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Fjärrvärmeåret 
2020-2021



2020-2021

• Ingen prisjustering 2020

• Prisjustering +1% 2021-01-01.

• Beviljat medlemskap i Prisdialogen.

• 5,6 GWh ny fjärrvärmeleverans och 33 nya kunder 2020.

• Rörelseresultat 2020: 23 miljoner (budget 86 miljoner).

• Prognos 2021: 117 miljoner (budget 83 miljoner).

• Resultatkrav kommande år: 90 miljoner.



Effektiviseringsåtgärder 

• Nytt avtal med Stora Enso.

• Styrd elproduktion.

• Underhåll (längre intervall, insourcing).

• Nytt ångavtal och sänkt hyreskostnad CSK.

• Tagit bort extra pannstart Heden 2.

• Två pannor på KVV i malpåse.

• Inköp biobränsle.

• Organisationsöversyn.

• Nya produkter och tjänster.



Nytt fjärrvärmepris 
1 januari 2022



1 januari höjs priset med en procent

Oförändrat pris 2018-2020.

Anledningen är främst ökade bränslekostnader.

För en normalvilla med en förbrukning 16 000 kWh 

innebär justeringen 12 kronor mer i månaden efter 1/1 2022.





Akademien

Med perspektivet 2030 så förenar Akademien människor som drivs av att skapa ett bättre 
och mer hållbart samhälle, människor som vill skapa en positiv förändring med utbildning 
och lärande som grund.

För utveckling av värmländsk ungdomsidrott så strävar vi tillsammans mot att få fler barn 
att idrotta och att idrotta längre. 

Verksamheten genomsyras av glädje, lärande och utveckling. Utbildningen ska främja 
individens långsiktiga utveckling, ge varje individ samma förutsättningar att lyckas, 
anpassas för matcher och träningar utifrån individens behov samt säkerställa att varje 
individ får möjlighet till allsidig träning.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=D0B1RGGVld0

Vad vi gör

https://www.youtube.com/watch?v=D0B1RGGVld0


UTBILDAR FÖR LIVET



Aktiviteter



Vägen till toppen

FBK Dam



• Långsiktigt trovärdig och hållbar strategi

• Nuläge

• Önskat läge

• Hinder

• Resurser

• Aktiviteter

Process



• Utveckla och förbättra den utökade produkten d v s matcharrangemangen för 
att stärka varumärke, tillhörighet och ekonomi

• Ta betalt av åskådarna, vilket är viktigt för klubbens intäkter men även för att 
kommunicera värdet och varumärket A-lag Dam

• Ta en strategisk position för att utveckla dam- och flickverksamheten såväl 
lokalt, regionalt som nationellt

• Bygg en fundamentalt stark verksamhet från TKH-A-lag som är hållbar över tid 

• Samverka med lokala föreningar och förbund för att utveckla verksamheten på 
lång sikt

• Utveckla mentaliteten från Motion till Elit

• Skapa ett stabilt spelsystem med trygghet i fler situationer på isen

• Närvara i nationella sammanhang för att utveckla den övergripande ishockeyn i 
ett nationellt perspektiv

Aktiviteter



Produkter och tjänster

• Fjärrvärme

• Fjärrkyla

• Elhandel

• Solceller

• Återvinningstjänster



Fjärrvärme inte bara varma element

• Markvärme

• Byggvärme

• Poolvärme

• Optimera och styr via distans

• Bra Miljöval fjärrvärme

• Energikartläggning

• Energideklarationer



Fjärrkyla en helt ny produkt!

• En produkt lika enkel som fjärrvärme –

kallt vatten istället för varmt

• Ett nytt ledningsnät byggs i centrala Karlstad

• Produktion med hjälp av vänervatten ger 

väldigt hög verkningsgrad

• Kunder - kommersiella byggnader

• Hög miljöprofil

• Frigör eleffekt



Solceller en riktig solskenhistoria!

• Produkten lanserades hösten 2020

• Cirka 40 sålda solcellsanläggningar hittills

• 650 MWh produktion



Prismodell med temperaturintervall

Kundens effekt uppdateras endast då medeltemperaturen av de tre 

kallaste dygnen de senaste 12 månaderna ligger inom intervallet 

-10oC till -16oC. 

Effektgrundande period är som tidigare november till och med mars.

Vi använder mätstationen på Heden.



Frågor?


