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Att ha ordning på sina papper är i sig 
ett incitament till framgång i affärer. 

– Att ha struktur på sin verksamhet är aldrig fel. 
Vet företagaren vad man vill och varför blir det 
tydligare hur verksamheten ska bedrivas och 
vilka affärer man ska ge sig in i, säger Thomas 
Belfrage, auktoriserad revisor, Ernst & Young.

Revisorns uppgift är att på ägarnas uppdrag 
kritiskt granska, bedöma och uttala sig om 
ett företags redovisning och förvaltning. Det 
handlar om att ge trovärdighet åt presentatio-
nen av företagets finansiella information och 
helt enkelt se till att styrelsen utför det de ska 
utföra enligt bolagsordningen. Det är företa-
gets ägare som har huvudansvaret.

För Ernst & Young är Revisionsstandard i 

Ordning och reda
Sverige (RS), utfärdat av branschens intres-
seföreningen FAR 2004, vardag.

– Jag har full förståelse för att företagen 
upplever det som att kontakten med oss blivit 
mer formell det senaste året. Det är en följd av 
den nya standarden som tydliggör ansvarför-
delningen och anpassar revisionen till interna-
tionell standard.

Ernst & Young välkomnar gärna en för-
djupad dialog med kunderna för att tydlig-
göra rollfördelningen och skapa trygghet i 
revisionsprocessen och därmed företagets 
verksamhet i stort.

Tel: 031-63 77 00  •  Fax: 031-15 40 50  •  thomas.belfrage@se.ey.com  •  www.ey.com/se

bygga ut fjärrvärme- och bredbandsnätet i 
Mölndal och man har i dag all schaktjour 
inom fjärrvärme och el.

– Många upplever oss som större än vad 
vi är för att vi syns överallt i Göteborgsre-
gionen. Vi är alltid redo att rycka ut dygnet 
runt. Våra kunder uppskattar den person-
liga kontakten och att vi har förmåga att 
lösa de problem som uppkommer. 

Mark & Energi Byggarna utför även ar-
beten åt bostadsrättsföreningar och företag.

I kamp med de stora entreprenadfö-
retagen har Mark & Energibyggarna 
i Göteborg AB fått förnyat förtro-
ende av såväl Göteborg Energi som 
Mölndal Energi genom årsavtal.

– Vi sköter våra uppdrag och har även en 
konkurrenskraftig prisbild att erbjuda, sä-
ger Mats Odell, som tillsammans med Owe 
Brasar äger företaget. Företaget är sedan 
2004 miljödiplomerat av Göteborgs stad.

Mark & Energi Byggarna, med 13 anställ-
da, har genom åren framgångsrikt profilerat 
sig som en pålitlig samarbetspartner när det 
gäller verksamhet inom rör, fjärrvärme, 
optiska fibrer och elkablar. Lång erfarenhet 
i branschen kombineras med stort ansvars-
tagande. Mark & Energi Byggarna har i 
många år anlitats av Mölndal Energi för att 

Fjärrvärme-El-Gas-Opto

info@mark-energibyggarna.se
Tel: 031-54 22 90  •  Fax: 031-54 25 20
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Mölndal Energi Nät AB har de lägsta 
nätavgifterna för lägenheter i landet, 
moderbolaget Mölndal Energi AB lig-
ger över riksgenomsnittet vad gäller 
nöjda kunder samtidigt som koncernen 
i senaste årsredovisningen visar en 
vinst före skatt på 63,1 miljoner.

– Verksamheten går bra, resultatet 
är bra och jag vet att våra ägare är 
nöjda, bekräftar Rolf Johansson, vd.

I dagarna lämnade Mölndal Energi in en om-
fattande miljöansökan till miljödomstolen för 
en utbyggnad av Riskullaverket till biobräns-
leeldat kraftvärmeverk. En total investering 
på cirka 500 miljoner kronor 

– Det här är företagets absolut största sats-
ning någonsin och stämmer väl överens med 
våra miljömål. Vi räknar med att anläggning-
en, som kan vara klar att köra i drift hösten 
2008, med en kapacitet om 20 MW elproduk-
tion och 50 MW värmeproduktion.

Riskullaverket i ny skepnad
Riskullaverket är inne på sitt 21 verksam-
hetsår och behöver kompletteras. Med den 
nya anläggning erhåller företaget inte bara en 
modern anläggning som kan producera såväl 
el som värme utan också en betydligt högre 
kapacitet. Räknat i flis som bränslevolym 
uppskattar Mölndal Energi det till att 17-18 
lastbilar per dygn kommer att leverera bränsle 
till det framtida kraftvärmeverket.

Beslut från miljödomstolen förväntas 
komma inom ett år då tidigast ett investerings-
beslut kan tas efter det att även kommunfull-
mäktige uttalat sig i frågan.

Kapacitet för framtiden
Samtidigt pågår färdigställandet av den nya 
transformatorstationen för 130 kV i Rävekärr. 

Tel: 031-86 65 00 • Fax: 031-86 65 05
info@molndalenergi.se
www.molndalenergi.se

Mölndal Energi AB är en välmående 
och en välfungerande koncern som 
förutom tidigare ISO-certifieringar 
i kvalitet och miljö nu även ansöker 
om arbetsmiljöcertifiering 2005 
– ett omfattande arbete där alla 
medarbetare medverkat.  

Tidsramarna hålls och företaget räknar med 
att spänningssätta anläggning vid midsom-
mar. Därefter sker en successiv och parallell 
övergång från den äldre stationen till den nya 
under hösten, ett lika delikat komplicerat som 
välplanerat arbete som inte, under normala 
förutsättningar, ska innebära några komplika-
tioner eller störningar.

– Vi räknar med att leveranssäkerheten 
bibehålls hela hösten. Fördelarna med den 

nya transformatorstationen är flera; stationen 
är mer skyddad tack var att den är inomhus 
vilket även ger stationen ett mer estetiskt 
tilltalande yttre, leveranssäkerheten ökar i 
en modern anläggning dessutom stärker vi 
kapaciteten för att klara de kommande årens 
expansion av företagsverksamhet och nya bo-
städer som väntas i Mölndals södra tätort.  

Under slutet av året kan den äldre stationen 
i Kärra avvecklas. 

Fakta Mölndal Energi:

Mölndal Energi, med tillhörande dot-
terbolag Mölndal Energi Nät AB, har 
bedrivit verksamhet i över 50 år. Mölndal 
Energi bolagiserades 1994, innan dess 
drevs det som egen förvaltning. Sedan 
2000 ägs företagen av Kvarnfallet Möln-
dal AB en koncern med Mölndals stad 
som helägare. 

Företagen har 85 anställda, omsätter 
410 miljoner kronor, och har en årlig 
försäljning av 436 GWh el och 275 GWh 
fjärrvärme. 

Mölndal Energi erbjuder el i Sverige, 
fjärrvärme och IT-kommunikationsnät i 
Mölndal samt entreprenader och tjänster 
i Västsverige. 

Företagen är miljöcertifierade enligt 
ISO 14 001 och kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9 001 och beräknas att arbets-
miljöcertifieras under 2005.

Framgångar för Mölndal Energi

– Energileverantören nära dig.

031-86 65 00 www.molndalenergi.se


