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Ekonomi
Godsflödena ökade under 2021 och mer än 100 000 
fler fraktenheter hanterades i Trelleborgs Hamn, trots 
pågående pandemi. Trelleborgs Hamn var den enda 
RoRo-hamnen i Sverige som hade positiva frakttal 
under 2020 och den uppåtgående trenden fortsatte 
2021.  
 
Skandinaviens största RoRo-hamn kunde än en gång 
leverera ett resultat för 2021 som är av historisk stor-
lek. Att kunna uppnå det är en bedrift och en effekt av 
det gemensamma arbete som vi har gjort.  

Trelleborgs Hamns Logistikcenter har under 2021 sett 
ett ökat intresse för våra tjänster samt ökade volymer, 
vilket ger oss ett bra fundament för framtiden. 

Trelleborgs Hamn AB har 135 anställda vilket gör oss 
till en av Trelleborgs största arbetsgivare. WSP har ta-
git fram en ny rapport som dessutom visar på närmare  
2 000 direkta jobb i hamnen. 

Miljö
  
Miljöarbetet i Trelleborgs Hamn fortsätter att gå från 
klarhet till klarhet och 2021 markerades av en rad 
milstolpar och framgångar. Framför allt konstateras att  
hamnens totala koldioxidutsläpp minskats med 35 % 
sedan 2019. En viktig faktor bakom framgångarna har 
varit att hamnens fordonsflotta nu är 100 % fossilfri och 
elen som används är 100 % förnybar. Solcellsparken vi-
sar fina resultat och med långt gångna vindkraftsplaner 
tas sikte på att vara helt självförsörjande. Att hamnens 
krafttag mot luftutsläpp gett resultat bekräftades i en 
rapport från Skånes Luftvårdsförbund som visade på 
god luftkvalitet i Trelleborg. 

Under 2021 har mycket av miljöarbetet också cirkulerat 
kring mottagning av fartygens spillvatten. Trelleborgs 
Hamn arbetar för att etablera bästa möjliga omhänder-
tagande ur ett miljöperspektiv. 
 

Socialt 
Fortsatt utveckling av organisationen i Trelleborgs 
Hamn AB där bland annat Produktionsavdelningen har 
delats upp i två avdelningar, Port Operations och Port 
Supply. Port Supplys uppgift är att säkerställa att vi 
har rätt mängd personal på plats och Port Operations 
främsta uppgift är att driva den dagliga verksamheten.

Hamnens volymer har varit fortsatt höga och gett oss 
förutsättningar att jobba på nästan som vanligt och vi 
har sluppit att permittera någon. Tack vare våra ökade 
volymer har vi haft ett behov av att nyanställa och 
antalet anställda har därmed ökat 2021 jämfört med 
2020. 

Vi ser fram emot att starta upp Trelleborgs Hamns 
egen akademi ”THAB Academy” under 2022, som varit 
pausad 2021 på grund av pandemin.

2021 i korthet
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VDs kommentarer
miljö och samhälle. Ombyggnadsplanen för flytt av ham-
nen österut går enligt plan och vi ser fram emot att snart 
förfina förvaltandet av det medarbetar- och kundupplevel-
seansvar som vi i Skandinaviens största RoRo-hamn åtagit 
oss.  

Trelleborgs Hamn är navet mellan Skandinavien och Europa. 
Samtliga av hamnens fyra destinationer, Travemünde, 
Rostock, Swinoujscie och Klaipeda, har en positiv utveck-
ling och Trelleborgs Hamn ligger fortsatt i framkant för att 
påverka regionen med miljöinnovativa lösningar. 

Trelleborgs Hamn kan erbjuda en unik kombination mellan 
sjöfart, väg, järnväg, logistik- och lagerhantering på en 
strategiskt fördelaktig plats. Vi står stadigt i vår förmåga 
att anpassa oss efter marknaden och kommer att fortsätta 
jobba för ett sammansvetsat team, en stark miljöstyrning,
ekonomisk genomlysning och förutsägbarhet samt trans-

2021 präglades av ännu ett pandemiår 
men där Trelleborgs Hamn nådde all 
time high i antal lastbilar och trailers, 
samtidigt som hamnutbyggnaden på-
gick för fullt. 

Vi öppnade 2021 med försiktig optimism då föregående år 
till en början bjudit på motstånd, ett motstånd som vi i Q3 
och Q4 2020 i stället vände till stark vind i våra segel. I en 
tid då vi sett många branschkollegor skära i sina organisa-
tioner och kämpa för sin överlevnad har Trelleborgs Hamn 
växlat upp och bibehållit ett stadigt ökande godsflöde 
genom hela 2021.

Vårt långsiktiga strategiska arbete med bl a tydlighet i
organisation, produktion och ekonomi har, inte utan 
strävsamhet och anamma, möjliggjort den följsamhet som 
varit en förutsättning med stigande volymer. På två år har 
den intermodala trafiken dubblats. Lastbilar och trailers 
har nått nytt rekord med cirka 872 000 enheter 2021 och 
vi närmar oss den miljon som vi estimerar hantera 2023. 
Tappet vi sett i personbils- och passagerarflödet har 2021 
gjort en stark återhämtning med en ökning på 28 procent 
(personbilar) respektive 17 procent (passagerare) mot 
föregående år.

En naturligt följd av den omsorgsfullt styrda progressen 
är att hamnen parallellt måste utvecklas såväl infrastruk-
turellt som organisatoriskt och strategiskt i samklang med 

parent kommunikation. Organisationen har i sin helhet och 
på individnivå visat stort prov på den enskilt viktigaste 
egenskapen för framgång – uthållighet.

Verksamheten vi bedriver är inte utan utmaning men vi 
gör det väl. Vi gör det taktiskt och vi gör det på ett vänligt, 
stolt och starkt sätt. Våra kunder står i centrum för allt vi 
utför och samtidigt som vi ligger med ett lyhört öra mot 
marknad och omvärld, håller vi, Europas bästa RoRo-hamn, 
blicken lyft mot nya möjligheter. Tack till styrelse, medar-
betare, kunder och leverantörer för gott samarbete under 
2021. Mot 2022 - framtiden är vår!

Trelleborgs Hamn, vänlig, stolt och stark.

Jörgen Nilsson
VD
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”Hamnens medarbetare, tillsammans 
med våra rederikunder, har visat på  
en fantastisk stolthet och vilja att hålla 
igång hamnen och Sverige under  
pågående coronapandemi.”   
Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn AB



Färjeläge 11 och 12
Trelleborgs Hamn fortsätter 
att bygga ut hamnen för att 
möta framtiden. Under 2021 
har arbetet fortsatt med 
byggnation av färjeläge 11 och 
12 samt sidoramp i färjeläge 
10. Entreprenaden har utförts 
av Peab. Byggstart ägde rum 
i juni 2020 och projektet 
beräknas vara klart kvartal 2 
2022. 

Större fartyg i nya hamnen
Peab ansvarar för projektering 
och konstruktion av samtliga 
åtgärder i projektet. 

För att bygga ut hamnen ska 
bland annat helt ny mark an-
läggas där det idag är hav. Det 
görs med hjälp av muddermas-
sor som tas upp från havsbot-
ten och som stabiliseras och 
asfalteras för att bli en del av 
det nya hamnområdet. Totalt 
kommer den nya hamnens yta 
bli 50 hektar nytt land. 

Till de nya färjelägena kommer det att anläggas cirka 700 meter spont för de nya kajkonstruk-
tionerna. Dessutom sker grundläggning och uppförande av ramper och övrig hamnutrust-
ning. 
 
Liksom Östersjöns klimatsmartaste hamn har Peab stort fokus på miljö och hållbarhet.  
I projektet arbetar Peab bland annat genom de egenutvecklade produkterna ECO-Betong och 
ECO-Asfalt för att minimera miljöpåverkan. ECO-Asfalt minskar till exempel koldioxidutsläppen 

med cirka 50 procent jämfört 
med traditionell asfalt. Stålleve-
ranser, som är en betydande del 
i projektet, kommer mestadels 
att transporteras via järnväg 
och båt. 

Trelleborgs Hamn kommer att 
kunna ta emot 240 m långa 
fartyg i färjeläge 11 och 12 när 
dessa står klara. Färjeläge 10 
kommer att anpassas med en 
ny sidoramp för TT-Lines kom-
mande fartyg ”Green Ship”.

Flera fördelar med hamn- 
utbyggnaden 
Genom att investera i utbygg-
nad av längre kajer kan vi ta 
emot ännu större fartyg och 
med större ytor kan vi ytter-
ligare förbättra hanteringen 
av fordon, gods och passage-
rare. Det kommer också att 
bli effektivare internlogistik i 
hamnområdet

Sedan hamnutbyggnaden startade har Trelleborgs Hamn:
- förlängt Sverige med 550 meter söderut
- byggt 3 km långa nya vågbrytare
- använt 600 000 ton sten som togs sjövägen från Halmstad
- muddrat 1,7 miljoner kubikmeter 
- skapat 50 hektar nytt land där det tidigare var hav
- samt finns numera 5 400 meter kaj i hamnen.
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Hamnutvecklingen framåt

Ny realitetsbild 
Utvecklingen och utbyggnaden av Trelleborgs Hamn går i en rasande fart. Därför har vi tagit 
fram en ny bild över hamnen som vi kallar ”Realitet 2025”. Det är alltså ingen vision längre
utan vi har gjort vad vi har sagt att vi ska göra. 

Färjeläge 13 och 14 är färdigställda och färjeläge 11 och 12 blir klara under kvartal 2 2022. 
Solcellsparken är på plats, byggnation av Waterfront, vårt nya kontor och servicebyggnad, 
har påbörjats och vi har nya gröna stråk i hamnen. TT-Lines nya fartyg ”Green Ship” tas i bruk 
under kvartal 2 2022 och vi har även ritat in egna vindkraftverk som vi avser att sätta upp 
framöver.

Trelleborgs Hamn fortsätter att skapa goda förutsättningar och effektiviseringar för våra 
kunder och kunders kunder både vad gäller infrastruktur, miljö, hållbarhet, service och digi-
talisering.

2022-2026
Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025. När 
hamnen flyttar frigörs över 50 hektar i de västra delarna av den befintliga hamnen och staden 
får åter kontakt med havet och möjliggör utvecklingen av Trelleborgs nya stadsdel Sjöstaden 
på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad med plats för minst 5 000 bostäder samt 
lokaler för verksamheter och service. 

En förutsättning för detta är en ringväg och östlig hamninfart enligt beslutet som politikerna 
tog i kommunfullmäktige i februari 2016 med stor majoritet.

 

We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

2022 2023 2024 2025 2026

1 Färjeläge 11 & 12

2 New Generation Ramp FL10

3 Färdigställande av ytor

4 Waterfront

5 Handelskaj faciliteter

6 Östra infarten

7 Truckcenter

8 Logistikcenter

9 Flytt av befintlig check-in 

Version: 2022-01-13Det här händer i hamnen 2022-2026
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Viktiga händelser 2021
TT-Line har tecknat tioårsavtal
Det är väldigt positivt att TT-Line satsar 
vidare i Trelleborgs Hamn, det innebär en 
enorm långsiktighet av vår hamnverksamhet 
och därmed befäster vi vår ställning som 
Skandinaviens största RoRo-hamn.

TT-Line har haft en fantastisk volymökning 
de senaste åren och är Trelleborgs Hamns 
största rederikund. I nuläget har TT-Line sju 
fartyg som opererar på samtliga injer mellan 
Trelleborg och Travemünde, Rostock, Swino-
ujscie och Klaipeda. 

Det är oerhört glädjande att TT-Line väljer att 
förlänga sitt avtal och ser potentialen med 
Trelleborgs Hamns unika geografiska läge.  

Avtalet gäller fr o m 1 januari 2022 t o m 31 
december 2031. 

Avtal klart om evakueringsväg
Trelleborgs Hamn AB och Trafikverket har 
skrivit under ett samverkans- och medfinan-
sieringsavtal gällande en evakuerings- och 
angreppsväg från det östra hamnområdet. 
Behovet av en evakueringsväg kommer från 
räddningstjänsten som kräver att det måste 
finnas bättre utrymningsvägar när hamnen 
flyttar ut mot öster, dvs det måste finnas 
in- och utfarter från två håll, eftersom den 
framtida östliga hamninfarten inte är klar. 

För att kunna inrymma den nya vägen 
behöver justeringar göras på Trafikverkets 
bangård, bland annat behöver arbetsytor 
flyttas och vissa spår förlängas och anpassas.  
Avtalet  innebär möjlighet till mer intermo-
dal järnvägstrafik med en ökad kapacitet för 
hantering av fler enheter. 

Evakuerings- och angreppsvägen ska vara 
färdigställd mellan år 2023 och 2025. 

Två stycken kryssningsbesök
Kryssningsbranschen har haft en utmanande 
period under coronapandemin och flera pla-
nerade kryssningsanlöp i Trelleborgs Hamn 
har blivit avbokade. Därför var det extra 
roligt att vi  kunde ta emot M/S Artania åter 
igen den 27  juli 2021 samt M/S Bolette den 
18 september 2021, som lade till i Trelleborgs 
Hamn för första gången, med främst brittiska 
passagerare.

Det är väldigt glädjande för både hamnen 
och staden att fler väljer Trelleborgs Hamn 
för kryssningar och att vi kan sätta Trelleborg 
på kartan. Tidigare kunde vi inte ta emot 
stora kryssningsfartyg, men tack vare vår 
hamnutbyggnad och nya längre färjelägen så 
fungerar det nu smidigt. Vi är inte främst en 
kryssningshamn utan en RoRo-hamn, men 
om vi får förfrågningar och har möjlighet så 
tackar vi inte nej till kryssningsanlöp.

Ytterligare ett Green Ship levereras 2022
Under 2022 väntas ytterligare ett av TT-Lines 
två nya fartyg s k Green Ships att tas i drift. 
Det första tas i drift under kvartal 2 2022 och 
det andra i slutet av 2022.

Green Ship är 230 meter långt och rymmer 
800 passagerare och mer än 200 lastbilar och 
trailers. Fartyget är miljövänligt då det även 
kan drivas med LNG (flytande naturgas). 

Trelleborgs Hamn ser fram emot ytterligare 
kapacitet med de två nya fartygen. Med 
morgondagens nya fartyg blir lastning och 
lossning av gods ännu mer effektivt och flex-
ibelt och innebär att vi kommer stå konkur-
renskraftiga att möta ökade godsvolymer.

 



MVB Syd bygger Waterfront
Trelleborgs Hamn har gett MVB uppdraget att bygga Water-
front, hamnens nya kontors- och servicebyggnad. 

Waterfront
Arkitektkontor Arén AB har ritat och designat byggnaden. 
Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på cirka 
4800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav 
och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, 
turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på 
dygnet. Med den nya byggnaden skapas förutsättningar för 
Trelleborgs Hamn att samla hela sin organisation under ett 
tak. 

Waterfront kommer att bli det nya landmärket för Trelleborgs 
Hamn, både mot havet och mot staden. 

Stort hållbarhetsfokus
Waterfront kommer att ha stort fokus på hållbarhet främst 
avseende miljö och energi vilket är i linje med Trelleborgs 
Hamns vision att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. 
Byggnaden kommer att förses med värme och kyla genom 
ett geoenergisystem. Stor del av den el som geoenergian-
läggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på 
servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).

Waterfront är en del av den pågående utbyggnaden av 
Trelleborgs Hamn, som i sin tur är en del av Trelleborgs kom-
muns omfattande stadsutvecklingsprogram Kuststad 2025. 

Byggstart för Waterfront var sommaren 2021 och projektet 
beräknas vara klart senast den 7 juni 2023 med ambition att 
det skall slutföras snabbare.
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Volymutveckling
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Godstrafiken på järnväg ökar
Den intermodala järnvägstrafiken, dvs när man integrerar 
de olika transportslagen järnväg, väg och sjöfart, har haft 
en fortsatt stark utveckling. Ur miljösynpunkt är denna 
kombination det mest hållbara transportsättet för att få 
fram sitt gods. Vi ser det som mycket positivt att fler och 
fler kunder har upptäckt detta.

Trelleborgs Hamn har ett unikt logistikt läge där sjöfart, 
väg och järnväg möts, mitt i norra Europa och våra rede-
rier erbjuder frekventa ankomster och avgångar, dygnet 
runt, året om. Hamnen har satsat mycket på intermodal 
järnvägstrafik, där trailers körs på järnväg, vilket har varit 
mycket framgångsrikt. På två år har vi mer än fördubblat 
volymen och vår ambition är att öka denna volym ytterliga-
re under 2022. Under 2021 har 34  000 trailers åkt till eller 
från Trelleborgs Hamn på järnväg och det motsvarar en 
ökning med 27 procent gentemot 2020.  

Stena Line lanserade ny fraktförbindelse 
Stena Line startade upp en ny fraktförbindelse mellan Bet-
tembourg i Luxemburg och Trelleborg i Sverige under 2021. 
Den nya förbindelsen lanserades i samarbete med logistik-
företaget CFL Multimodal, Rostocks Hamn och Trelleborgs 
Hamn. Den nya intermodala förbindelsen inkluderar tåg 
mellan Bettembourg och Rostock, och vidare med färja till 
Trelleborg. Tåget gör tre rundturer per vecka och erbjud-
er stor flexibilitet i form av gods. Från Bettembourg finns 
många förbindelser vidare till Spanien och Frankrike.
 
Stark utveckling för konventionell järnvägstrafik 
Det är också väldigt glädjande att den konventionella järn-
vägstrafiken ökade med 41 procent 2021 jämfört med 2020 
vilket innebär drygt 27 000 vagnar i Trelleborgs Hamn.

Det går som tåget - stark intermodal ökning
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Porten till kontinenten
Invigning av färjeportalen från 1909
Trelleborgs Hamn har restaurerat, blästrat och målat om minnesmärket från 1909. Den 22  
oktober invigdes den 18 meter höga portalen som flyttats från färjeläge 7 till en ny plats mel-
lan Centralstationen och Tullkammaren så att fler kan beskåda den på nära håll. 

Portalen som är krönt av SJ:s emblem är en välkänd siluett för många. Sedan 1909, då Kungs-
leden invigdes för järnvägstrafik mellan Trelleborg och Sassnitz, har massor av tåg och färjor 
passerat den anrika blå portalen i färjeläge 7.

Trelleborgs Hamns styrelseordförande Jan Isaksson höll i invigningstalet och berättade om 
den gamla färjeportalen som varit med om många historiska händelser där Trelleborg spelat 
en stor roll som porten till kontinenten. Tillsammans med Bengt Andersson och Stefan Nilsson 
i hamnstyrelsen klipptes bandet och därmed var portalen invigd.

Väderprognosen inför invigningen såg riktigt dyster ut med regn och rejäl blåst men lagom till 
invigningen sprack solen upp och ett 150-tal åskådare närvarade.
 

Portalen vann samhällsbyggnadspris
Färjeportalen som Trelleborgs Hamn har restaurerat vann Trelleborgs kommuns samhälls-
byggnadspris 2021! 

– Det är med stor glädje att som styrelseordförande för Trelleborg Hamn få mottaga detta 
pris för Porten till kontinenten. Det känns fint att det uppmärksammas. Historiskt har vi även 
tidigare arbetat med att förädla byggnader såsom Hamngatan 9, Tullkammaren och Central-
stationen, säger Jan Isaksson, styrelseordförande, Trelleborgs Hamn AB.
 
Juryns motivering lyder: 
”Portalen i hamnen – porten till kontinenten – Ett nygammalt landmärke har landat!
Trelleborgs ångfärjeportal från 1909 har ett unikt symbolvärde både för staden, hamnen 
och medborgarna i Trelleborg. Samtidigt med detta är den ett unikt stycke industrihistoria.
Om portalen kunde tala och se, skulle den berätta om allt den bevittnat under sina 110 år. 
Människoöden, präglade av omvärldshändelser, dramatik och politik. Men även som symbol 
för längtan bort till något, eller längtan hem. Den blå portalen har på ett exemplariskt sätt be-
varats, renoverats samt lyfts till en framtida plats där den får stå som en påminnelse om sta-
dens, hamnens samt sin egen historia – och samtidigt vara en stolt grindvakt för framtiden.”



Guidade bussturer 
Under 2021 kunde vi äntligen erbjuda guidade bussturer i Skandinaviens största RoRo-hamn 
igen. Och intresset har varit enormt stort vilket är mycket glädjande.

Kostnadsfria bussvisningar i hamnen
Trelleborgs Hamn erbjuder bussvisningar i hamnen på torsdagar kl.10:00-11:00. Följ med och 
och se vår hamnutbyggnad, nya färjelägen, miljösatsningar, vad som sker på den intermodala 
terminalen, var Waterfront ska ligga (nya kontoret och personalbyggnader) och hur hav blivit till 
land, etc. 

Vill din klass, förening eller företag boka en guidad visning i hamnen? Boka på vår hemsida 
www.trelleborgshamn.se

Max antal är 24 personer och minimum antal 10 personer. 

Upphämtning sker på Hamngatan 9.

Varmt välkommen till Europas bästa RoRo-hamn!
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Trelleborgs Hamn i siffror

    135   
               anställda

    1:a
1862  

var året då  
Trelleborgs Hamn 

grundades

 Skandinaviens största RoRo-hamn  

 
Omsättning: 

296 Mkr 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

35 %   
har CO2-utsläppen från  

våra egna fordon minskat  
det senaste året

Antal passagerare:
 
 1,5 
 

miljoner  

 

Resultat 
 

efter fin. 

56,7 
Mkr

4  
destinationer 

13,8  
miljoner ton gods per år

100 % 
fossilfri personbilsflotta i hamnen 1:a 

 
Östersjöns största  

järnvägshamn
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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 hamnverksamheten påverkar de nationella och globala miljömålen. 

Hållbarhetsredovisning
Varför redovisar vi vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv?
I Trelleborgs Hamn genomsyrar miljö och hållbarhet verksamhetens alla delar – ett arbete 
som till och med går långt bortom ambitionen att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. 
Genom att betrakta hållbarhet ur bredaste tänkbara perspektiv ser vi till att vår hamn, på 
ett ansvarsfullt och hållbart sätt, tar största möjliga hänsyn till sociala, miljömässiga och 
ekonomiska faktorer. Genom ett ständigt förbättringsarbete, höga ambitioner och ett nyfiket 
innovationsarbete bidrar Trelleborgs Hamn till genomförandet av såväl Sveriges nationella 
miljömål som FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030.
 
Trelleborgs Hamn AB omfattas inte av lagkrav eller storlekskriterierna för att upprätta en 
hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagen, men som Östersjöns klimatsmartas-
te hamn vill vi bidra i detta viktiga arbete. Vi arbetar integrerat med frågor rörande alla tre 
hållbarhetsdimensionerna och ekonomisk balans är en förutsättning för att värna om social 
och miljömässig hållbarhet. 

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 ojäm-
likheter 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 uppnådda. 
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar tre dimensioner av hållbar 
utveckling: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 

I de olika avsnitten i hållbarhetsredovisningens framgår det hur Trelleborgs Hamn arbetar 
och bidrar till de globala målen. 13 av de 17 globala målen bedöms vara relevanta för vår 
verksamhet.

FN:s 17 globala utvecklingsmål
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Miljöansvar

Vårt miljöarbete berör 11 av FN:s 17 globala mål.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Östersjöns klimatsmartaste hamn 
Trelleborgs Hamn har fortsatt höga ambitioner när det gäller vårt miljöarbete och förbätt-
rad miljöprestanda. Vi ska bibehålla 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.

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:

•    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

En ny hamn med nya möjligheter 
Hamnens flytt österut har stora positiva effekter för Trelleborgs kommun. De områden som 
lämnas ger plats till nya stadsdelar med innovativt och energieffektivt byggande med såväl 
plats för fantastiskt belägna bostäder som attraktiva lokaliseringar för verksamheter. Trelle-
borg tar alltså stora kliv mot uppfyllandet av Sveriges mål om ”god bebyggd miljö”. 

Flytten ger också fantastiska förutsättningar för minskad miljöpåverkan. Mest uppenbart är 
kanske att man genom att flytta hamnen längre bort från stadskärnan minskar påverkan från 
såväl buller som luftutsläpp. Men de positiva effekterna på luftutsläppen stannar inte där. 
Genom att man i den nya moderna hamnen har optimerat logistik och trafikflöden kan man 
minimera onödiga fordonsrörelser och därmed minska utsläppen ytterligare. Vidare används 
de nya ytor som skapats till produktion av grön hamn. 

De nya färjelägena står klara i lagom tid till att TT-Lines första Green Ship tas i drift under 
kvartal 2 2022. Green Ship är 230 m långt och LNG-drivet RoPax-fartyg. Hamnen har tillsam-
mans med TT-Line och de olika aktörerna utfört riskanalyser och fått grönt ljus för ship-to-ship 
bunkring av LNG. 

Genom den nya och optimerade hamnen fortsätter Trelleborgs hamn sin miljöresa och tar 
stora gröna kliv in i framtiden.

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).
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Brett miljöfokus
I strävan att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn jobbar 
vi med miljön på alla fronter där vi har en påverkan. Vi 
jobbar inte bara med de ”tunga” posterna som utsläpp till 
luft, förnyelsebara energikällor och buller utan även med 
mindre kända påverkansområden.

Dagvatten genomgår långtgående rening genom filter och 
fördröjningsmagasin. 

Ljusföroreningar minimeras så långt det är möjligt med 
timerstyrning, armaturers utformning och behovsanpassad 
ljusstyrka. 

Alla kemikalier som används i hamnen följs upp i ett data-
system som gör det möjligt för oss att säkerställa att vi alltid 
använder oss av den produkt som är bäst ur miljöhänseende. 

Invasiva arter övervakas regelbundet i hamnbassängen 
och dialoger förs med rederier och fartyg som jobbar för 
att minimera riskerna för spridning genom behandling av 
barlastvattnet ombord. 

Ett decennium av framgångar

Ett decennium av framgångar

Ett decennium av framgångarAvfallshantering kan i en hamn, som har en ständig ström 
av besökare, vara svår att optimera. I hamnen jobbar vi dock 
kontinuerligt för att öka graden av sortering och minimera 
nedskräpning. 

I Trelleborgs Hamn har vi sedan länge tagit emot spillvatten, 
dock inte från alla färjor som anlöper hamnen. Under 
2021 inträdde ett totalförbud mot att släppa ut svartvatten 
i Östersjön och hamnen har därmed sett en signifikant 
ökning gällande de volymer som tas emot. För att säker-
ställa omhändertagandet och minska belastningen på det 
kommunala avloppsreningsverket ansökt om tillstånd från 
tillståndsmyndigheten att anlägga en lokal avloppsrenings-
anläggning som kan avskilja framför allt den stora mängd 
metaller som återfinns i detta vatten. 

En miljövänlig och innovativ hamn som vår ger stora möj-
ligheter till utbildning och inspiration. Varje år välkomnas 
besökare av alla åldrar och bakgrunder som får lära sig mer 
om hamnens miljöarbete. 

Fyra nya laddhybrider i hamnens personbilsflotta.
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Ny luftrapport
En ny luftrapport från Skånes Luftvårdsförbund om hamnens bidrag till utsläpp och påverkan 
på luftkvaliteten i och omkring Trelleborg publicerades i början på året. Den tidigare luftkvali-
tetsutredningen gjordes för utredningsåret 2011 och kändes inte aktuell längre.

Rapporten visar på att luften i Trelleborgs tätort är bra. I utredningen har utsläppsberäkningar 
och spridningsberäkningar gjorts för att tydliggöra vilka utsläppskällor som är betydelsefulla 
och hur halterna varierar inom kommunen. Analysen har gjorts för de tre olika luftförorening-
arna svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar.  
 
Luftrapporten bekräftade också att det skett märkbara förbättringar. Svaveldioxidhalterna 
i Skåne är idag mycket låga och har inte längre någon direkt betydelse för den allmänna 
luftkvaliteten. Kvävedioxid och partiklar utgör inte heller längre ett problem då nivåerna väl 
underskrider miljökvalitetsnormerna. För kvävedioxid konstateras dock att det är möjligt 
att uppnå förbättringar på lokal nivå och hamnen fortsätter därför att vara drivande i detta 
arbete. 

Hållbara satsningar ger resultat  
Trelleborgs Hamn har en lång tradition av miljösatsningar i ryggen, vilket är orsaken till att vi 
kan fortsätta att uppvisa minskad miljöpåverkan år efter år. Detta har under 2021 märkts på 
en rad punkter. 

Hamnens solcellspark som så fint sträcker ut sig längs med den nya hamnens flank firade 1 
år den 1 september 2021 och hade då producerat hela 533 000 kWh vilket motsvarar en ge-
nomsnittlig årsförbrukning för 104 villor. (Målet var 450 000 kWh inom ett år.) Införandet av 
solcellsparken är en del i vårt klimatarbete där vi ser en möjlighet att själv bli elförsörjande.

 

Under 2021 fick fordonsflottan sig återigen ett rejält lyft med tre nya terminaltraktorer, fyra 
nya laddhybrider och två HVO100-bussar. Den toppmoderna flottan av terminaltraktorer drivs 
nu uteslutande på HVO100 vilket verkligen har gett utslag på hamnens luftutsläpp. Under 
2021 minskade koldioxidutsläppen från hamnen med över 30 procent – en siffra att vara stolt 
över. De positiva effekterna sträcker sig dock ännu längre och även utsläppen av PM10 har 
minskat med 30 procent. 

Den intermodala järnvägstrafiken, dvs när man integrerar de olika transportslagen järnväg, 
väg och sjöfart, är det mest miljövänliga sättet att få fram sitt gods på. Trelleborgs Hamn är ett 
nav för intermodal trafik där vi kan kombinera de olika transportslagen väg, sjö och järnväg. 
Hamnen har satsat mycket på intermodal järnvägstrafik, där trailers körs på järnväg, vilket 
har varit väldigt framgångsrikt och antalet enheter ökade med 27 procent 2021 jämfört med 
2020.  
 

Solcellsparken installerades under 2020 
i Trelleborgs Hamn och beräknas kunna  
tillgodose minst 1/4 av nya hamnens energibehov.

Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn och Susanna Gustafsson,  
Skånes Luftvårdsförbund med luftrapporten.
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Bra blir ännu bättre
Nyckeln bakom Trelleborgs Hamns framgångsrika miljöarbete är en ständig strävan efter 
utveckling och förbättringar. Ibland är det också nödvändigt att stanna upp och reflektera 
över de övergripande, långsiktiga målen. Vart vill vi nå och vilka områden ska vi satsa 
hårdast på de kommande decennierna? 

För att säkerställa att de miljömål vi strävar mot är tillräckligt ambitiösa och i linje med 
1,5-gradersmålet har hamnen beslutat att göra en komplett klimatberäkning i enlighet 
med det internationellt erkända ”Greenhouse Gas Protocol”. Först när alla utsläpp som 
kan knytas till hamnens verksamhet har kartlagts och beräknats kan vi säkerställa att 
verksamhetens utsläppsminskningsmål är i linje med såväl internationella som nationella 
åtaganden men framför allt också hamnens egna miljövisioner. Trelleborgs Hamn är just 
nu på väg mot att bli den fjärde hamn i världen och den andra i Europa att sätta science 
based targets för verksamheten.

En tydlig miljövision för Trelleborgs Hamn är att etablera produktion av förnyelsebar 
energi med sikte på att bli helt självförsörjande. Solcellsparken har tagit oss en bra bit 
på vägen men för att bli självförsörjande behövs mer. Under 2021 togs därför de första 
stegen mot att etablera vindkraft i hamnen.  

Det totalförbud som införts mot att släppa ut svartvatten i Östersjön har lett till att ham-
nen utför omfattande provtagningar på fartygens spillvatten. Resultaten används i ett 
omfattande förbättringsarbete tillsammans med rederierna och fartygen och ger helt nya 
kunskaper om föroreningsinnehållet i fartygs spillvatten. 

Trelleborgs Hamn är ett av fyra koncernbolag, alla med olika styrkor och behov. För att ta 
tillvara på varandras kompetenser etablerades under 2021 en miljögrupp inom koncernen. 
Miljögruppen arbetar framför allt med att koordinera och komplettera miljöarbetet så att 
miljönyttan för Trelleborgs kommun blir så stor som möjligt. 

Svart- och gråvatten har sedan flera år lämnats av Stena Lines 
fartyg som därmed besparat Östersjön en hel del övergödning.

Östersjöns 
klimatsmartaste

hamn



Medarbetarundersökning 
För att följa upp att företaget arbetar med motivation och 
engagemang på ett sätt som uppskattas av våra medarbetare 
gör vi varje år en medarbetarundersökning. Syftet är både att 
stämma av status en gång per år och även identifiera förslag 
på vad som kan förbättras ytterligare.

Vid årets medarbetarundersökning framkom att det som 
upplevdes som mest positivt var att man känner en stolthet 
över det man åstadkommer i sitt arbete, att man har en stark 
samarbetsvilja inom teamet och att man anstränger sig för 
att göra våra kunder riktigt nöjda. 

De förbättringsåtgärder som påtalades var arbetsbelastning 
och möjlighet att testa nya idéer.
 
Företaget arbetar med alla arbetsmiljöfrågor och med sär-
skilt fokus på förbättringsområden inom ledarskap, struktur 
och tydlighet samt information och daglig uppföljning. En bra 
arbetsmiljö skapar vi tillsammans genom att kommunicera 
och skapa delaktighet och laganda på arbetet. 

Organisationsförändring
Som en första åtgärd efter medarbetarundersökningen anli-
tades en organisationskonsult för att intervjua personal och 

Socialt ansvar
göra en omfattande genomlysning av hamnens organisation 
inom Produktion och Service. Organisationskonsultens rap-
port visade att en organisationsförändring behövde göras. 

Som en andra åtgärd delades därför nuvarande Produktions-
avdelning upp i två avdelningar, Port Operations och Port 
Supply. En slags ”utförare- och beställarorganisation”.

Port Supplys uppgift är att säkerställa att vi har rätt mängd 
personal på plats och Port Operations främsta uppgift är att 
driva den dagliga verksamheten.

Teamcheferna på Port Operations får nu mer tid att driva den 
dagliga verksamheten och se över volymen och vara ute och 
coacha sin personal. 

Hur vi jobbat under pandemin 
Hamnens volymer har varit fortsatt höga och gett oss förut-
sättningar att jobba på nästan som vanligt och vi har sluppit 
att permittera någon.  

 

 

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

De kollektivanställda har varit på plats enligt sitt schema 
medan alla tjänstemän som kunnat har jobbat hemifrån så 
mycket som möjligt. Fysiska möten med externa kunder har 
minimerats och t ex Skyddskommittémöten har övergått till 
digitala möten.  

Distansarbete ställer andra typer av krav på ledning, arbets-
miljö och gränsdragning mellan arbete och privatliv. Förde-
len med distansarbete kan vara större frihet att kombinera 
arbete och familjeliv medan nackdelen kan vara en känsla av 
ensamhet och förlorade rutiner. Det har därför varit viktigt 
att chefen hållit regelbunden kontakt med den anställde. 

THAB Academy, Trelleborgs Hamns egen akademi som pågår 
under två års tid och består av två kullar med totalt 24 kurs-
deltagare, var också pausad under 2021 p g a pandemin.
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Hälsa, friskvård och sjukfrånvaro 
Trelleborgs Hamn vill ha friska och engagerade medarbetare 
som mår bra och erbjuder därför bland annat friskvårdsbi-
drag, tillgång till eget gym och hälsokontroller vartannat år. 
Under 2021 införde företaget en ytterligare förmån i form av 
massage fem gånger per år som ersättes med 50 procent av 
kostnaden. 

Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 5,7 procent vilket är 
en relativt sett god nivå i jämförelse med arbetsmarknaden 
i övrigt, dels med tanke på att andelen kollektivanställda i 
hamnen är mycket hög och arbetet är fysiskt krävande, och 
dels med hänsyn till Covid-19-restriktionerna. 
 
Trelleborgs Hamn arbetar aktivt med rehabilitering i ett  
tidigt skede, som inom forskning och erfarenhet är det bästa 
sättet att minska sjukfrånvaron. 

Jämställdhet, likabehandling och mångfald
Diskrimineringslagstiftningen ställer krav avseende 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 tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 

Trelleborgs Hamn verkar i en mansdominerad bransch men vår 
målsättning är att få in fler kvinnor och utlandsfödda med flera 
inom det utökade diskrimineringsbegreppet. Antalet anställda i 
företaget är 135 personer, se diagram över köns- och åldersför-
delning till höger.

Internkommunikation
Det är viktigt att alla anställda upplever en vi-känsla och  
vet vad som pågår inom företaget. På intranätet läggs 
därför en gång i månaden ut en VD-informationsfilm där 
aktuella ämnen tas upp.På grund av Covid-19-restriktio-
nerna genomfördes årets gemensamma informationsmö-
ten istället som dialogmöten team- eller avdelningsvis. 
Påsk- och midsommarluncher samt grillningar genomfördes 
också men endast inom respektive team eller avdelning.
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ÅLDERSFÖRDELNING THAB
Arbetsmiljö och självledarskap 
Företaget har en välutbildad och erfaren personal 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.

Det webbaserade verktyget TRIA som hanterar riskobserva-
tioner, tillbud och olyckor, ger alla en ökad transparens samt 
bättre återkoppling på ärendena. Vi måste påminna varandra 
om att alla medarbetare måste hjälpas åt i arbetsmiljöarbetet 
med att rapportera tillbud och riskobservationer och alltid ha 
säkerhet i fokus i vår vardag.

För att få en god social arbetsmiljö är det viktigt att ha ett 
professionellt arbetssätt och att bemöta andra som man 
själv vill bli bemött. Vi är varandras arbetsmiljö och som vi 
behandlar varandra ger direkt utslag på vårt välmående och 
trivsel.

   
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 analysen 
visar att cirka 30 procent av personalstyrkan kommer att gå 
i pension de närmaste tio åren. Medelåldern uppgick vid 
utgången av 2021 till 48 år.

Generationsskiftet ställer höga krav på företagets förmåga 
att attrahera och rekrytera ny personal med den erfarenhet 
och kompetens som behövs för att arbeta i hamnen. Vi har 
därför samarbeten med både skolor, föreningar och Arbets-
förmedlingen för att marknadsföra företaget som en attraktiv 
arbetsgivare. 

Under året har vi haft ett fortsatt stort behov att anställa 
timanställda hamnarbetare, s k extringar. 
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Intervju med Sanel Misorep i hamnens verkstad 

1. Hur är det att jobba i verkstaden? Vilka är dina arbets-
uppgifter?
– Det är jättebra. Jag får information av min chef varje mor-
gon om vad som är viktigt för dagen. Jag trivs med omväxling-
en och träffar folk varje dag. Jag är lite allt-i-allo och hjälper 
till där det behövs. Jag utför service, byter däck, skärmar 
och allt som är fel, om inte min kollega från NC Nielsen är på 
plats. Jag hjälper också till i tvätthallen, fyller på diesel och 
utför alla möjliga beställningar. 

2. Du är känd som en serviceminded medarbetare. På vilka 
sätt tycker du att vi skulle kunna ge bättre service till våra 
kunder? 
– Jag har jobbat i servicebranschen, bl a på restaurang. Det 
som behövs är vanlig kommunikation som är vänlig och tydlig. 
Det hjälper också att man tycker om människor och kan han-
tera sin egen stress. Att säga ”Det ordnar sig. Jag hjälper dig.” 
räcker ofta långt. Då blir människor lugna och glada. Mycket 

kan hjälpas med bra logistik i hamnen och människor på plats 
om man behöver fråga någon.
 
3. Vilka svårigheter respektive fördelar har du som invand-
rare stött på i jobbet?  
– För egen del har jag inte stött på något problem i hamnen. 
En fördel jag har är att jag kan många språk. Jag kan både 
svenska, engelska, serbiska och alla andra slaviska språk, ryska 
och lite tyska. Sedan tror jag att den egna attityden är den 
viktigaste för om man funkar eller ej. 

4. Du hann precis vara med på uppstarten av en ny kull i 
THAB Academy innan pandemin satte stopp för fortsättning. 
Hur upplevde du utbildningen och vad hoppas du att den 
kan ge dig som individ och hamnen som arbetsgivare? 
– THAB Academy var jättebra! Man lär känna kamrater på 
andra avdelningar och jag fick se insidan av företaget och lära 
mig saker om både företaget och mig själv. Vi fick lyssna på 
bra föredrag och sätta upp mål för året i en vision board och 
jag ser att jag uppfyller mina mål vartefter. Jag är tacksam för

att företaget ger mig utveckling och en chans som jag inte fått 
på något annat företag. Man känner att företaget vill satsa på 
en. Företaget får bättre utbildad personal och kunnande. All 
utveckling är bra och ger en möjlighet att bli någonting mer.

Kundvärdar
Som ett led i att ytterligare förbättra kundservicen och fort-
sätta vara Europas bästa RoRo-hamn anställde Trelleborgs 
Hamn två flerspråkiga kundvärdar med invandrarbakgrun. Vi 
vill kunna erbjuda våra kunders kunder ännu bättre service 
och hålla en hög kvalitet i hamnen. Det kan gälla allt från att 
bjuda på en kopp kaffe till att hjälpa till att svara på frågor 
från chaufförerna. 

Många chaufförer som kommer från Östeuropa talar oftast 
bara det egna språket. Våra nya kundvärdar har en stor fördel 
med språket då de talar makedonska och andra närliggande 
slaviska språk men även svenska, engelska och tyska.

Kundvärdarna finns på plats i hamnen med sina gula jackor 
med texten ”Customer service” på ryggen några dagar i veck-
an. Vi hoppas att detta kan bidra till en ännu bättre, trevligare 
och tryggare upplevelse för chaufförerna och övriga resenärer 
i Trelleborgs Hamn.
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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 hållbar-
het. 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 uppnår en bra balans för 
alla parter då skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid.

Ekonomiskt ansvar
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 effektiviseringsarbete är en 
del i vårt hållbarhetsarbete och med gemensamma 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 fram-
gång, men vi investerar även för våra kunders kunder. Vi vill 
kunna ge en trygg vila över natten, erbjuda dusch- och disk-
möjligheter, visa uppskattning, respekt och medmänsklighet 
– det är vad vi kallar riktigt bra kundservice och det är skäl till 
varför våra kunder tycker att vi är Europas bästa RoRo-hamn.

 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vårt arbete med ekonomiskt ansvar berör FN:s globala  
mål nr 8, 11 och 12.

2021 har vår lönsamhet i bolaget varit på rekordnivå, vilket 
ger oss förutsättningar att underhålla och investera i infra-
struktur 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 investeringar 
syftar bland annat till att skapa nya bostadsområden utan 
att ta mer jordbruksmark i anspråk än absolut nödvändigt. 
Trelleborgs Hamn ligger helt rätt i tidslinjen och nu väntar vi 
på en östlig hamninfart och en hel ringväg så att alla planer 
kan genomföras.

 



Ökade volymer
Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2021, 12,9 
procent mer fraktvolym än 2020, vilket betyder att 872 000 
lastbilar och trailers passerade hamnen. 

Antalet passagerare och personbilar ökade trots rådande 
Coronapandemi med 17,5 procent samt 28,4 procent. Där-
med befäster Trelleborgs Hamn sin position som Skandina-
viens största RoRo-hamn och vi ökar vår marknadsandel av 
den totala RoRo-volymen. 

Strategiska fokusområden
Sju strategiska fokusområden har utsetts för att säkerställa 
att allt arbete sker i enlighet med företagets vision och vär-
degrund. Fokusområdena är tätt sammanlänkade och kritiska 
för att verksamheten ska utvecklas och vara framgångsrik 
även i framtiden.  

Trelleborgs Hamns arbete inom våra fokusområden har varit 
lyckosamt och gett resultat under 2021. Vi får dock aldrig 
vara nöjda utan ständigt arbeta med förbättringar.  

Våra prioriterade fokusområden för 2022 är:
• Nöjda kunder
• Kompetent och motiverad personal
• Effektiv hamn
• Ekonomi i balans
• Miljöanpassad hamn
• Effektiv kommunikation och information
• Affärsutveckling 

En del i samhället
2021 var ett nytt år i prövningens tid för oss alla på många 
sätt och då känns det extra bra att konstatera att vårt arbete 
med att arbeta för ett aktivt föreningsliv har fortsatt i normal 
takt. ”PGA Championship by Trelleborgs kommun” är en del 
av proffsgolfarnas championship för kvinnor. För fjärde året i 
rad har Trelleborgs Hamn tillsammans med Trelleborgs Energi 
och Visit Trelleborg gått in som huvudsponsorer i golftävling-
en. 

Trelleborgs Hamn AB försöker vara goda sponsorer i det loka-
la närområdet, därför känns det extra kul att kunna vara med 
och stötta idrottssatsande tjejer i denna stora internationella 
tävling. 

Vi arbetar även med Trelleborgs FF och deras mycket goda 
arbete med att vara en kraft i samhället, ett arbete som är 
oerhört viktigt utifrån flera olika perspektiv. Bland annat 
genomför de viktiga aktiviteter för att skapa ett livslångt 
intresse för idrott och hälsa – för alla.

Vårt sponsorarbete är långsiktigt och vi kommer fortsätta att 
stötta det lokala föreningslivet och bidra till en bättre framtid.

 

Närmare 2 000 direkta jobb i hamnen 
Trelleborgs Hamn genererar idag en hög andel arbetstillfällen, 
både direkt och indirekt. Vårt unika geografiska läge som 
navet mellan Europa och Skandinavien ger oss stora möjlig-
heter och är en grundförutsättning för att vara den strategiska 
hamn vi verkligen är. Det ger oss också möjligheter att ta för
oss lite mer och skapa nya arbetstillfällen då vi har ett av 
Sveriges bästa logistiklägen med de absolut bästa förutsätt-
ningarna för att ha en optimerad miljömässig kombination av 
sjö, tåg och väg. 

WSP Advisory har tagit fram en ny rapport som visar på 
vilken betydelse hamnverksamheten och sjöfartsnäringen har 
för sysselsättningen för såväl Trelleborgs kommun som den 
större Malmöregionen. Detta är en uppdatering av motsva-
rande analys som genomfördes år 2015. Rapporten finns att 
läsa på Trelleborgs Hamns webbplats. 

Både den direkta och indirekta sysselsättningen har beräk-
nats. Rapporten visar på närmare 2 000 direkta jobb i ham-
nen. Trelleborgs Hamn AB har 135 anställda vilket gör oss till 
en av Trelleborgs största arbetsgivare. Ytterligare 2 322 jobb 
i Trelleborg och 2 617 i övriga Malmöregionen är indirekt 
beroende av hamnens verksamhet. 

Den indirekta omfattar både verksamheter som har en rela-
tion till hamnen i form av leverantörer, underentreprenörer 
och kunder, och de jobb som uppstår genom den större eko-
nomi som hamnsysselsättningen bidrar till, genom fler jobb i 
t ex handel, närservice och offentlig sektor.

Godsflödena genom hamnen försörjer dessutom ett stort 
antal jobb i hela landet. Export- och importberoende bran-
scher är avhängiga av sjötransporter och omfattningen samt 
branschfördelningen av dessa jobb har utöver analysen av 
själva hamnen också beräknats.

Dessutom skapas jobb vid utbyggnaden och flytten av ham-
nen åt sydost, 1050 årsverken. Även om dessa är begränsade 
i tid är de viktiga under byggperioden och skapar dessutom 
indirekt sysselsättning i underleverantörsleden.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Hamn 
AB (org.nr 556008-2413) avger härmed följande årsredovis-
ning för räkenskapsåret januari – december 2021.  

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

Ägardirektiv
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnrö-
relse i Trelleborg, att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra 
fast egendom inom det av bolaget ägda hamnområdet i Trel-
leborg, att utföra lossning och lastning av fartyg och annan 
terminalverksamhet, att bedriva skeppsmäkleritjänster, samt 
att bedriva annan därmed jämförlig hamnverksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande 
av lokaliseringsprincipen, äga, driva och utveckla Trelleborgs 
hamn för godshantering och skapa goda förutsättningar för 
färjetrafiken, samt att genom hamnrörelsen skapa goda för-
utsättningar för näringslivet i Trelleborgs kommun och där-
med positiva effekter för kommuninvånarnas sysselsättning.

Affärsidé
Trelleborgs Hamn AB ska
- kontinuerligt utveckla verksamheten för att erbjuda kunder-
na, direkta såväl som indirekta, en hållbar, högkvalitativ 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 industris viktigaste 
länkar till och från Europamarknaderna. 

Verksamhet
Trelleborgs Hamn AB bedriver hamn- och terminalverksam-
het i Trelleborgs Hamn. Trelleborgs Hamn är Skandinaviens 
största RoRo-hamn och andra största hamn i Sverige avseen-
de godsvolym. 

Bolaget äger sedan 2005 hamnanläggningen med tillhörande 
fastigheter men sålde 2019 västra delen till kommunen. Fast-
ighetsregleringen har gått igenom 2021. Bolaget sköter, efter 
överlåtelsen, löpande drift och underhåll i denna del och 
ansvarar även för utveckling av och investeringar i hamnens 
östra delar. 

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre områden; Hamn, Pro-
duktion och Logistik & Säkerhet. 

Vid utgången av 2021 hade Trelleborgs Hamn sex färjeförbin-
delser; två till Rostock, en till Travemünde, två till Swinoujscie 
samt en till Klaipeda. Totalt tretton RoPax-fartyg upprätthåller 
trafiken på linjerna. I övrigt tillhandahåller hamnen skepps-
mäkleritjänster, hantering av spannmål, olja samt lagerhåll-
ning i egen terminal.

Väsentliga händelser
Inför 2021 var osäkerheten stor hur coronapandemin skulle 
påverka hamnen och omvärlden. Trots restriktioner om 
resande nådde hamnen ännu en gång nya rekordnivåer inom 
lastbilsenheter och löstrailers. Ökningen slutade på 12,9 % 
ökning vilket motsvarar 100.000 nya enheter. Trelleborgs 
Hamn har därmed utökat sin marknadsandel och befäster sin 
position som Skandinaviens största RoRo-hamn. 

Bil- och passagerartrafiken ökade under året med 28,4 % 
respektive 17,5 %. Trots ökningarna är nivåerna inte uppe i 
volymer som var före pandemin. I samband med utbrottet 
av pandemin 2020 lade Stena Line ner rutten till Sassnitz där 
stor del av denna trafik gick.

Färjeläge 13 och läge 14 färdigställts i slutet av 2021. Bygg-
nation av färjeläge 11-12 har fortsatt. Avtal om att bygga nya 
personalbyggnaden ”Waterfront” har skrivits med MVB som 
byggentreprenör. Bygget startar 2022. 

Färjeläge 7 har renoverats och aktiverats 2021. Portalen som 
stått över läget har restaurerats och flyttats mellan Central-
stationen och f.d Tullkammaren. 

En plankorsning över järnvägsspåren på Trafikverkets område 
har byggts och kommer börja användas 2022 när den är 
färdigbesiktigad. Denna förändring har gjorts för att minska 
de s.k. flaskhalsar som uppstår på vissa ställen under vissa 
tidpunkter med mycket trafik. 

Avtal har skrivits med Trafikverket om anläggning av en 
evakueringsväg från hamnen i den östliga delen av hamnom-
rådet. 

I det ständigt pågående arbetet med att vara Östersjöns 
klimatsmartaste hamn har bolagets fordon fortsatt att bytas 
ut till eldrift och miljövänligare drivmedel. Fordon som byts 
ut eller köps in upphandlas alltid med fokus på hållbarhet vid 
varje tillfälle. 

Entreprenören Rover Maritime Group som anlagt färjeläge 13 
och läge 14 informerade 2020 via sin advokat att de anser sig 
har rätt till ersättning för arbete som förändrats under tidens 
gång, som de anser vara oförutsedda. Trelleborgs Hamn ser 
kravet som grundlöst och hävdar att inget har förändrats 
sen upphandlingen gjordes och tilldelades Rover Maritime 
Group. Under 2021 har inget förändrats i denna diskussion. 
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Rörelseresultatet uppgick till 76.395 tkr (68.614 tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 56.742 tkr (50.067 tkr) 
och årets resultat till 10.985 tkr (6.639 tkr).  
 
Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 174.356 tkr vilket är 6.165 tkr lägre än vid föregående årsskifte. Minskningen 
beror på att utbyggnaden fortsatt medan nytt lån tagits och högre vinst bidragit positivt. Utbyggnaden av hamnen, enligt 
”Vision 2005”, har bolaget finansierat genom lån i Europeiska Investeringsbanken. Lånet uppgår på balansdagen till 136 
mkr (165 mkr). Köpet av hamnanläggningen, utbyggnad av nya vågbrytare, färdigställande av färjeläge 10, 13 & 14 samt 
kombiterminal har finansierats genom lån hos Kommuninvest. Lånen uppgår på balansdagen till 914 mkr (639 mkr).  
 
De totala investeringarna uppgick under 2021 till 367.334 tkr (180.894 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av 
markanläggningar 0 tkr (646 tkr), maskiner och inventarier till 4.075 tkr (8.251 tkr) och nedlagda kostnader i pågående 
investeringar till 363.259 tkr (171.997 tkr). Pågående investeringar avser främst kostnader för byggnation av färjeläge 11 
och 12 samt markanläggning.  
 
Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 1.399.414 tkr (1.063.160 tkr). Bolagets immateriella 
anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 19.467 tkr (21.094 tkr).  
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Trafikutveckling och godsvolymer
Totala lastbilstrafiken inklusive löstrailers ökade 2021 jämfört 
med föregående år. Ännu en gång nåddes nytt ”all time high” 
där ökningen till största delen låg på trafiken till och från 
Tyskland.

2021 passerade 872.000 lastbilar och trailers vilket var en 
ökning med 12,9 % jämfört med föregående år. Tonnaget 
hamnade på 12,5 miljoner ton export- och importgods vilket 
motsvarar en ökning med 13,4 % jämfört med 2020. Den 
konventionella järnvägstrafiken ökade med 41,2 % jämfört 
2020 och den Intermodala järnvägstrafiken ökade med 27,0 
%. Det innebär en fortsatt god utveckling med att använda 
våra olika transportslag på, ett ur hållbarhetsperspektiv, 
bästa sätt. Det är roligt att se att de satsningar som THAB gör 
och har gjort för att främja järnvägstrafiken är fortsatt mycket 
framgångsrikt. 

Trelleborgs Hamns totala godsvolym för 2021 hamnade på 
13,8 miljoner ton vilket var en ökning med 14,8 % jämfört 
med 2020. 

Tillväxten för enheter, lastbilar och löstrailers, till Tyskland 
ökade 2021 med 15,6 % och godsökning med 15,4 %. Även 
tillväxten till Polen var fortsatt positiv 2021 med enhetsök-
ning om 4,3 % och godsökning med 4,6 % jämfört föregående 
år. 

Passagerartrafiken ökade med 17,5 % jämfört med 2020 och 
hamnade strax närmare 1,5 miljoner passagerare. Personbi-
lar, bussar, husvagnar ökade med 29,5 %.

Verksamheten i logistikcentret hanterade 2021 119.000 ton 
vilket var en minskning med 9,3 % där hantering av virke står 
för nedgången. Övrig hantering av papper och stål ligger med 
mindre ökningar.  

Ekonomiskt utfall
Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 287.212 tkr, en 
ökning med 33.138 tkr eller 13,0 % jämfört med föregående 
år. Förändringen avser främst ökad trafikvolym av lastbilar, 
löstrailers och tåg vilket gynnar de olika verksamheterna 
inom hamnen. Övriga rörelseintäkter avser erhållna bidrag, 
mottagning av massor, avyttring anläggningstillgångar och 
sjuklöneersättning från Covid-19.   

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 
219.402 tkr, en ökning med 26.319 tkr eller 13,6 % jämfört 
med föregående år. Under övriga kostnader är det främst 
ökade kostnader för fordon, rangering och el/gas/vatten som 
ökat. Personalkostnaderna har ökat, kopplat till den ökade 
trafiken. Avskrivningar har ökat då färjeläge 13 och 14 aktive-
rats under året. 

Rörelseresultatet uppgick till 76.395 tkr (68.614 tkr). Resulta-
tet efter finansiella poster uppgick till 56.742 tkr (50.067 tkr) 
och årets resultat till 10.985 tkr (6.639 tkr). 

Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 174.356 tkr vilket 
är 6.165 tkr lägre än vid föregående årsskifte. Minskningen 
beror på att utbyggnaden fortsatt medan nytt lån tagits och 
högre vinst bidragit positivt. Utbyggnaden av hamnen, enligt 
”Vision 2005”, har bolaget finansierat genom lån i Europeiska 
Investeringsbanken. Lånet uppgår på balansdagen till 136 
mkr (165 mkr). Köpet av hamnanläggningen, utbyggnad av 
nya vågbrytare, färdigställande av färjeläge 10, 13 & 14 samt 
kombiterminal har finansierats genom lån hos Kommunin-
vest. Lånen uppgår på balansdagen till 914 mkr (639 mkr). 

De totala investeringarna uppgick under 2021 till 367.334 tkr 
(180.894 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av markan-
läggningar 0 tkr (646 tkr), maskiner och inventarier till 4.075 
tkr (8.251 tkr) och nedlagda kostnader i pågående investe-
ringar till 363.259 tkr (171.997 tkr). Pågående investeringar 
avser främst kostnader för byggnation av färjeläge 11 och 12 
samt markanläggning. 

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balans-
dagen till 1.399.414 tkr (1.063.160 tkr). Bolagets immateriella 
anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 19.467 tkr 
(21.094 tkr). 
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Risker
Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten påverkas 
av konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder 
som står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera 
konjunkturkänslighet har bolaget konstruerat avtal med fasta 
och rörliga volymbaserade delar. Antal enheter är grunden till 
omsättningen. Nettoomsättningen 2021 ökade med 13,0 % 
där volymerna i antal enheter, lastbilar och löstrailers, ham-
nade mycket över föregående år och med prisökningar stod 
för större delen av ökningen. Coronapandemin som påverkat 
hela omvärlden påverkade även hamnen och anpassningar 
har gjorts för att kunna möta kunder och leverantörer på ett 
säkert sätt. Trafikmässigt har hamnen vuxit och enheterna 
blev fler än föregående år. Inom kombihanteringen ökade 
volymerna 34,7 % och hanteringen av löstrailers ökade med 
32,8 %. Logistikavdelningen stod för 7 % av nettoomsättning-
en. 

Bolaget har lån som på balansdagen uppgick till 1.049.667 
tkr (803.667 tkr). Genomsnittlig kapitalbindning för lånen är 
2,7 år (3,5 år) medan durationen på räntebindningen (ränta 
hänsyn taget till amorteringar och räntebetalningar) uppgår 
till 5,0 år (4,3 år). Räntebindningen minskar i takt med att 
ränteswaparnas bindningstid minskar, vid nytecknande av 
ränteswap förlängs denna tid. Ränteswaparna används för 
säkring mot räntesvängningar. Eftersom hamnen står inför 
stora upplåningar har forwardswapar tecknats vilka börjar 
gälla från 2021, 2023 och 2025. Det betyder att räntan för de 
kommande åren därefter är fastställd med dessa swapar. 

För att hantera den fortsatta volymutvecklingen har det tidi-
gare skett en överenskommelse med Trafikverket att bygga 
bort några s k flaskhalsar genom att anlägga en plankorsning 
på rangerbangården. Efter försening i upphandlingen har 
denna väg påbörjats och kommer tas i bruk i början av 2022. 

Personal 
Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång 
till 127 (120), varav 15 (14) kvinnor. Medelantalet anställda 
uppgick under året till 135 (128). Personalomsättningen har 
under året uppgått till 5,0 % (7,0 %) där 50 % av dessa avser 
pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till 5,6 % vilket är 
en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron upp-
gick till 5,2 %. De anställdas medelålder uppgick vid utgången 
av 2021 till 48 år (49 år).

NYCKELTAL 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Nettoomsättning (tkr) 287 212 254 074 243 474 233 287 221 629 219 069 217 328 231 106 
Rörelseresultat (tkr) 76 395 68 614 56 018 42 744 45 095 28 836 41 523 54 384 

Resultat efter finansiella poster (tkr) 56 742 50 067 32 749 23 390  23 752 49 554 19 171 29 486 
Årets resultat (tkr) 10 985 6 639 44 706 20 925 14 143 34 683 30 -6 774 
Vinstmarginal (%) 19,8 19,7 13,5 10,0 10,7 22,6 8,8 12,8 
Avkastning på totalt kapital (%) 5,2 5,3 4,7 3,8 4,0 2,6 3,6 5,0 
Avkastning på eget kapital (%) 15,0 14,9 10,8 8,4 10,0 23,5 9,7 16,2 

Soliditet (%) 25,6 26,1 25,2 24,6 20,8 18,6 17,2 16,5 
Kassalikviditet (%) 143,2 209,1 425,3 162,7 150,0 132,3 46,3 41,8 
Investeringar (tkr) 367 334 180 894 144 978 90 283 12 430 18 692 11 685 192 466 

Omsättning per anställd (tkr) 2 127 1 985 1 917 1 728 1 642 1 599 1 634 1 849 
Medeltal anställda 135 128 127 135 135 137 133 125 

 

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 79,4 % (78,6 %) av obeskattade reserver. 
SOLIDITET: Justerat eget kapital i procent av genomsnittliga balansomslutningen. 
KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder. 

 

 

Kvalitet och säkerhet
Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett integrerat verksam-
hetsledningssystem som är certifierat såväl mot kvalitetsled-
ningsstandarden ISO 9001:2015 som miljöledningsstandar-
den ISO 14001:2015.  

Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (Internatio-
nal Ship & Port Facilities Security Code) sedan 2004. Denna 
omfattar ett internationellt regelverk för hamn- och sjöfarts-
skydd. 
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Miljö 
 
Verksamhetstillstånd
Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets 
hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en brutto-
dräktighet 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 fartygsanlöp, läge 14. Det sista 
återstående prövotidsvillkoret avslutades 2018-06-01, då 
Trelleborgs Hamn erhöll slutliga bullervillkor av mark- och 
miljödomstolen. Under 2020 beviljade mark- och miljödom-
stolen Trelleborgs Hamn AB förlängd arbetstid till 2028 för 
att slutföra hamnens utbyggnad (vattenverksamhet) och 
förlängd igångsättningstid för de nya färjelägena (hamnverk-
samhet). 

Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar 
och förordningar och då i första hand i miljöbalken med till-
hörande regelverk. Tillsynsmyndighet för den tillståndspliktiga 
delen av verksamheten är länsstyrelsen. Vad gäller miljöpå-
verkan som avser hälsoaspekter är det Trelleborgs kommun 
via Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 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 miljöprogram för 
att förbättra miljöprestandan och uppnå hamnens miljömål.

Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljölednings-
systemet förnyades i oktober 2020 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 2024. 

Miljöinvesteringar
Under 2021 investerade Trelleborgs Hamn ca 5.500 tkr i 
utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till 
förbättrad miljöprestanda. Satsningarna omfattar bland 
annat en utredning kring luftkvaliteten i hamnens närområde, 
vattenrening och bullerutredningar för att säkerställa att 
ingen olägenhet uppstår från hamnens verksamhet. Utöver 
detta har stora investeringar gjorts i förberedande arbeten 
för elanslutning och utrustning för spillvattenmottagning i de 
nya färjelägena.  

Framtid
Med pandemin fortsatt närvarande i vår omgivning har 
hamnen, trots den, varit mer positiva på framtiden och ökat 
budgeten mot 2021 års prognoser. Anledningen till detta 
är att TT-Line kommer med två nya fartyg under året vilket 
väntas bidra positivt till hamnens omsättning. 

Byggnation av färjeläge 11 och 12 som påbörjades 2021 
fortsätter och kommer bli färdigställt till mitten av 2022. 
Byggnationen görs framförallt för att kunna möta markna-
dens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och kunna 
utveckla en hållbar hamn enligt gällande ägardirektiv. Vidare 
fortsätter färdigställande av markytor österut som kommer 
pågå fram till 2025.

Plankorsningen som byggs genom bangården gör att hamnens 
interna logistik förbättras in i Sverige som då inte kommer 
mötas med den utgående trafiken på sträckor där det idag 
blir stopp vid vissa tidpunkter. Denna tas i bruk våren 2022.

Nya personal- och servicebyggnaden Waterfront har börjat 
att byggas och beräknas stå färdig under kvartal 2 2023.

Projektering av truckcenter och hamninfart görs inom ramen 
för EU-projektet Mos Polen II. Sweco projekterar detta och 
väntas vara klara vid halvårsskiftet 2022. 

Eget kapital tkr
        Aktie-      Reserv-    Balanserade 
        kapital      fond           vinstmedel
Belopp vid årets ingång        2.400          480             180.537
Utdelning                            0
Tillfört ovillkorat aktieägartillskott                                          36.370
Årets resultat                  10.985
Belopp vid årets utgång        2.400          480             227.892

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

Balanserad vinst                                                               216.906.751
Årets vinst/förlust                                           10.985.414                
                                          227.892.165

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):

Utdelas                                             0
Överföres till ny räkning                            227.892.165
                         227.892.165  
Ingen utdelning föreslås.

Projektering av truckcenter och hamninfart görs inom ramen 
för EU-projektet Mos Polen II. Sweco projekterar detta och 
väntas vara klara vid halvårsskiftet 2022. 

Ansökan, med namn Greenfit 2025, har skickats till EU om  
bidrag för byggnation av färjeläge 11 och 12 med hårdgör-
ning av ytor, reningsverk och vindkraftverk. Besked från EU 
väntas kvartal 2 2022.

Även ansökan har gjorts i projektet Digimos där en sidoramp 
på vardera färjeläge 10 och 11 ingår samt möjlighet till LNG 
bunkring och löstrailerparkering. I detta projekt väntas också 
besked från EU kvartal 2 2022.

Väsentliga händelser efter bokslutsperioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdatum.
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RESULTATRÄKNING  
 
 
Belopp tkr Not 2021 2020 
    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 1 287.212 254.074 

Övriga rörelseintäkter 2 8.585 7.623 
    

Summa rörelsens intäkter  295.797 261.697 
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3, 4 -88.596 -77.187 

Personalkostnader 5 -103.681 -92.815 

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggnings-tillgångar 9-14 -27.125 

 
-23.081 

    

Summa rörelsens kostnader  -219.402 -193.083 
    

Rörelseresultat  76.395 68.614 
    
Resultat från finansiella poster    
    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 41 427 

Räntekostnader och liknande  resultatposter 7 -19.694 
 

-18.974 
    
Resultat efter finansiella poster  56.742 50.067 
    
Lämnade koncernbidrag  -45.806 -47.573 

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan  
 

3.661 
 

7.392 
    
Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt 8 -3.612 -3.247 
    

Årets resultat  10.985 6.639 
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Belopp tkr Not 2021 2020 
    
    
TILLGÅNGAR    
    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
    
Immateriella anläggningstillgångar  23   
Medfinansierade markanläggningar 9 2.077 2.250 
Medfinansierade tekniska anläggningar 10 17.390 18.844 
    
Materiella anläggningstillgångar 23   
Byggnader och mark 11 232.468 140.989 
Markanläggningar 12 535.671 363.739 
Tekniska anläggningar 13 228.257 201.511 
Maskiner och inventarier 14 20.529 21.773 
Pågående nyanläggningar 15 382.489 335.148 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Kapitalförsäkring  173 422 
    

Summa anläggningstillgångar 
 1.419.054 1.084.676 

    
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  22.106 18.549 
Skattefordringar  15.877 5.721 
Övriga fordringar  11.223 5.307 
Förutbetalda kostnader och     
upplupna intäkter 17 5.028 4.744 
    
Summa kortfristiga fordringar  54.234 34.321 
    
Kassa och bank    
Underkonto kommunen 18 174.356 180.521 
Kassa och bank  2 4 
    

 
Summa kassa och bank 
 

  
174.358 

 
180.525 

Summa omsättningstillgångar  228.592 214.846 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  1.647.646 1.299.522 
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Belopp tkr Not 2021 2020 
    
    
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  216.907 173.898 
Årets vinst  10.985 6.639 
    
Summa eget kapital  230.772 183.417 
    
    
Obeskattade reserver 19 213.471 217.132 
    
Övriga avsättningar  236 538 
 
Uppskjuten skatt 

 
16 

 
11.083 

 
8.017 

    
Långfristiga skulder    
Skuld till kreditinstitut 20 1.020.667 774.667 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 11.827 12.988 
    
    
Summa långfristiga skulder  1.032.494 787.655 
    
Kortfristiga skulder    
Skuld till kreditinstitut  29.000 29.000 
Leverantörsskulder  84.875 31.592 
Skuld till kommunen  1.364 641 
Skuld koncernbolag  11.203 11.633 
Övriga skulder  1.702 1.557 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 31.446 28.340 
    
Summa kortfristiga skulder  159.590 102.763 
    
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1.647.646 1.299.522 
    

 

Balansräkning
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KASSAFLÖDESANALYS 
 
Belopp tkr 
 
Belopp tkr 2021 2020 
   
Löpande verksamhet   
Rörelseresultat  76.395 68.614 
Justeringar för avskrivningar och utrangeringar 27.125 23.082 
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -302 -297 
   
Erhållen ränta 41 427 
Erlagd ränta -19.694 -18.974 
Betald skatt -10.702 -12.036 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 72.863 60.816 
   

Förändring i rörelsekapital: 
  

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar -9.757 180.860 
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder 55.666 26.298 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 118.772 267.974 
   
   
Investeringsverksamhet   
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inkl erhållna 
bidrag) 

 
-362.438 

 
-180.894 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 686 98 
Placeringar i övr. finansiella anläggningstillgångar 249 233 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -361.503 -180.563 
   

Finansieringsverksamheten 
  

Amortering av lån (-) -29.000 -29.000 
Nyupplåning (+) 275.000 - 
Erhållet aktieägartillskott 36.370 37.392 
Lämnat koncernbidrag -45.806 -47.573 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 236.564 -39.181 
   
Årets kassaflöde -6.167 48.230 
   

   
Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto 180.525 132.295 
Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto 174.358 180.525 
   

Förändring likvida medel -6.167 48.230 
   
   
   

 

Kassaflödesanalys
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Allmäna upplysningar

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

Redovisningsprinciper
Trelleborgs Hamn ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oför-
ändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att intäkter för sålda varor och 
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
Den långsiktiga finansieringen, dvs både kort- och långfristiga skul-
der som förväntas kvarstå över tid, är föremål för risker/möjligheter 
vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/
möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. 
På detta sätt kan durationen/löptiden och kapitalbindningen hante-
ras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, 
förändra durationen och bättre möta förändringar på räntemark-
naden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av 
styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1.350 
MSEK (1.350 MSEK) varav 425 MSEK (700) är forwardswapar. Den 
genomsnittliga durationen/löptiden för den totala skuldportföljen 
uppgår till 5,06 år (4,32 år) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,36 % (1,70 %). Marknadsvärdet på derivatavtalen 
uppgår till 26,4 MSEK (-28,3 MSEK), varav 18,5 MSEK (-4,1) avser 
forwardswapar.

Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl a
innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas
över resultaträkningen. Marknadsvärdet representerar den kostnad/
intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt 

skulle motsvarande 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.

Det ska finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten. Säkringsförhållandet ska vara effektivt och 
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation 
och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. 
Särskild dokumentation är upprättad som bl a fastlägger strategier 
och mål för riskhanteringen. 
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil i MSEK, 
(inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

   2021-12-31 2020-12-31
Inom 0-1 år             250,7              67,3
Inom 1-2 år                    0               200
Inom 2-3 år                    0                   0           
Inom 3-4 år                200                   0              
Inom 4-5 år                    0               200         
Inom 5-6 år                  74                   0        
Inom 6-7 år                    0              86,4              
Inom 7-8 år                250                   0                
Inom 8-9 år                    0                              250
Inom 9-10 år                275                   0
> 10 år                                        0                   0
Summa:                                             1.049,7           803,7 

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 huvudsak 
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. Skatteeffekter 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. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med 
avdrag för planenlig avskrivning baserad på en bedömning av 
tillgångarnas nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggnings-
tillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktive-
ras. 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 har utbetalats avseende nedlagda kostnader 
2011-2014 om totalt 72.735 tkr.

MoS Polen I-projektet har bidrag för nedlagda kostnader utbetalats 
2016-2017 om totalt 9.904 tkr. 

MoS Polen II-projektet har mottagit 1.417 tkr 2015 samt 1.313 tkr 
2016 samt 2.056 tkr 2020, totalt  4.786 tkr.

MoS Polen III har mottagit 3.329 tkr 2017, 36 tkr 2018, 2.591 2019, 
och 1.441 2021 totalt 7.397 tkr. 

LARS - ”Long Term Achievements: Ready for a Sustainable Core Port 
in Trelleborg” där bl. a byggnationen av FL 13 & läge 14 ingår, har 
bidrag mottagits med 20.643 tkr 2019, 31.944 tkr 2020 samt 3.588 
2021, totalt 56.175 tkr.

Bidragen har minskat pågående arbete och aktiverade tillgångar. 
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. 

Tilläggsupplysningar
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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 1.804 tkr (1.020 tkr) försäljning till 
Trelleborgs kommun.

I rörelsens externa kostnader ingår 4.124 tkr (5.089 tkr) avseende 
inköp från Trelleborgs kommun.

I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från kommunen med 0 tkr 
(376 tkr) och erhållen ränta från underkonto hos kommunen med 0 
tkr (29 tkr).

I finansiella kostnader ingår betald ränta och borgensavgift till kom-
munen med 5.259 tkr (4.018 tkr).

I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 0 tkr (0 tkr) avseen-
de inköp från kommunen.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. Lånekostnader ingår inte i anskaff-
ningsvärdet utan kostnadsförs löpande. 
 
Bolaget beviljades under 2012 bidrag till utbyggnad av nya 
vågbrytare och muddring avseende TT-Lines trafik mellan 
Trelleborg och Tyskland i ett så kallat ”Motorway of the 
Sea”-projekt med namnet ”Green 
Bridge”. Bidrag har utbetalats avseende nedlagda 
kostnader 2011-2014 om totalt 72.735 tkr. 
 
MoS Polen I-projektet har bidrag för nedlagda kostnader 
utbetalats 2016-2017 om totalt 9.904 tkr.  
 
MoS Polen II-projektet har mottagit 1.417 tkr 2015 samt 
1.313 tkr 2016 samt 2.056 tkr 2020, totalt  4.786 tkr. 
 
MoS Polen III har mottagit 3.329 tkr 2017, 36 tkr 2018, 
2.591 2019, och 1.441 2021 totalt 7.397 tkr.  
 
LARS- ”Long Term Achievements: Ready for a Sustainable 
Core Port in Trelleborg” där bl. a byggnationen av FL 13 & 
läge 14 ingår, har bidrag mottagits med 20.643 tkr 2019, 
31.944 tkr 2020 samt 3.588 2021, totalt 56.175 tkr. 
 
Bidragen har minskat pågående arbete och aktiverade 
tillgångar.  
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens 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 anläggnings-
tillgångar 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 anläggnings-
tillgångar 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 
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bokslutsdagens kurs. 
Transaktioner med kommunen 
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försäljning till Trelleborgs kommun. 
 
I rörelsens externa kostnader ingår 4.124 tkr (5.089 tkr) 
avseende inköp från Trelleborgs kommun. 

I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från kommunen 
med 0 tkr (376 tkr) och erhållen ränta från underkonto hos 
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I finansiella kostnader ingår betald ränta och borgensavgift 
till kommunen med 5.259 tkr (4.018 tkr). 

I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 0 tkr 
(0 tkr) avseende inköp från kommunen. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Belopp tkr   
Not 1: Nettoomsättning per 
verksamhetsområde 2021 2020 
Hamn  54.794 51.580 
Produktion 212.274 173.407 
Logistik & support  20.144 29.087 
Summa 287.212 254.074 
   

Not 2: Övriga rörelseintäkter 2021 2020 
Resultat vid avyttring av 
anläggningstillgångar 948 976 
Övriga rörelseintäkter 7.637 6.647 
Summa 8.585 7.623 
   
Not 3: Ersättning till   
revisorerna 2021 2020 
Ernst & Young   
Revisionsuppdraget 120 - 
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 
Lekmannarevision KPMG 

52 
- 

- 
50 

KPMG utöver revision 31 - 
Lekmannarevision Ernst & 
Young 100 - 
PwC revisionsuppdrag - 150 
PwC utöver rev. uppdrag 59 316 
Summa 362 516 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
   
Not 4: Leasingavgifter 2021 2020 
Framtida operationella 
leasingavtal 

  

Inom 1 år 8.471 6.393 

Senare än 1 år men inom 5 år 
 

17.307 
 

5.383 
Senare än 5 år - - 
Summa 
Avgifter som ingår i 
räkenskapsårets resultat 

25.778 
 

10.530 

11.776 
 

5.379 
Summa 10.530 5.379 
   
Not 5: Personalkostnader 2021 2020 
Löner och andra ersättningar 72.741 63.407 
Sociala kostnader * 29.046 27.811 
Summa 101.787 91.218 
* varav pensionskostnader 8.157 8.426 
Av pensionskostnader avser 979 
tkr (815 tkr) VD. 

  

Av löner och andra ersättningar avser 2.234 tkr (2.106 tkr) VD 
och 357 tkr (254 tkr) styrelsearvoden. Bolaget har gentemot 
VD en uppsägningstid om 15 månader vid uppsägning från 
bolagets sida. 
Antal anställda 135 128 
varav män 119 113 
Könsfördelning inom 
företagsledningen Män Kvinnor 
Styrelseledamöter inkl. VD          10             1 
   
Not 6: Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 

 
 

2021 

 
 

2020 
Räntor 41 427 
Summa 41 427 
   
Not 7: Räntekostnader och 
liknande resultatposter 

 
2021 

 
2020 

Räntekostnader 14.446 14.956 
Borgensavgift Tbg kommun 5.248 4.018 
Summa 19.694 18.974 
   
Not 8: Skatt på årets resultat 2021 2020 
Aktuell skatt för året 485 1.210 
Uppskjuten skatt 3.127 2.037 
Summa 3.612 3.247 
Redovisat resultat före skatt  

14.597 
 

9.886 
Skatt redovisat resultat 3.007 2.115 
Skatteeffekt av:   
Ej avdragsgilla kostnader 4 -21 
Skattemässig avskrivning på 
markanläggningar 

 
-3.011 

 
-2040 

Ej avdragsgill ränta 485 1156 
Redovisad skatt 485 1.210 
   
Not 9: Medfinansierade 
markanläggningar 2021 

   
2020      

Ingående anskaffningsvärde        4.338      4.338 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
4.338 

 
4.338 

Ingående avskrivningar 2.088 1.915 
Årets avskrivningar 173 173 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
2.261 

 
2.088 

Utgående bokfört värde 2.077 2.250 
   

 
Not 10: Medfinansierade 
tekniska anläggningar 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 35.856 35.856 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 35.856 35.856 
Ingående avskrivningar 17.012 15.557 
Årets avskrivningar 1.454 1.455 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar  

 
    18.466 

 
  17.012 

Utgående bokfört värde     17.390    18.844 
   
Not 11: Byggnader och mark             2021       2020 
Byggnader   
Ingående anskaffningsvärde        5.759 5.759 
Erhållna bidrag --2.052 - 
Omfördelning pågående  
nyanläggningar  500  

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
4.207 

 
5.759 

Ingående avskrivningar 669 415 
Årets avskrivningar 159 254 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 828 669 
Utgående bokfört värde 3.379 5.090 
   
Mark   
Ingående anskaffningsvärde 135.899 135.899 
Erhållna bidrag -1.129 - 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
94.319 

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
229.089 

 
135.899 

Utgående bokfört värde   
byggnader och mark 232.468 140.989 
   
Taxeringsvärde fastigheter 138.315 138.315 
varav mark   58.815 58.815 
   
Not 12: Markanläggningar 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 473.055 472.409 
Inköp - 646 
Erhållna bidrag -130 - 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
185.621 

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
658.546 

 
473.055 

Ingående avskrivningar 109.316 98.488 
Årets avskrivning 13.559 10.828 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
122.875 

 
109.316 

Utgående bokfört värde 535.671 363.739 
   
Not 13: Tekniska anläggningar  

2021 
 

2020 
Ingående anskaffningsvärde 307.610 307.610 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
34.734 

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
342.344 

 
307.610 

Ingående avskrivningar 106.099 98.676 
Årets avskrivningar 7.988 7.423 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
114.087 

 
106.099 

Utgående bokfört värde 228.257 201.511 
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Not 10: Medfinansierade 
tekniska anläggningar 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 35.856 35.856 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 35.856 35.856 
Ingående avskrivningar 17.012 15.557 
Årets avskrivningar 1.454 1.455 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar  

 
    18.466 

 
  17.012 

Utgående bokfört värde     17.390    18.844 
   
Not 11: Byggnader och mark             2021       2020 
Byggnader   
Ingående anskaffningsvärde        5.759 5.759 
Erhållna bidrag --2.052 - 
Omfördelning pågående  
nyanläggningar  500  

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
4.207 

 
5.759 

Ingående avskrivningar 669 415 
Årets avskrivningar 159 254 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 828 669 
Utgående bokfört värde 3.379 5.090 
   
Mark   
Ingående anskaffningsvärde 135.899 135.899 
Erhållna bidrag -1.129 - 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
94.319 

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
229.089 

 
135.899 

Utgående bokfört värde   
byggnader och mark 232.468 140.989 
   
Taxeringsvärde fastigheter 138.315 138.315 
varav mark   58.815 58.815 
   
Not 12: Markanläggningar 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 473.055 472.409 
Inköp - 646 
Erhållna bidrag -130 - 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 
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- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 
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Ingående avskrivningar 109.316 98.488 
Årets avskrivning 13.559 10.828 
Utgående ackumulerade 
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Utgående bokfört värde 535.671 363.739 
   
Not 13: Tekniska anläggningar  

2021 
 

2020 
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Utgående ackumulerade 
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307.610 
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Årets avskrivningar 7.988 7.423 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
114.087 

 
106.099 

Utgående bokfört värde 228.257 201.511 
   

Trelleborgs Hamn AB  556008-2413  17 
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
   
Not 4: Leasingavgifter 2021 2020 
Framtida operationella 
leasingavtal 

  

Inom 1 år 8.471 6.393 

Senare än 1 år men inom 5 år 
 

17.307 
 

5.383 
Senare än 5 år - - 
Summa 
Avgifter som ingår i 
räkenskapsårets resultat 

25.778 
 

10.530 

11.776 
 

5.379 
Summa 10.530 5.379 
   
Not 5: Personalkostnader 2021 2020 
Löner och andra ersättningar 72.741 63.407 
Sociala kostnader * 29.046 27.811 
Summa 101.787 91.218 
* varav pensionskostnader 8.157 8.426 
Av pensionskostnader avser 979 
tkr (815 tkr) VD. 

  

Av löner och andra ersättningar avser 2.234 tkr (2.106 tkr) VD 
och 357 tkr (254 tkr) styrelsearvoden. Bolaget har gentemot 
VD en uppsägningstid om 15 månader vid uppsägning från 
bolagets sida. 
Antal anställda 135 128 
varav män 119 113 
Könsfördelning inom 
företagsledningen Män Kvinnor 
Styrelseledamöter inkl. VD          10             1 
   
Not 6: Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 

 
 

2021 

 
 

2020 
Räntor 41 427 
Summa 41 427 
   
Not 7: Räntekostnader och 
liknande resultatposter 

 
2021 

 
2020 
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Summa 3.612 3.247 
Redovisat resultat före skatt  

14.597 
 

9.886 
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Trelleborgs Hamn AB  556008-2413  18 
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Not 14: Maskiner och inventarier 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 75.586 68.473 
Inköp 4.075 8.251 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
744 

 
- 

Erhållna bidrag -1.586 - 
Försäljning/utrangering -2.656 -1.138 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
76.163 

 
75.586 

Ingående avskrivningar 53.813 51.904 
Årets avskrivningar 3.790 2.949 
Försäljning/utrangering -1.970 -1.040 
Utgående ackumulerade   
avskrivningar 55.633 53.813 
Utgående bokfört värde 20.530 21.773 
   
Not 15: Pågående 
nyanläggningar 2021 

 
2020 

Ingående anskaffningsvärde 335.148 163.151 
Nedlagda kostnader 363.259 171.997 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
-315.918 

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 382.489 335.148 
 
Not 16: Uppskjuten skatteskuld 2021 2020 
Avsättningar 67 122 
Summa 67 122 
   
Byggnader, temporära skillnader, 
avskrivningar -11.150 -8.139 
Summa -11.150 -8.139 
   
Belopp som kvittas mot 
uppskjutna skattefordringar -11.150 

 
-8.139 

Uppskjutna skatteskulder som 
redovisas i balansräkningen 

 
 

-11.083 

 
 

-8.017 
   
Not 17: Förutbetalda  
kostnader och  
upplupna intäkter 

 
 

2021 

 
 

2020 
Förutbetalda leasingavgifter 321 796 
Övr förutbetalda kostnader 3.147 1.384 
Övr upplupna intäkter 1.560 2.564 
Summa 5.028 4.744 
   
Not 18: Underkonto Trelleborgs 
kommun 

 
2021 

 
2020 

Nordea 174.356 - 
Swedbank - 180.521 
Beviljad intern kredit på 
koncernkontot  

 
10.000 

 
10.000 

   
Not 19: Obeskattade reserver  

2021 
 

2020 
Ack överavskrivningar 213.471 217.132 
Summa 213.471 217.132 
   

 
Not 20: Långfristiga skulder 

 
2021 

 
2020 

Amortering inom 2 till 5 år 94.333 111.000 
Amortering efter 5 år 926.334 663.667 
Summa 1.020.667 774.667 
Skulderna fördelar sig mellan 
följande långivare: 

  

Kommuninvest 914.000 639.000 
Europeiska Investeringsbanken  

106.667 
 

135.667 
Summa 1.020.667 774.667 
   
Kommunen har gått i borgen för lånen hos EIB och 
Kommuninvest. 
   
 
Not 21: Upplupna 
kostnader och  
förutbetalda intäkter 

 
 

2021 

 
 

2020 

Återbetalning Trafikverket 
långfristig del 

 
11.827 

 
12.988 

Summa 11.827 12.988 
   
   
Not 22: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2021 2020 
Upplupen löneskuld 12.030 10.330 
Sociala kostnader 8.506 8.067 
Upplupna räntekostnader 2.151 1.964 
Övriga upplupna kostnader 5.746 4.892 
Förutbetalda intäkter 3.013 3.087 
Summa 31.446 28.340 
   

Not 23: Eventualförbindelser 
 

2021 
 

2020 
Ianspråktaget EU-stöd med 
villkorad återbetalnings-
skyldighet 

 
 

163.705 

 
 

156.907 
Pensionsåtagande 109 68 
Borgensåtagande 72.655 72.655 
Summa 236.469 229.630 
 
 
Not 24: Förslag till  
vinstdisposition 

  

Balanserad vinst  216.907 
Årets vinst  10.985 
Summa  227.892 
Styrelsen föreslår att vinst   
medlen disponeras så att -(tkr):   
Utdelas  0 
Överföres till ny räkning  227.892 
Summa   227.892 
   
 
Not 25: Händelser efter 

  

balansdagen   
Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdatum 
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2021 
 

2020 
Ack överavskrivningar 213.471 217.132 
Summa 213.471 217.132 
   

 
Not 20: Långfristiga skulder 

 
2021 

 
2020 

Amortering inom 2 till 5 år 94.333 111.000 
Amortering efter 5 år 926.334 663.667 
Summa 1.020.667 774.667 
Skulderna fördelar sig mellan 
följande långivare: 

  

Kommuninvest 914.000 639.000 
Europeiska Investeringsbanken  

106.667 
 

135.667 
Summa 1.020.667 774.667 
   
Kommunen har gått i borgen för lånen hos EIB och 
Kommuninvest. 
   
 
Not 21: Upplupna 
kostnader och  
förutbetalda intäkter 

 
 

2021 

 
 

2020 

Återbetalning Trafikverket 
långfristig del 

 
11.827 

 
12.988 

Summa 11.827 12.988 
   
   
Not 22: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2021 2020 
Upplupen löneskuld 12.030 10.330 
Sociala kostnader 8.506 8.067 
Upplupna räntekostnader 2.151 1.964 
Övriga upplupna kostnader 5.746 4.892 
Förutbetalda intäkter 3.013 3.087 
Summa 31.446 28.340 
   

Not 23: Eventualförbindelser 
 

2021 
 

2020 
Ianspråktaget EU-stöd med 
villkorad återbetalnings-
skyldighet 

 
 

163.705 

 
 

156.907 
Pensionsåtagande 109 68 
Borgensåtagande 72.655 72.655 
Summa 236.469 229.630 
 
 
Not 24: Förslag till  
vinstdisposition 

  

Balanserad vinst  216.907 
Årets vinst  10.985 
Summa  227.892 
Styrelsen föreslår att vinst   
medlen disponeras så att -(tkr):   
Utdelas  0 
Överföres till ny räkning  227.892 
Summa   227.892 
   
 
Not 25: Händelser efter 

  

balansdagen   
Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdatum 
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Not 14: Maskiner och inventarier 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 75.586 68.473 
Inköp 4.075 8.251 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
744 

 
- 

Erhållna bidrag -1.586 - 
Försäljning/utrangering -2.656 -1.138 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
76.163 

 
75.586 

Ingående avskrivningar 53.813 51.904 
Årets avskrivningar 3.790 2.949 
Försäljning/utrangering -1.970 -1.040 
Utgående ackumulerade   
avskrivningar 55.633 53.813 
Utgående bokfört värde 20.530 21.773 
   
Not 15: Pågående 
nyanläggningar 2021 

 
2020 

Ingående anskaffningsvärde 335.148 163.151 
Nedlagda kostnader 363.259 171.997 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
-315.918 

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 382.489 335.148 
 
Not 16: Uppskjuten skatteskuld 2021 2020 
Avsättningar 67 122 
Summa 67 122 
   
Byggnader, temporära skillnader, 
avskrivningar -11.150 -8.139 
Summa -11.150 -8.139 
   
Belopp som kvittas mot 
uppskjutna skattefordringar -11.150 

 
-8.139 

Uppskjutna skatteskulder som 
redovisas i balansräkningen 

 
 

-11.083 

 
 

-8.017 
   
Not 17: Förutbetalda  
kostnader och  
upplupna intäkter 

 
 

2021 

 
 

2020 
Förutbetalda leasingavgifter 321 796 
Övr förutbetalda kostnader 3.147 1.384 
Övr upplupna intäkter 1.560 2.564 
Summa 5.028 4.744 
   
Not 18: Underkonto Trelleborgs 
kommun 

 
2021 

 
2020 

Nordea 174.356 - 
Swedbank - 180.521 
Beviljad intern kredit på 
koncernkontot  

 
10.000 

 
10.000 

   
Not 19: Obeskattade reserver  

2021 
 

2020 
Ack överavskrivningar 213.471 217.132 
Summa 213.471 217.132 
   

 
Not 20: Långfristiga skulder 

 
2021 

 
2020 

Amortering inom 2 till 5 år 94.333 111.000 
Amortering efter 5 år 926.334 663.667 
Summa 1.020.667 774.667 
Skulderna fördelar sig mellan 
följande långivare: 

  

Kommuninvest 914.000 639.000 
Europeiska Investeringsbanken  

106.667 
 

135.667 
Summa 1.020.667 774.667 
   
Kommunen har gått i borgen för lånen hos EIB och 
Kommuninvest. 
   
 
Not 21: Upplupna 
kostnader och  
förutbetalda intäkter 

 
 

2021 

 
 

2020 

Återbetalning Trafikverket 
långfristig del 

 
11.827 

 
12.988 

Summa 11.827 12.988 
   
   
Not 22: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2021 2020 
Upplupen löneskuld 12.030 10.330 
Sociala kostnader 8.506 8.067 
Upplupna räntekostnader 2.151 1.964 
Övriga upplupna kostnader 5.746 4.892 
Förutbetalda intäkter 3.013 3.087 
Summa 31.446 28.340 
   

Not 23: Eventualförbindelser 
 

2021 
 

2020 
Ianspråktaget EU-stöd med 
villkorad återbetalnings-
skyldighet 

 
 

163.705 

 
 

156.907 
Pensionsåtagande 109 68 
Borgensåtagande 72.655 72.655 
Summa 236.469 229.630 
 
 
Not 24: Förslag till  
vinstdisposition 

  

Balanserad vinst  216.907 
Årets vinst  10.985 
Summa  227.892 
Styrelsen föreslår att vinst   
medlen disponeras så att -(tkr):   
Utdelas  0 
Överföres till ny räkning  227.892 
Summa   227.892 
   
 
Not 25: Händelser efter 

  

balansdagen   
Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdatum 
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Trelleborgs Hamn AB, org.nr 556008-2413

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trelleborgs Hamn Aktiebolag för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trelleborgs Hamn Aktiebolags finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Trelle-
borgs Hamn Aktiebolag.

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 Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Trelleborgs Hamn Aktiebolag 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 ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden 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 misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revi-
sion för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställan-
de direktörens förvaltning för Trelleborgs Hamn AB för räkenskapsåret 2021 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 Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trelleborgs Hamn AB enligt god revi-
sorssed 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 som har ansvaret för förslaget till dispositioner 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 ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 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 överensstämmelse 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 kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget

•   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fat-
tade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagsla-
gen.

Trelleborg den 9 mars 2022 
Ernst & Young AB  

Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Trelleborgs Hamn AB 
                                 Org.nr 556008-2413
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             Vill du se fina bilder  
          från Trelleborgs Hamn?  
     Följ oss gärna på Instagram 
              #trelleborgshamn



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)

VISION 2005

Sustainable Trelleborg- 
Swinoujscie MoS Services

MOS KÖNIGSLINIE

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Sweden-Poland Sustainable 
Sea-Hinterland Services II 

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Sweden-Poland Sustainable 
Sea-Hinterland Services III 

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

LARS
Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Clusters 2.0

Real Time Ferries

Clusters 2.0 project has received funding 
from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 723265

CE
RT

IFIERAT LEDNINGSSYSTEM

ISO 9001 ISO 14001

MOS GREEN BRIDGE

PORTKORT
Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

2022-04 Foto: Joachim Wall, Rosie Alm, Pierre Fauvelle, Arkitektkontor Arén m fl 

Tryck: CEHÅ Färgkopiering AB
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