förändring likvida medel -9.274 20.899 
   
   

 

Kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar
Ägarförhållanden
Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 till 100 % av Trelle-
borgs kommun med organisationsnummer 212000-1199. Från 
2018-12-21 ingår bolaget i koncernen Trelleborgs Rådhus AB 
med organisationsnummer 559135-6828.

Redovisningsprinciper
Trelleborgs Hamn ABs årsredovisning har upprättats enligt årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med före-
gående år.

Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att intäkter för sål-
da varor och utförda tjänster bokförs som intäkt i samma period 
som varan respektive tjänsten är levererad respektive utförd. 
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 

Säkringsredovisning
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid 
förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/
möjligheter används finansiella derivatinstrument, s k ränteswa-
par. På detta sätt kan durationen/löptiden och kapitalbindningen 
hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när 
som helst, förändra durationen och bättre möta förändringar 
på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är 
fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 463,4 
MSEK (472,8 MSEK). Den genomsnittliga durationen/löptiden 
för den totala skuldportföljen uppgår till 3,46 år (4,06 år) och 
den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,14 % (2,20 %). 
Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -23,0 MSEK (-26,9 
MSEK).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle 
uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle mot-
svarande marknadsvärde (s k ränteskillnadsersättning) uppstå 
om man istället valt att använda långa räntebindningar på de 
enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t o m 
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att 
löpande elimineras.

Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl a 
innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas 
över resultaträkningen. Det ska finnas en ekonomisk relation 
mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkrings-
förhållandet ska vara effektivt och dokumenteras när säkring 
ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker 
löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumen-
tation är upprättad som bl a fastlägger strategier och mål  
för riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil i MSEK, 
(inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen. 

   2018-12-31 2017-12-31
Inom 0-1 år  137,3  144,5
Inom 1-2 år  63,4  0
Inom 2-3 år  0  72,8
Inom 3-4 år  200  0
Inom 4-5 år  0  200
Inom 5-6 år  0  0
Inom 6-7 år  200  0
Inom 7-8 år  0  200
Inom 8-9 år  111  0
Inom 9-10 år  0  123,3
> 10 år    0  0
Summa:   711,7  740,7

Uppskattningar och bedömningar 
Trelleborgs Hamn AB gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar och antaganden som kan innebära 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande år avser i huvud-
sak klassificering, nyttjandeperioder samt nedskrivningsprövning 
avseende anläggningstillgångar.

Inkomstskatt
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffek-
ter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas 
mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som 
är hänförlig till obeskattade reserver
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Tilläggsupplysningar forts.
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med av-
drag för planenlig avskrivning baserad på en bedömning av tillgång-
arnas nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång 
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kompo-
nenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i 
komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företa-
get framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostna-
der. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförs 
löpande.

Bolaget beviljades under 2012 bidrag till utbyggnad av nya vågbry-
tare och muddring avseende TT-Lines trafik mellan Trelleborg och 
Tyskland i ett så kallat ”Motorway of the Sea” projekt med namnet 
”GreenBridge”. Bidrag kommer att utbetalas avseende nedlagda 
kostnader 2011-2014. 2012 utbetalades 8.152 tkr, 2013 8.505 tkr, 
2014 21.751 tkr, 2015 20.515 tkr, 2016 13.812 tkr. 2017-2018 har 
inga bidrag mottagits i detta projekt. Totalt har det mottagits 72.735 
tkr i projektet. 

MoS Polen I projektet har bidrag för nedlagda kostnader utbetalats 
2016 med 5.801 tkr och 2017 4.103 tkr, totalt 9.904 tkr. 

MoS Polen II projektet har mottagit 1.417 tkr 2015 samt 1.313 tkr 
2016, totalt 2.730 tkr.

Nytt bidragsprojekt MoS Polen III har godkänts och bidrag har mot-
tagits 2017 med 3.329 tkr samt 36 tkr 2018, totalt 3.365 tkr.  

Bidragen har minskat pågående arbete och aktiverade tillgångar. 
Tidigare har bidrag mottagits från Energimyndigheten med 2.640 tkr 
för utbyggnad av vindkraftverk som även detta minskat pågående 
arbete. Detta projekt har under 2018 lagts ner.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgång-
ens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar. 

Nyttjandeperioden för bolagets immateriella anläggningstillgångar 
uppgår till:

Tekniska anläggningar (färjelägen): 
- Stommar: 24 – 25 år
- Stammar (ovan mark): 24 – 25 år

Markanläggningar:
- Stomme: 25 år
- Stammar (ovan mark): 25 år

Nyttjandeperioden för bolagets materiella anläggningstillgångar 
uppgår till:

Mark: Ingen avskrivning

Byggnader: 
- Stommar: 20 - 50 år
- Stammar (invändigt): 20 - 50 år
- Tak: 40 år
- Fönster: 25 år

Tekniska anläggningar (färjelägen): 
- Stomme: 50 år
- Teknik/Hydraulik: 20 år

Maskiner och inventarier: 3 - 7 år

Markanläggningar: 
- Stomme: 50 år
- Stammar: 50 år
- Teknik/Hydraulik: 20 år

Planenliga avskrivningar beräknas från tidpunkten när anläggningarna 
tas i bruk. Detta innebär att inga avskrivningar görs på pågående 
investeringar.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt. 

Skulder
Skulder upptas till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar 
för upplupna kostnader.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till bokslutsdagens 
kurs.

Transaktioner med kommunen
Av redovisade intäkter avser 1.803 tkr (2.865 tkr) försäljning till 
Trelleborgs kommun. 

I rörelsens externa kostnader ingår 13.678 tkr (7.454 tkr)  avseende 
inköp från Trelleborgs kommun.

I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från underkonto hos kom-
munen med 0 tkr (0 tkr).

I finansiella kostnader ingår betald ränta och borgensavgift till kom-
munen med 3.703 tkr (3.848 tkr).

I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 0 tkr (0 tkr) avseen-
de inköp från kommunen.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
Belopp tkr   
   
Not 1: Nettoomsättning per 
verksamhetsområde 2018 2017 
Hamn  137.915 129.696 
Produktion 74.381 74.426 
Logistik & support  20.991 17.507 
Summa 233.287 221.629 

Not 2: Övriga rörelseintäkter 2018 2017 
Resultat vid avyttring av 
anläggningstillgångar 

 
11.545 

 
2.408 

Övriga rörelseintäkter 7.180 10.177 
Summa 18.725 12.585 
 
Not 3: Ersättning till 
revisorerna 2018 2017 
PwC   
Revisionsuppdraget 150 150 
Övriga tjänster 
Lekmannarevision KPMG 

121 
40 

71 
- 

Summa 311 221 
 
Not 4: Leasingavgifter 2018 2017 
Personbilar 627 458 
Arbetsmaskiner 3.927 4.590 
Summa 4.554 5.048 

 
Not 5: Personalkostnader 2018 2017 
Löner och andra ersättningar 63.915 61.061 
Sociala kostnader * 28.147 26.218 
Summa 92.062 87.279 
   
* varav pensionskostnader 7.978 6.914 

Av pensionskostnader avser 732 tkr (639 tkr) VD. 

Av löner och andra ersättningar avser 1.908 tkr (1.674 tkr) VD 
och 282 tkr (261 tkr) styrelsearvoden. 

Antal anställda 135 135 
varav män 124 125 

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid  4,6 % 3,6 % 
Sjukfrånvaro för anställda mellan 
20 och 29 år    2,8 % 2,5 % 
Sjukfrånvaro för anställda mellan 
30 och 49 år    3,0 % 2,7 % 
Sjukfrånvaro för anställda äldre 
än 50 år 6,2 % 4,4 % 
 
Könsfördelning inom 
företagsledningen Män Kvinnor 
Styrelseledamöter inkl VD 8 1 
   
 
Not 6: Skatt på årets resultat  

 
2018 

 
2017 

Aktuell skatt för året 5 1.835 

Uppskjuten skatt 
Justering tidigare taxering 

5.698 
50 

2.244 
- 

Summa 5.753 4.079 
 
 
 
 
 
 
 

 
Not 7: Medfinansierade 
markanläggningar 

 
 

2018 

 
 

2017 
Ingående anskaffningsvärde 4.338 4.338 
 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
4.338 

 
4.338 

Ingående avskrivningar 1.568 1.395 
 
Årets avskrivningar 

 
174 

 
173 

Utgående ackumulerade   
avskrivningar 1.742 1.568 
   
Utgående bokfört värde 2.596 2.770 
   
Not 8: Medfinansierade   
tekniska anläggningar 2018 2017 
Ingående anskaffningsvärde 35.856 35.856 
 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
35.856 

 
35.856 

Ingående avskrivningar 12.649 11.195 
Årets avskrivningar 1.454 1.454 
Utgående ackumulerade   
avskrivningar 14.103 12.649 
   
Utgående bokfört värde 21.753 23.207 
   
 
Not 9: Byggnader och mark 

 
2018 

 
2017 

Byggnader   
Ingående anskaffningsvärde 184.687 184.696 
Inköp 17.020 - 
Erhållna bidrag 
Försäljning/utrangering 

-3.364 
-91.657 

-9 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
106.686 

 
184.687 

Ingående avskrivningar 61.554 54.579 
Årets avskrivningar 7.118 6.975 
Försäljning/utrangering -26.445 - 

Utgående ackumulerade   
Avskrivningar  42.227 61.554 
Ingående nedskrivningar 22.145 22.145 
Försäljning/utrangering -22.145 - 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

 
- 

 
22.145 

   

Utgående bokfört värde 64.459 100.988 
Mark   
Ingående anskaffningsvärde 153.389 152.067 
Inköp 1.471 1.355 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
25 

 
- 

Försäljning/utrangering -213 -33 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
154.672 

 
153.389 

Utgående bokfört värde 
  

byggnader och mark 219.131 254.377 
   
Taxeringsvärde fastigheter 178.483 178.483 
varav mark   50.946 50.946 

  



Tilläggsupplysningar forts.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Not 10: Markanläggningar 

 
2018 

 
2017 

Ingående anskaffningsvärde 497.888 498.336 
Inköp 18.087 - 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
337 

 
1.405 

Erhållna bidrag - -1.853 
Försäljning/utrangering -194 - 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
516.118 

 
497.888 

   
Ingående avskrivningar 80.745 69.147 
Årets avskrivning 12.029 11.598 
Försäljning/utrangering -47 - 
Utgående ackumulerade    
avskrivningar 92.727 80.745 
   
Utgående bokfört värde 423.391 417.143 
   
 
Not 11: Tekniska anläggningar 

 
2018 

 
2017 

Ingående anskaffningsvärde 363.508 363.758 
Erhållna bidrag - -250 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
363.508 

 
363.508 

   
Ingående avskrivningar 109.334 99.796 

   
Årets avskrivningar 9.536 9.538 
Utgående ackumulerade   
avskrivningar 118.870 109.334 
   
Utgående bokfört värde 244.638 254.174 

   
 
Not 12: Maskiner och inventarier 

 
2018 

 
2017 

Ingående anskaffningsvärde 100.194 104.249 
Inköp 14.447 6.684 
Försäljning/utrangering -6.678 -8.747 
Erhållna bidrag - -1.992 
Utgående ackumulerade   
anskaffningsvärde 107.963 100.194 
   
Ingående avskrivningar 66.934 71.820 
Försäljning/utrangering -5.785 -8.747 
Årets avskrivningar 4.857 3.861 
Utgående ackumulerade   
avskrivningar 66.006 66.934 
Utgående bokfört värde 41.956 33.260 
   
 
Not 13: Pågående 
nyanläggningar 2018 

 
2017 

Ingående anskaffningsvärde 7.086 4.100 
Nedlagda kostnader 39.258 4.391 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
-3.691 

 
-1.405 

Försäljning/utrangering -2.002 - 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 40.651 7.086 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Not 14: Uppskjutna 
skattefordringar/skulder 

 
 

2018 

 
 

2017 
Byggnader, nedskrivningar - 3.576 
Avsättningar 246 317 
Byggnader, temporära skillnader, 
avskrivningar 

 
- 

 
106 

Summa 246 3.999 
   
Byggnader, temporära skillnader, 
avskrivningar 

 
-4.175 

 
-2.229 

Summa -4.175 -2.229 
Belopp som kvittas mot 
uppskjutna skattefordringar 

 
-4.175 

 
-2.229 

Uppskjutna skatteskulder som 
redovisas i balansräkningen 

 
        -3.929 

 
           1.770 

   
 
Not 15: Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 

 
 

2018 

 
 

2017 
Förutbetalda leasingavgifter 274 302 
Övr förutbetalda kostnader 394 1.058 
Övr upplupna intäkter 3.165 2.425 
Summa 3.833 3.785 
   
 
Not 16: Underkonto  
Trelleborgs kommun 

 
 

2018 

 
 

2017 
Swedbank 103.484 112.734 
Beviljad intern kredit på 
koncernkontot  

 
10.000 

 
10.000 

 
 
Not 17: Obeskattade reserver 

 
2018 

 
2017 

Ack överavskrivningar 260.750 264.038 
Summa 260.750 264.038 
   
 
Not 18: Långfristiga skulder 

 
2018 

 
2017 

Amortering inom 2 till 5 år 116.000 116.000 
Amortering efter 5 år 566.667 595.667 
Summa 682.667 711.667 
Skulderna fördelar sig mellan 
följande långivare: 

  

Kommuninvest 489.000 489.000 
Europeiska Investeringsbanken      193.667        222.667 
Summa 682.667 711.667 
Kommunen har gått i borgen för lånen hos EIB och 
Kommuninvest. 
 
 
Not 19: Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 

 
 

2018 

 
 

2017 
Återbetalning Trafikverket 
långfristig del 

 
15.309 

 
16.470 

Summa 15.309 16.470 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Not 20: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

 
 

2018 

 
 

2017 
Upplupen löneskuld 10.005 9.018 
Sociala kostnader 7.292 6.518 
Upplupna räntekostnader 2.418 2.827 
Övriga upplupna kostnader 4.438 5.031 
Förutbetalda intäkter 2.363 3.801 
Summa 26.517 27.195 
   
 
Not 21: Eventualförbindelser 

 
2018 

 
2017 

Ianspråktaget EU-stöd med 
villkorad återbetalnings-
skyldighet 

 
 

101.960 

 
 

101.746 
Summa 101.960 101.746 
 
 
 
 
 

  

 
Not 22: Förslag till vinst-
disposition 

  

Balanserad vinst   61.512 
Årets vinst   20.925 
Summa   82.437 
    
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
så att (tkr): 

 

Utdelas   60 
Överföres till ny räkning 82.377 
Summa   82.437 

Not 23: Händelser efter balansdagen 
Efter bokslutsdatum har avtal upprättats om att 2019 kommer 
en ny uppräkning att ske av borgensavgiften, vilket innebär att 
Trelleborgs Hamn kommer påföras en avgift i början av året 
om 3,5 mkr och en i slutet som motsvarar låneskulderna per 
årsskiftet.  
 
 

 

  Trelleborg den 26 februari 2019 
 
 
 
 Torbjörn Karlsson  Jan Isaksson 
 Ordförande  Vice ordförande 
 
 
 
 

Mats Nilsson  Stefan Nilsson 
 

 
 
 
 Gunilla Thysell  Torbjörn Lanker 

 
 
 

Jörgen Nilsson 
Verkställande direktör 

 
 

 
 Ulf Sonesson  Per Wennberg 
 Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant 

 
 Vår revisionsberättelse har lämnats 2019 -__-__02-21 

 
 
 

Ann Rickard Nilsson 
Auktoriserad revisor 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trelleborgs Hamn AB, 
org.nr 556008-2413
 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trelle-
borgs Hamn AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Trelleborgs Hamn 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för Trelleborgs Hamn AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trelleborgs 
Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den inter-
na kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 

om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra      
författningar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Trelleborgs Hamn AB för år 2018 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trelleborgs 
Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stäl-
ler på storleken av bolagets egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-
miska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

•   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Trelleborg den 6 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ann Rickard Nilsson
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
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Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.   

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg, 2018-02-16

Underskrifter

Ruth Nyström Lundberg Jan-Eric Anselmsson

Lekmannarevisor Lekmannarevisor 

Bilagor: 

Till granskningsrapporten hör bilagan ”Lekmannarevision - Trelleborgs Hamn 
AB, Revisions-PM”
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Styrelse

Johnny Nilsson (s), suppleant

Jan Isaksson (m), vice ordförande

Torbjörn Lanker (m), ledamot Stefan Nilsson, ledamot Leif Sjögren (c), suppleant

Gunilla Thysell (-), ledamot Mats Nilsson, ledamotTorbjörn Karlsson (s), ordförande

Hans Berg (l), suppleant

Bo Hansson (mp), suppleant Catharina von Blixen-Finecke (m), suppleant Helmuth Petersén (sd), suppleant

Anna Nordstrandh (s), suppleant Per Wennberg, arbetstagarrepresentant Ulf Sonesson, tjänstemannarepresentant
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Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll. Europeiska unionen 
tar inget ansvar för hur innehållet används.

This project has received funding from the European Union’s Seventh 
Framework Programme for research, technological development and 
demonstration under grant agreement no 285687

Part-financed by the European Union (European Regional 
Development Fund and European Neighbourhood and 
 Partnership Instrument)
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