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Vår vision

Karlstads Energi är det naturliga valet av tjänster inom
energi och återvinning av avfall i en Karlstadsregion i
tillväxt.

Uppdrag

Karlstads Energi ägs av Karlstads kommun. Vårt uppdrag är att producera och leverera el och fjärrvärme
på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ansvarar även för
insamlingen av hushållsavfallet i kommunen.
Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan
och vi ser till att Karlstad kan växa och utvecklas hållbart. Verksamheterna fjärrvärme, elhandel, elproduktion och övrig renhållningsverksamhet ska bedrivs
affärsmässigt medan renhållningsskyldigheten ska
bedrivas utan vinstsyfte. Genom att årligen generera
ett ekonomiskt överskott säkerställer vi bolagets fortlevnad i en energimarknad i ständig förändring.

Elhandel
Vi erbjuder miljömärkt el från förnybara energikällor
till kunder i hela Sverige. Vårt fokus är Värmland och vi
har de flesta kunderna i Karlstad. Enligt våra ägardirektiv ska vi erbjuda bland de lägsta priserna i Sverige.

Renhållning

Vi samlar in ungefär 20 000 ton mat- och restavfall
från Karlstadsborna varje år. Vi tar emot ungefär lika
mycket grovavfall på våra sex återvinningscentraler
i kommunen. Vi driver även kommunens deponi på
Djupdalen.
Denna hållbarhetsrapport gäller räkenskapsåret 2018.
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagens sjätte kapitel.

Fjärrvärme

Vi producerar och levererar förnybar och återvunnen
fjärrvärme till cirka 5 300 kundanläggningar i Karlstad. Som bränsle används i huvudsak restprodukter
från skogsindustrin och restavfall från Karlstadsborna
och närliggande kommuner. Vi tillvaratar även överskottsvärme från Skoghalls Bruk. Samtidigt som vi
producerar förnybar fjärrvärme gör vi även förnybar
el i våra kraftvärmeverk.
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TILLSAMMANS SKA VI MÖTA
MORGONDAGENS UTMANINGAR
När 2019 gjorde sitt intåg fick vi äntligen den vinter som vi ofta förväntar
oss, men sällan får uppleva numera. En riktig vinter med snö och kyla värmer hjärtat på alla skid- och skridskoentusiaster, men lockar också fram
det bästa i ett energibolag med fjärrvärme i produktpaletten.
När termometern visar bortåt 20 minus sätts våra anläggningar och medarbetare på prov på riktigt. Det är då vi
ska trotsa yttre utmaningar och fortsätta leverera värme
till våra kunder, tryggt, hållbart och utan störningar. Det är
när vi inte märks som vi presterar som bäst.
2018 var åter ett år där miljö och hållbarhet stod i fokus.
Var gränsen går mellan klimatförändringar och ovanligt
väder kan diskuteras, men det är ett faktum att förra året
präglades av ännu en vinter utan riktiga kalldygn, en sommar som var rekordvarm och torr, och av stora underskott
i vattenbalansen. Allt detta är faktorer som påverkar
Karlstads Energi och våra kunder. Som bolag måste vi anpassa oss efter dessa förändringar i klimat och omvärld
och efter de nya krav som våra kunder ställer på oss.
Under 2018 hade vi på Karlstads Energi mycket att glädja
oss över. Den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att vi har Sveriges nöjdaste kunder inom
privatmarknad elhandel och landets näst mest nöjda
kunder inom fjärrvärme. Andra mätningar visar att vi har
mycket hög kundnöjdhet också inom renhållningen. En
djupdykning i resultaten visar att våra kunder sätter stort
värde på vårt hållbarhetsengagemang och samhällsansvar. Det tar vi fasta på och det sporrar oss att fortsätta
minska vårt klimatavtryck med bibehållen hög kvalitet
och nytta.

Blickar vi bakåt ser vi att stora steg har tagits, och det är
idag självklart att vi bara säljer förnybar el, att vi levererar fjärrvärme producerad av återvunnet material och
restprodukter såsom grot och flis från skogsindustrin. Vi
förser också Karlstadsborna med återvinningscentraler
som ligger i topp i landet i servicegrad och tillgänglighet.
För att möta morgondagens utmaningar, både med ett
klimat i förändring och i att vara lyhörda för nya och
befintliga målgruppers behov, har vi internt startat ett
omfattande förändringsarbete. Det hoppas vi ska märkas
i ett ökat utbud av produkter och tjänster och att våra
intressenter kommer se mer av oss i olika sammanhang
framöver.
Kanske är kyla den produkt som våra kunder inte märker
att vi levererar när vi får nästa rekordvarma sommar.

Erik Kornfeld, vd
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VÅRA HÅLLBARHETSFRÅGOR

DIALOG MED VÅRA
INTRESSENTER

I dialog med våra intressenter har vi identifierat ett flertal hållbarhetsfrågor som vi ska jobba med framöver.

Vad tycker egentligen våra intressenter om oss?
Det tar vi reda på genom att ha en kontinuerlig
dialog i alla forum där vi träffar våra intressenter.

Under 2018 genomförde ledningsgruppen en väsentlighetsanalys och prioriterade vilka hållbarhetsfrågor vi ska
jobba extra med under 2019. De områden vi framför allt
ska fokusera på är minskad klimatpåverkan, en säker
arbetsmiljö, hög tillgänglighet samt produkt- och tjänsteutveckling.

Minskad klimatpåverkan
Vi på Karlstads Energi har länge arbetat med att minska
vår klimatpåverkan. Genom vårt miljöledningssystem
bedrivs detta arbete systematiskt och vi kommer att intensifiera arbetet ytterligare under 2019. Läs mer om detta
arbete på sidan 16.

En säker arbetsmiljö

Hög tillgänglighet
Som fjärrvärmeleverantör är vi en del av infrastrukturen
i Karlstad. Att vi alltid kan leverera fjärrvärme är en av
våra viktigaste hållbarhetsfrågor av flera anledningar.
Fjärrvärmen är i många delar en samhällskritisk verksamhet. Dessutom är hög tillgänglighet en förutsättning för en
hållbar kundnöjdhet.

Produkt- och tjänsteutveckling
Vi gör bedömningen att om vi ska fortsätta att vara
relevanta på energimarknaden måste vi utveckla nya
produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. En del i
detta arbete är att vi under 2019 kommer att anställa en
produkt- och tjänsteutvecklare.

På Karlstads Energi har säkerheten alltid högsta prioritet.
Det är därför mycket viktigt att vi har väl fungerande och
inarbetade rutiner som minimerar risken för olyckor.

Betydelse för våra intressenter

FOKUSERA OCH RAPPORTERA

•
•
•
•

•
•
•
•

Kundnöjdhet
Prisvärda produkter
Jämställdhet- och mångfald
Arbete mot korruption

Eftersom vi är ett kommunalt bolag ägs vi av alla
Karlstadsbor. Vårt ägarbolag Karlstads Stadshus
AB har bland annat beslutat om ägardirektiv och
resultatkrav som ligger till grund för hur verksamheten ska drivas. Vi för kontinuerligt en dialog med
vår ägare för att säkerställa att bolaget följer de
direktiv vi har att förhålla oss till.
En annan mycket viktig intressentgrupp är våra
medarbetare. Även om Karlstads Energi redan
idag är ett väl fungerande och lönsamt bolag
behöver vi förändra oss så att vi även i framtiden
är valet för vår personal och våra kunder. Under
hösten 2018 startade vi vår förändringsresa som
går under namnet ”Ny Energi 2025”. Läs mer om
vår förändringsresa på sidan 12.

Mycket
viktigt
RAPPORTERA

Kunden är vår viktigaste intressent. Genom årliga
kundundersökningar inom el och fjärrvärme vet
vi att våra kunder rankar oss som ett av Sveriges
mest omtyckta energibolag. 2018 hade vi till och
med Sveriges mest nöjda elkunder enligt Svenskt
Kvalitetsindex (SKI). Senaste kundundersökningen
gav också vid handen att våra kunder vill se att
vi fortsätter att utveckla oss i vår roll som en
samhällsaktör. Kunderna efterfrågar också lättillgänglig information, störningsfria leveranser och
konkurrenskraftiga priser.

Minskad klimatpåverkan
En säker arbetsmiljö
Hög tillgänglighet
Produkt- och tjänsteutveckling

Mänskliga rättigheter
BEVAKA OCH INFORMERA

RAPPORTERA

•
•

•
•
•
•

Mänskliga rättigheter
Biologisk mångfald

Viktigt

Resursanvändning
Kompetensförsörjning
God ekonomi
Transporter

Betydelse för Karlstads Energi
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Självklart är mänskliga rättigheter en viktig fråga
för oss på Karlstads Energi. Vi har bedömt att
mänskliga rättigheter efterlevs av våra leverantörer. När vi gör större upphandlingar som annonseras internationellt måste alla anbudslämnare
lämna en försäkran att de respekterar mänskliga
rättigheter.

Mycket
viktigt

INTRESSENTER

AKTIVITETER

FREKVENS

Kunder

Webbplats
Kundservice
Kundbesök
Kundmöten el
Kundmöten fjärrvärme
Nyhetsbrev via e-post
SKI-undersökning
Prisdialog fjärrvärme
Kundsynpunkter
Sociala medier

Löpande
Löpande
Löpande
3-6 gånger/år
3-6 gånger/år
Vid behov
En gång om året
Årligen
Löpande
Löpande

Medarbetare
och fack

Intranät
Arbetsplatsträffar
Personalinformation
Facklig representation
i styrelsen
Samverkansmöten
Utbildningar

Löpande
Löpande
Löpande
1 gång/månad

Ägare

Styrelsemöten
Ägardialog
Årsstämma

1 gång/månad
Löpande
1 gång/år

Karlstadsborna

Öppet hus
Sponsring av
ungdomslag
Studiebesök

1 gång vartannat år
Löpande

Leverantörer och
entreprenörer

Upphandlingar
Projektmöten

Löpande
Löpande

Myndigheter

Dialog i olika frågor

Löpande

Universitet

Samarbete kring
utbildning
Examensjobb

Löpande

Nätverksträffar med
branschföreningar

Löpande

Bransch

Vi gör därför bedömningen att vi kan fokusera på
andra förbättringsområden.
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8 gånger/år
Efter behov

Löpande

Löpande

KARLSTADS ENERGI I SIFFROR

VI VÄRMER KARLSTAD
Fjärrvärme
Ändå sedan 1948 har fjärrvärmen värmt Karlstads tätort.
Nätet började byggas runt vår anläggning på Lamberget
och har genom decennierna växt till att idag täcka fastigheter från Hultsberg i väster till Kronoparkens villaområde
i öster och Stockfallet och Stodene i norr.
Fjärrvärmen är idag en viktig del av infrastrukturen i
centrala Karlstad. Eftersom uppskattningsvis 50 000
människor kommer i kontakt med fjärrvärmen varje dag
är hög tillgänglighet en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor då vår fjärrvärme är en förutsättning för verksamheter
som exempelvis sjukhus, skolor
och industrier. Längre oplanerade avbrott i värmeleveransen får
omedelbara konsekvenser och kan
tvinga skolor, badhus och industrier att stänga ner verksamheten.
Betydande olägenheter i samhället
helt enkelt.
Nyckeln till en hög tillgänglighet är
ett väl planerat underhållsarbete
där våra årliga revisioner är en
viktig del. Avfallspannan, som togs
i drift 1986, stoppas två gånger per
år, en gång på våren och en gång
på hösten. Under stoppen går vi
noga igenom pannan för att se vilka
åtgärder som eventuellt behöver vidtas utöver de planerade underhållsinsatserna.
Heden 3, vårt fliseldade kraftvärmeverk som togs i drift
hösten 2014, startar vi när efterfrågan på värme ökar
tidigt under hösten. Under sommaren 2018 utfördes
bland annat en turbinrevision på Heden 3 och ett utökat
vibrationssystem installerades.
En annan åtgärd som utfördes under sommaren 2018 var
att bandgången till Heden 3 försågs med en utrustning
som ska dosera lämpliga mängder svavel över bränslet
innan bränslet når pannan. Svaveldoseringen ska motverka att sanden i Heden 3 klibbar fast på pannväggarna
vilket kan störa produktionen.

Trots kompletteringen med svaveldoseringen fick vi
stoppa Heden 3 vid två tillfällen under hösten. Vi felsöker
nu tillsammans med pannleverantören vad som orsakar
problemen så att vi kan undvika liknande stopp framöver.

BRÄNSLE FJÄRRVÄRMEPRODUKTION

FÖRDELNING
URSPRUNGSMÄRKT EL

ELPRODUKTION

De oplanerade stoppen på Heden 3 märktes aldrig hos
kund tack vare att vi snabbt kunna starta våra reservanläggningar.

Elhandel
Sedan 1996 har Karlstads Energi levererat prisvärd el till
våra kunder. Elen har varit så prisvärd
att Villägarnas Riksförbund utsett oss
till Sveriges bästa elhandlare vid sammanlagt fyra tillfällen.

Förnybar 99,2 %
Fossil olja 0,8 %

Trädbränslen 73,7 %
Avfall 22,1 %
Bioolja 1,3 %
Fossil olja 0,8 %
Stora prima bio 1,1 %
Stora prima spill 0,8 %
Stora prima fossil 0,2 %

2014 började vi på Karlstads Energi
ursprungsmärka all el från förnybara
energikällor. Det innebär att vi garanterar att det matas in lika mycket förnybar el på elnätet som våra kunder
använder.
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Vatten 56 %
Bio 40 %
Vind 4 %

Avfallsinsamlingens utsläpp
per körda mil, kg CO2 e/mil

10,03
8,03

8

5,85

6

5,33

4

Vår starka miljöprofil tror vi är en av
anledningarna till att vi under 2018
levererade mer el än vi någonsin gjort
tidigare, 673 GWh. Vår prognos är att
den siffran kommer att överträffas
2019.

Renhållning
2004 blev den kommunala renhållningsskyldigheten en
del av Karlstads Energi. Med det ansvaret följer också att
vi driver Karlstads sex återvinningscentraler.
På våra återvinningscentraler försöker vi hela tiden
erbjuda fler fraktioner för att därmed öka möjligheten till
en effektiv materialåtervinning. Vi satsar även på att öka
ytorna där våra kunder kan lämna saker som är för bra
för att kastas. På så sätt uppmuntrar vi till återbruk vilket
är det översta steget på avfallstrappan och väl i linje med
branschföreningen Avfall Sveriges vision ”Det finns inget
avfall”.
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2015

Fossiloljebaserad 		
produktion		

2016

2017

2018

2015		

2016		

2017		

2018		

Mål

Inklusive start- och stödolja
0,80		
					

2,00		

0,73		

0,95		

0,5

Tillgänglighet		

2015		

2016		

2017		

2018		

%

Budgetmål

Heden 1			97,5		96,4		98,8		95,0		96

%

Heden 2			99,9		96,3		99,7		99,7		98

%

Heden 3			99,8		98,0		95,7		96,0		98

%

Fjärrvärmenät			99,98		99,84		99,99		99,99		99,94

%

Restprodukter		
Bottensand				3 606

ton		Träaska				3 082

ton

Rökgasreningsrest			1 239

ton		Slagg				7 564 ton

Bottensanden använder vi som konstruktionsmaterial. Träaskan återförs till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer. Slaggen behandlas och metaller sorteras ut. Resten av slaggen används som konstruktionsmaterial
på Djupdalen. Rökgasreningsresten används i ett kalkbrott på ön Langöya i Norge.
9

SOCIALHÅLLBARHET

EN GOD KRAFT FÖR KARLSTAD
Våra kunder vill att vi ska öka vårt samhällsengagemang. Det har de
senaste kundundersökningarna tydligt visat. En del i detta arbete var att
bjuda in till öppet hus i oktober 2018 i samband med att fjärrvärmen
fyllde 70 år. Varje år är vi också med och stöttar kultur- och föreningslivet i
regionen. Nedan ser ni några av våra insatser under 2018.
Fullt hus när fjärrvärmen fyllde 70

Energiruset

1948 var Karlstad först i Sverige att bygga ett permanent
fjärrvärmenät. Sedan dess har fjärrvärmen hela tiden
utvecklats och legat i framkant inom miljöområdet.

I slutet av oktober arrangerade vi Energiruset tillsammans med IF Göta – ett motionslopp för hela familjen i
Mariebergsskogen. Deltagarna kunde välja på fem eller
två kilometer och genomföra loppet helt i sitt eget tempo.
Med sina pannlampor bidrog deltagarna till att sprida ljus
och energi i höstmörkret.

2018 var det dags att fira 70-årsjubileum. Lördag 20
oktober bjöd vi därför in våra kunder till Hedenverket där
vi bland annat erbjöd rundvandring och en föreläsning
om fjärrvärmens historia i staden. Våra minsta besökare
fick provsitta våra sopbilar, träffa Pippi och se magiska
trollkarlar.
Evenemanget blev en veritabel succé. Över 1 000 personer besökte Hedenverket under dagen och reaktionerna
från besökarna var uteslutande positiva.

Putte i Parken
Putte i Parken är Karlstads stora musikfestival. I dagarna
tre slår festivalen upp portarna på Norra fältet i Karlstad
och alla, stora som små, är välkomna till festivalen som
genom åren samlat många av Sveriges största artister.
Karlstads Energi är en av festivalen största samarbetspartners.

Stöd till kultur- och föreningslivet
Varje år upprättar Karlstads Energi samarbetsavtal med
ungdomsföreningar i och runt Karlstad. På så sätt hoppas
vi göra idrotten lite mer tillgänglig för barn och ungdomar
i vårt närområde.

Mer än 400 löpare kom till start i första upplagan.
Eftersom omdömena från deltagande var så positiva är
det redan klart att vi i början av november 2019 kommer
att arrangera en andra upplaga av Energiruset.

Alla Kvinnors hus och Musikhjälpen
På vår återvinningscentral på Våxnäs finns sedan 2017
en pantmaskin där Karlstadsborna årligen pantar hundratusentals flaskor och burkar. Den som pantar kan välja
att skänka ersättningen till Alla Kvinnors hus i Karlstad.
Uppenbarligen ett bra alternativ för många Karlstadsbor
eftersom den sammanlagda ersättningen till Alla Kvinnors hus blev drygt 50 000 kronor under 2018.
2018 valde vi att skänka vår julklapp på 20 000 kronor
till Musikhjälpen.

Studiebesök
Varje år tar vi emot olika grupper som vill göra studiebesök hos oss och se hur det går till när vi gör fjärrvärme
av förnybar och återvunnen energi. Våra studiebesök är
ett bra tillfälle att väcka intresse för vår verksamhet samt
visa upp vilken miljöinsats vi gör – varje dag året om.
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KARLSTADS ENERGI
SOM ARBETSGIVARE
Energimarknaden förändras i en allt snabbare takt. Detta ställer krav
på att vi som bolag kan attrahera framtidens arbetskraft samt att vi
hela tiden förbättrar och förändrar vår verksamhet.
Ny Energi 2025
I slutet av november 2018 bjöd vi in alla anställda till
en medarbetardag. Det blev startskottet för en förändringsresa vi kallar Ny Energi 2025.
Karlstads Energi idag är ett välskött och väl fungerande
bolag med kompetenta och engagerade medarbetare
men vi behöver förändra oss för att möta de utmaningar vi står inför. Vi ser att klimatförändringarna ger oss
ett varmare klimat som kommer att minska efterfrågan
på värme och i stället öka efterfrågan på kyla, vi känner
av en ökad konkurrens från värmepumpar och andra
uppvärmningsalternativ som hela tiden blir bättre.
En annan utmaning är att behålla och attrahera rätt
kompetens som gör att vi hela tiden kan möta de ökade
kraven från våra kunder.

Vi ser framför oss ett önskat läge där vi har Sveriges
nöjdaste kunder och där vi kan erbjuda Värmlands
mest attraktiva arbetsplats. Vi ska också vara ett bolag
där alla medarbetare känner sig delaktiga.
För att nå våra mål behöver vi ha ny energi. Därför
har vi döpt vår förändringsresa till Ny Energi 2025,
en förändringsresa som ska ta oss till målet att även i
framtiden vara ett framgångsrikt bolag som levererar
efterfrågade produkter och tjänster till nöjda kunder.
För att lyckas med detta är det viktigt att alla medarbetare känner en stolthet över bolaget.
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LMU
Vartannat år genomför vi en ledar- och medarbetarundersökning (LMU) bland alla vår anställda. LMU-undersökningen 2018 visade att våra medarbetare trivs på arbetet
men också att bättre kommunikation och målstyrning
efterfrågas. Våra medarbetare efterfrågar också mer
samarbete över avdelningsgränserna.
Detta har vi tagit fasta på. Vår nya kommunikationsplan
syftar till att kraftigt förbättra den interna kommunikationen i bolaget. Exempelvis kommer personalinformation
ges vid fyra tillfällen per år och regelbundna ledarmöten
på hålls numer på månadsbasis.
För att förbättra vår målstyrning kopplar vi bolagets mål
mot ett eller flera av våra övergripande mål som vår ägare
har beslutat om. Bolagets mål bryts i sin tur ner i aktiviteter på avdelnings-, enhets- och individnivå. Uppföljning av
målen sker månadsvis på ledningsgruppens möten och
kommuniceras kontinuerligt till medarbetarna.
Vi har också påbörjat ett arbete med processkartläggning, där vi kommer att tydliggöra och analysera våra
tvärfunktionella arbetsflöden. Ett mål är att stärka samarbetet inom bolaget och att skapa en bas för vårt fortsatta
förbättringsarbete.

Arbetsmiljö
Säker arbetsmiljö ett huvudfokus för Karlstads Energi. På
ett energibolag med renhållningsverksamhet utförs dagligen ett antal arbetsmoment som kan medföra risker. Vårt
systematiska arbetsmiljöarbete har därför högsta prioritet
i alla led, från vd till varje individ.
För att ytterligare stärka det arbetet har vi under 2018
tillsatt en resurs för bolagsövergripande planering och
utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är att
dels att höja säkerhetskulturen generellt, och dels mer
specifikt att vi ska implementera gemensamma rutiner i
alla delar av våra verksamheter avseende riskanalyser,
skyddsronder och proaktiva skyddsåtgärder, alltid med
fokus på ständiga förbättringar.

Alla riskobservationer och avvikelser ska rapporteras och
följas upp. Under 2018 inträffade tio olyckstillbud, av
vilka två ledde till sjukskrivning. Under 2019 kommer vi
att öka fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, bland
annat genom att utföra fler skyddsronder, utbildningar i
bättre arbetsmiljö och genom ökat fokus på säkerheten
på våra återvinningscentraler. Vi kommer också att på
bred front arbeta med säkerhetskultur för att öka medarbetarnas riskmedvetenhet. Målet för 2019 är att vi ska
ha noll incidenter som leder till sjukskrivning.

151 ANSTÄLLDA
32 KVINNOR

119 MÄN

21%

79%

Jämågrupp i kommunen
När vi söker medarbetare till våra lediga tjänster får vi i
dagsläget få sökande som har utomnordisk bakgrund.
Varför är det så? En förklaring kan naturligtvis vara
att det i allmänhet råder brist på ingenjörer på arbetsmarknaden, inte minst ingenjörer som är födda utanför
Sverige. En annan förklaring kan vara att vi inte har ett
tillräckligt starkt varumärke bland nysvenskar. För att vi
ska kunna behålla vår position som ett av Sveriges mest
omtyckta energibolag är kompetensförsörjning en nyckelfråga för oss och då behöver vi också bli bättre på att
locka arbetskraft med olika bakgrund.
För att framöver kunna locka fler sökande med utomnordisk bakgrund behöver vi utveckla oss. Det är en av anledningarna till att vi medverkar i kommunens jämställdhets- och mångfaldsgrupp där dessa frågor diskuteras.
Vi har även i en jämställdhets- och mångfaldsgrupp på
Karlstads Energi, Jämågruppen, som kommer att jobba
vidare med frågan hur vi kan öka andelen kvinnor i delar
av våra verksamheter som idag är mansdominerade.
Jämställdhet och mångfald är också en stående punkt på
våra arbetsplatsträffar.

FÖRÄLDRALEDIGHET
6,20 föräldrapenningdagar/anställd
4,10 föräldrapenningdagar/anställd kvinna
6,75 föräldrapenningdagar/anställd man
2,50 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd
4,09 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd kvinna
2,08 tillfällig föräldrapenningdagar/anställd man

SJUKFRÅNVARO
7,94 sjukdagar/anställd
7,03 sjukdagar/anställd kvinna
8,18 sjukdagar/anställd man

AVVIKELSER I FORM AV OLYCKSTILLBUD
År		
Rapporterade avvikelser
Antal avvikelser som
						lett till sjukskrivning
2015		3				0
2016		11				1
2017		4				0
2018		10				2
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I våra ägardirektiv klargörs att värmeproduktionens klimatpåverkan långsiktigt ska minska. Det har den också gjort. Fjärrvärmen i Karlstad har
gått från att vara helt beroende till oberoende av fossil olja för uppvärmning på mindre än 30 år. Men vårt miljöarbete slutar inte där.
Miljöcertifierade
Karlstads Energi är miljöcertifierat
bolag enligt ISO 14 001. Certifieringen
ska genomsyra hela verksamheten
och bidra till en bättre miljöutveckling
i bolaget och därmed hela samhället,
minimera verksamhetens miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

som minskar bränsleförbrukningen med nästan en
tank i veckan. Det elektriska aggregatet har också
fördelen att det är betydligt tystare vilket minskar
olägenheten med höga ljud i centrala Karlstad.
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Med vårt miljö- och ledningssystem är vi medvetna om
miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar
och förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat
sätt. Vi ska öppet kommunicera vårt miljöarbete och vår
miljöpåverkan.

Ett annat nysatt mål som rör vår renhållningsverksamhet är att 30 procent av villahushållen i Karlstad
ska ha ett abonnemang för källsortering av papper
och plast 2022. Vi kommer att lansera vårt abonnemang för källsortering av papper och plast under
2019. Det nya abonnemanget tror vi även kommer
att bidra till målet att innehåll av plastförpackningar
i restavfallet ska minska med 20 procent till 2020.
I enlighet med våra ägardirektiv valde vi redan 2014
att ursprungsmärka alla elleveranser från förnybara
energikällor. Det innebär att vi garanterar att det
matas in lika mycket förnybar el på elnätet som våra
kunder använder.

Vi bidrar också till kommunens övergripande mål att Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun genom
att vi gjort fjärrvärmen i stort sett oberoende av fossil olja
för uppvärmning. Nu är siktet i första hand inställt på att
även fasa ut den fossila oljan som används till start- och
stödeldning av pannorna vid Hedenverket senast 2023.
Detta mål sattes under 2018 och vi kommer under 2019
planera för hur ett genomförande ska ske.

Sedan vi tog steget att miljömärka all el har många
andra elhandlare följt vårt exempel. Jättebra tycker
vi eftersom det påskyndar omställningen till ett
förnybart samhälle. Samtidigt har det lett till att
kostnader för så kallade ursprungsgarantier från
förnybara energikällor har skjutit i höjden.

Genom vårt miljöledningssystem säkerställer vi också att
Karlstadsborna och vår miljö inte påverkas negativt av
skadliga ämnen, ytterligare ett koncerngemensamt mål
som alla verksamheter i Karlstads kommun ska jobba
med.

Under hösten 2018 tog vi det strategiska beslutet
att även fortsättningsvis miljömärka alla elleveranser men för att öka transparensen särredovisar vi
kostnaderna för ursprungsgarantierna.

Ett annat av våra miljömål är att alla fordon som används
inom renhållningsavdelningen ska drivas med fossilfria
bränslen 2021. Inom renhållningen påbörjade vi redan
2010 omställningen mot fordon som drivs med förnybara
bränslen. Under 2018 togs beslut att köpa in två sopbilar
som båda drivs med det förnybara bränslet HVO. En av
sopbilarna är även utrustad med ett elektriskt aggregat

Ett annat miljömål vi jobbar med är att bli ett kompetenscentrum i koncernen när det gäller solenergi.
Som en del i detta arbetet installerade vi under
2018 solceller på våra garagetak.
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EKOLOGISK HÅLLBARHET

HÅLLBARHET FÖR OSS

199 TUSEN SKÄL ATT
VÄLJA FJÄRRVÄRME

VÅRA BIDRAG TILL
DE GLOBALA MÅLEN

Hur betydelsefullt är Karlstads Energis miljöinsats i ett större perspektiv?
För att årligen få ett bra svar på den frågan gör vi ett klimatbokslut där vi
tittar på vad som skulle hända med koldioxidutsläppen om inte Karlstads
Energi fanns. Slutsatsen är att utsläppen av koldioxid minskade 2018
tack vare Karlstads Energi – och det rejält. Med 199 000 ton närmare
bestämt.

Genom vår verksamhet är vi direkt med och bidrar till flera av de globala målen. Inte minst mål 7) Hållbar energi för alla i och med vår produktion av förnybar och återvunnen fjärrvärme som tar vara på de resurser
som annars skulle gå till spillo.

Om Karlstads Energi inte fanns – hur skulle då alla
fastigheter i Karlstad värmas och hur skulle den förnybara el som vi producerat i stället ha producerats? Det är
utgångspunkterna i klimatbokslutet som de oberoende
miljöingenjörerna på Profu räknar fram. Profu tittar på
de fullgoda alternativ som idag finns till fjärrvärme för
att värma alla fastigheter i Karlstad och räknar på vilken
klimatpåverkan dessa alternativa värmekällor skulle ge
upphov till.

Som synes i grafen här var Karlstads Energis bidrag till
sänkta koldioxidutsläpp större för några år sedan. Innebär det att vår verksamhet har blivit mindre klimatsmart?
Nej, det är i stället omvärlden som blivit bättre vilket
i grunden är positivt eftersom det innebär minskade
koldioxidutsläpp globalt. Samtidigt är Karlstads Energi
bidrag till minskade koldioxidutsläpp fortfarande mycket
betydelsefullt.

Mål 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
är också ett mål vi bidrar till i och med att vår hållbara
fjärrvärme värmer stora delar av centrala Karlstad. Det
samma gäller mål 11) Hållbara städer och samhällen.
Till mål 11) kan även läggas att våra tunga fordon i
verksamheterna endast går på förnybart bränsle.
Mål 13) Bekämpa klimatförändringar gör vi genom att
vår fjärrvärme bidrar till sänkta utsläpp av koldioxid.

Slutligen bidrar vi även till målen 3) Hälsa och välbefinnande liksom 12) Hållbar konsumtion och produktion, detta genom att vi noga renar våra rökgaser från
skadliga ämnen samt att vi bara har förnybar och
återvunnen energi i vår bränslemix inom fjärrvärmen.
Vi vill också medverka till en hållbar konsumtion genom
att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar samt öka
möjligheterna till materialåtervinning och återbruk på
våra återvinningscentraler.

Slutsatsen är att Karlstads Energi bidrog till att sänka
utsläppen av koldioxid med 199 000 ton under 2018.

Klimatbokslut (ton)
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Ett bra resultat som tryggar verksamheten på sikt och ger ett bidrag till
vår ägare - samtidigt som vi även fortsatt har nöjda kunder.
Det är ekonomisk hållbarhet för oss.
från fast- och effektavgifterna inom värmeverksamheten. Sammantaget nådde vi nästan ägarens
resultatkrav. I och med att elpriserna ser ut att ligga
kvar på en högre nivå jämfört med de senaste åren
samtidigt som vi har bra kontroll på våra kostnader
har vi goda förhoppningar att nå ägarens resultatkrav 2019.

Karlstad växer som stad och närmar sig raskt 100 000
invånare. I takt med att staden växer ökar också antalet
fjärrvärmekunder vilket ger oss bra förutsättningar att
kunna erbjuda ett attraktivt fjärrvärmepris.
Just fjärrvärmepriset har hamnat mer i fokus de senaste
åren i och med att låga elpriser gjort konkurrerande
eldrivna uppvärmningsformer mer
attraktiva. Vi genomför därför en
helhetsanalys om fjärrvärmens
långsiktiga konkurrenskraft. För
bolagets ekonomiska hållbarhet
är det avgörande att vi fortsätter
– prisförändringen
vårt effektiviseringsarbete, att vi
för Karlstads
säkerställer en hög tillgänglighet
Energis fjärrvärme
2018 och 2019.
samt utvecklar vår produkt så att
vi även i framtiden är en relevant
aktör på värmemarknaden.

Arbete mot korruption

0%

Eftersom Karlstads Energi är ett kommunalt bolag som ägs av alla Karlstadsbor är öppenhet och
transparens en självklarhet för oss. Självklart har vi
nolltolerans mot mutor och korruption vilket vi kontinuerligt informerar om på våra arbetsplatsträffar.
Varje år upprättar vi även en intern kontrollplan.
Kontrollplanen är en utgångspunkt för vår interna
controller som kontinuerligt granskar vår verksamhet. Granskningen 2018 visade på några mindre
avvikelser som har korrigerats.

Vår avfallspanna Heden 1 invigdes 1986 och tjänar oss
fortfarande väl som basanläggning. I och med att drifttiden på en panna är drygt 30 år kommer vi under 2019
börja titta närmare på hur vi på sikt ska hantera Karlstadsborna avfall.

Rörelseresultat (miljoner kronor)

Avkastning och resultat
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Varje år fastställer vår ägare resultatkravet för nästkommande verksamhetsår. Stigande priser på el och elcertifikat påverkade vårt resultat positivt medan vi inte riktigt
nådde upp till budget när det gäller våra intäkter.
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EKONOMISK HÅLLBARHET

ETT RESULTAT SOM TRYGGAR
VERKSAMHETEN PÅ SIKT

ÅRSREDOVISNING2018
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ÖKAD LEVERANS OCH MER NÖJDA KUNDER
Väsentligt lägre temperaturer i februari och mars gjorde att fjärrvärme-

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

försäljningen ökade något under 2018.

Anläggning

Ökade gjorde även kundnöjdheten.

Drifttid

Heden 1

SVAVELUTSLÄPP

P1

Typ

7 875

Avfall
Flis

ton/GWh

En ökad fjärrvärmeförsäljning och högre elpriser gjorde att
resultatet för Karlstads Energis fjärrvärme blev betydligt
bättre 2018 jämfört med 2017. Rörelseresultatet för 2018
blev 92 miljoner, nästan i nivå med budget. Avvikelsen mot
budgeten förklaras främst av att vintern 2017-2018 inte
hade några riktigt kalla dygn vilket innebar att effektintäkterna blev lägre än väntat.

Heden 2

2,5
2,0

Ångturbin

P2
G1

Heden 3

1,5

Tillförd energi

h

3 363

0,5

Nöjdheten bland våra fjärrvärmekunder fortsätter att öka.
En hög servicegrad och fjärrvärmens många miljöfördelar
uppskattas av kunderna liksom att vi lämnade fjärrvärmepriset oförändrat 2018. I årets undersökning visade sig
våra kunder vara de näst mest nöjda fjärrvärmekunderna
i landet. Fjärrvärmepriset kommer att lämnas oförändrat
även 2019 vilket vi tror kommer påverka kundnöjdheten än
mer positivt.
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Årets högsta belastning hade vi 28 februari då medeltemperaturen var -11,8 grader. Den levererade årsvolymen
2018 blev 577 GWh. På grund av brist på trädbränslen
under vintern 2018 prioriterades värmeproduktionen före
elproduktionen.
Under 2018 hälsade vi 29 nya kunder välkommen in i
värmen. Den uppskattade årsvolymen för de nyanslutna
fastigheterna är 2,4 GWh.
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2,3
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10,4

9,1

8,2

90,6

HV: P4-P5
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0,2
3,2
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0
3

Eo1
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0,0
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P3
874

El
0,3
129
749
1

5,0
5,0
7,4
7,3
1,6
1,6
862
733,5
657,7
122,1
106,3
Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 89%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 38,3 GWh

FJÄRRVÄRMEPRODUKTION
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Sjukvård 9 GWh
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Offentlig förvaltning 48 GWh
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Gatuvärme 4 GWh
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KOLDIOXIDUTSLÄPP

0
-75

KV: P1-P2

Spillvärme
Prima bio
Prima fossilt

KATEGORIER VÄRME

Precis som de senaste åren erhöll vi 2018 förlängt medlemskap i Prisdialogen, en modell som innefattar lokal
dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.
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NYTT REKORDÅR

EN LYCKAD PILOT

2018 var ett bra år för Karlstads Energis elhandel.

Nyinvigning av vår populära återvinningscentral på Heden och ett

Vi levererade mer el än vad vi någonsin gjort tidigare – 673 GWh.

lyckat försök med fastighetsnära insamling av förpackningar och

Dessutom nåddes vi i slutet av året av det glädjande beskedet att vi

tidningar hos våra villakunder. Det hände

har Sveriges mest nöjda elkunder.

mycket under renhållningsåret 2018.

INSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALL
Brännbart (säck- och
kärlavfall)

Förpackningar och
tidningar till ÅVS

Grovavfall, elavfall och
farligt avfall till ÅVC

Matavfall (säck- och
kärlavfall)

kg/invånare
600

Eftersom vi har mätt vår kundnöjdhet sedan 2010 vet vi
att vi är ett energibolag med mestadels nöjda eller mycket
nöjda kunder. De senaste åren har kurvan med nöjda kunder pekat starkt uppåt och 2018 nådde vi toppen i Svenskt
Kvalitetsindex årliga undersökning bland landets elkunder.

VÅR PLACERING I SKI:S KUNDUNDERSÖKNING

1
4
6

Vårt långsiktiga arbete med att alltid erbjuda bra elpriser
och vår strategi att i första hand premiera våra befintliga
kunder samt vår miljöprofil där vi miljömärker all el vi säljer
från förnybara energikällor tror vi är de främsta förklaringarna till utmärkelsen. Att vi var landets första elhandlare
som certifierades enligt Schysst elhandel bedömer vi också
har haft betydelse.
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Det ska vara lätt att göra rätt. Med det som utgångspunkt startade
vi upp ett försök med utsortering av plast- och pappersförpackningar
samt tidningar hos drygt 50 villakunder på Lorensberg i Karlstad.
Dessa kunder fick ytterligare ett tvåfackskärl där de la plastförpackningar i ena facket och pappersförpackningar samt tidningar i det
andra.
När vi avslutat testperioden och hörde vad kunderna tyckte om
försöket vara omdömena så gott som enstämmiga: ”Ge oss tillbaka
vårt kärl!”. Enkelt och fantastiskt bekvämt var andra synpunkter. Vår
INSAMLING
AV HUSHÅLLSAVFALL
styrelse gav oss uppdraget
att under
2019 lansera ett erbjudande
Brännbart
(säckoch
Förpackningar och
om fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar
till
kärlavfall)
tidningar till ÅVS
Karlstadsborna.
Grovavfall, elavfall och
Matavfall (säck- och
farligt avfall till ÅVC

Nöjda kunder leder också till ökade leveranser. 2018
levererade vi sammanlagt 673 GWh el till våra kunder – vår
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högsta siffra någonsin. Nya företagskunder som HärdTekno i Kristinehamn, MPT i Ekshärad och Zakrisdals Fastigheter
i Karlstad har bidragit till rekordleveransen liksom ett större antal privatkunder. Stärkta av vetskapen att vi har
Sveriges mest nöjda elkunder gör vi bedömning att elleveransen kan fortsätta att öka även 2019.
Även ekonomiskt blev 2018 ett bra år med ett överskott på 11,1 miljoner kronor för vår elhandelsverksamhet, ett
resultat som är 2,2 miljoner kronor bättre än 2017.

500

400

300

200

100

0

2015

kärlavfall)

kg/invånare
Under 2018 nyinvigde
vi också vår populära återvinningscentral på
600
Heden som fått sig en välbehövlig modernisering. ÅVC Heden, som är
den central som tar emot mest tonnage, fick bland annat en längre
500
ramp och bredare utrymmen
för såväl kunder som entreprenörer som
tömmer våra fraktioner. Bra för allas säkerhet med andra ord.
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Under året avvecklades våra verksamheter för behandling av oljeslam
och oljeförorenad jord
på Djupdalen på grund av att verksamheterna
100
gått med underskott de senaste åren.
0

2015
2017mängden
2018 mottaget avfall
När det gäller Djupdalen noterar
vi2016
också att
insamlat
under 2018
(ton)Detta förklaras av att vi
minskade under 2018 Totalt
jämfört
med
2017.
Brännbart: 16 181
Grovavfall,
elavfall och farligt
avfall:E18-bygget
18 995
under 2017 tog emot stora
leveranser
från
vid Sörmon.
Förpackningar och tidningar: 6 658
Matavfall: 4 995

2017

2018

Totalt insamlat under 2018 (ton)
Brännbart: 16 181
Grovavfall, elavfall och farligt avfall: 18 995
Förpackningar och tidningar: 6 658
Matavfall: 4 995

BEHANDLING AV INSAMLAT AVFALL
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2018 lämnades renhållningstaxan oförändrad även om några korrigeringar gjordes mellan
grundavgift och hämtningsavgift så att våra
300
fasta intäkter bättre ska spegla våra fasta kostnader.
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Energiutvinning genom
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Vår styrelse 2018, stående från vänster: Lena Nilsson, Lilian Byström, Jonas Nilsson, Helena Leander (facklig representant), Rolf Jernstedt, Bengt Alsterlind, Mikael Lundström, Anders Wickström, Erik Kornfeld (vd), Laine Hammarbo,
Blåvitt Elofsson, Helena Ohlsson (sekreterare).
Sittande från vänster: Ida Ernestson, Håkan Holm (1:e vice ordförande), Monika Bubholz (ordförande), Malin Berglund
(2:e vice ordförande). Frånvarande: Claes Ljunggren, Lars-Johan Lander, John Nilsson.

Vår ledningsgrupp 2018, stående från vänster: Sören Blomqvist, marknadschef, Erik Kornfeld, vd, Camilla Christensen,
supportchef, Sittande från vänster: Stefan Wahlberg, ekonomichef, Johan Thelander, värmechef. Frånvarande: Pär
Larsson, renhållningschef.
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Karlstads Energi AB, med säte i Karlstad, bedriver produktion av och handel med el, äger aktier i
elproducerande företag, bedriver inom Karlstads kommun och i dess geografiska närhet produktion av och
handel med fjärrvärme samt utför avfallshantering inom Karlstads kommun.

Renhållningsverksamheten (lagstadgade delen): Bolaget ska omhänderta avfall inom Karlstads kommun på
ett sådant sätt att den kommunala renhållningsskyldigheten fullgörs i alla delar. Bolaget ska aktivt bistå
Karlstads kommun för att kommunen ska kunna fullgöra sina övriga skyldigheter rörande avfallshantering
och avfallsplanering på ett fullgott sätt. Bolaget ska erbjuda separat insamling av matavfall för produktion
av biogas.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och
under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett långsiktigt hållbart
omhändertagande av avfall.

Renhållningsverksamheten (övrigt): Bolaget ska bedriva deponiverksamhet vid Djupdalen och kan
omhänderta verksamhetsavfall så länge som det inte inverkar negativt på bolagets uppdrag avseende den
kommunala renhållningsskyldigheten.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt
hänseende enligt följande:
- Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av Karlstads kommuns lagstadgade
renhållningsskyldighet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala
självkostnadsprincipen.
- Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet och
fjärrkyleverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund.

Biogasverksamheten: Bolaget kan bedriva produktion av och handel med biogas. Bolaget kan även äga
aktier eller andelar i biogasproducerande företag.

Information om verksamheten

Viktiga förhållanden

Ägare
Bolaget ägs av Karlstads kommun genom Karlstads Stadshus AB.
Verksamhetsgrenar
Bolaget har fem verksamhetsgrenar. Dessa är elhandel, elproduktion, värme, kommunal
renhållningsskyldighet samt övrig renhållningsverksamhet.
Ägardirektiv
Ägaren har genom ägardirektiv gett bolaget i uppdrag och mandat inom ramarna för bolagets
verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, inom respektive verksamhetsområde
enligt följande:
Allmänt: Bolaget ska ligga i framkant när det gäller utveckling inom energi- och miljöområdet.
Elhandelsverksamheten: Bolaget kan bedriva handel med el. Försäljningen ska, till övervägande del, ske till
kunder i Karlstads kommun. Bolaget ska erbjuda en ursprungsmärkt, förnybar produkt.
Elproduktionsverksamheten: Bolaget kan bedriva produktion av el. Bolaget kan även äga aktier eller
andelar i elproducerande företag. Ny elproduktion ska vara förnyelsebar.
Fjärrvärmeverksamheten: Bolaget ska i Karlstads kommun och kan, om bättre ändamålsenlighet därmed
uppnås, i geografisk närhet av Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrvärme.
Värmeproduktionens klimatpåverkan ska långsiktigt minska.

Ovanstående uppdrag gäller för bolaget från och med 2016. En mindre uppdatering av ägardirektivet
gjordes under 2018 med beslut i kommunfullmäktige 19 juni och på extra bolagsstämma för bolaget den 20
september.
Årsredovisning
Bolaget äger 70 % aktierna i dotterbolaget Vindpark Vänern Kraft AB. Någon koncernredovisning
upprättas dock inte då koncernens moderbolag Karlstads Stadshus AB upprättar koncernredovisning för
hela koncernen.
Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten har upprättats som separata dokument. Dokumenten presenteras
dock tillsammans i ett dokument på bolagets hemsida www.karlstadsenergi.se samt i ett särskilt tryckt
dokument.
Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

El
År 2018 var ännu ett år i raden med varmare medeltemperatur än normalt. Temperaturen blev i genomsnitt
knappt två grader varmare än normalt och en halv grad varmare än 2017. Det var bara mars månad som var
kallare än normalt. De månatliga elpriserna på elbörsen, prisområde SE3, låg mellan 32 och 57 öre/kWh,
där den lägsta nivån var i januari och den högsta i augusti. Jämfört med 2017 låg prisnivån högre,
framförallt under andra halvåret. Det genomsnittliga rörliga elpriset för hela året för prisområde SE3 blev
46 öre/kWh, vilket är 16 öre/kWh högre än genomsnittspriset för 2017. Prisnivån på bolagets produkt
Månadspris 1 år steg under året, på grund av prisuppgången på elbörsen, från årslägsta nivån 48 öre/kWh
till årshögsta 65 öre/kWh i slutet av året. Nivån på avtalspriserna höjdes också till följd av prisuppgången
på elbörsen. Priset för ett treårsavtal i början av året var 36 öre/kWh medan det i slutet stigit till 52
öre/kWh.
Elförsäljningen (inklusive intern försäljning) blev 673 GWh, vilket är 14 GWh mer än de 659 GWh som
såldes 2017. Ökningen av försäljningsvolymen beror framförallt på att bolaget fortsätter att ta nya kunder.

Fjärrkyleverksamheten: Bolaget kan i Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrkyla.
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Antalet elkundanläggningar ökade med 600 stycken och årsvolymsförändringen blev en ökning med 15
GWh. Detta kan jämföras med 2017 då bolaget hade en ökning av antalet elkundanläggningar med 2 100
stycken och årsvolymsförändring blev en ökning med 106 GWh. Anledningen till den kraftiga ökningen
2017 var att bolaget åter började leverera el till Karlstads kommunkoncern.
Karlstads Energi blev i slutet av 2017, som första bolag i Sverige, certifierade enligt ”Schysst elhandel”.
Detta har använts i marknadsföringen under 2018 för att visa befintliga och möjliga nya kunder att
Karlstads Energi är ett seriöst bolag som kunden kan känna sig nöjd med. Ett bevis på att bolagets
privatkunder känner sig nöjda erhölls när bolaget deltog i SKI:s (Svenskt KvalitetsIndex) kundundersökning
under hösten. Resultatet blev bästa möjliga då bolagets elhandel placerade sig på första plats bland
elhandelsbolag i Sverige.
Värme
Fjärrvärmepriset lämnades oförändrat för 2018.
Fjärvärmeförsäljningen blev 577 GWh, vilket är 6 GWh mer än de 571 GWh som såldes 2017. Februari och
mars blev väsentligt kallare medan många av övriga månader var varmare jämfört med föregående år.
Sammantaget blev det dock en större försäljningsvolym och mer intäkter. I likhet med 2017 blev det inte
några längre perioder med riktigt kallt väder, men utfallet för bolagets effektavgifter blev bättre än
föregående år. Försäljningen av producerad el blev mindre än under 2017, men prisnivån var högre.
Avfallspannans tillgänglighet blev knappt 95 %, vilket var något sämre än planerat. Orsakerna till den lägre
tillgängligheten var störningar på utrustning, bland annat på travers och slaggutmatare. Under året
förbrändes drygt 49 200 ton avfall. Föregående år var tillgängligheten knappt 99 % och då förbrändes drygt
51 500 ton.
Kraftvärmeverket Heden 3 fungerade mycket bra större delen av året, men drabbades av två oplanerade
stopp under hösten på grund av påbaknings- och sintringsproblematik. Tillgängligheten blev 96 %, vilket är
sämre än planerat, men i nivå med utfallet för 2017 då tillgängligheten var knappt 96 %. Kraftvärmeverket
Heden 2 fungerade mycket bra under de perioder den användes under året och kraftvärmeverket hade näst
intill 100 %-ig tillgänglighet. Detta var bättre än planerat och i nivå med föregående år då tillgängligheten
också var nästan 100 %. På grund av trädbränslebrist under första halvåret prioriterades värmeproduktion,
så värmeproduktionen blev sammantaget större för de båda kraftvärmeverken medan elproduktionen blev
mindre jämfört med föregående år.
Prisdialogen genomfördes med fler deltagare än tidigare år. Styrelsen för Prisdialogen beviljade bolaget
förlängt medlemskap för 2019.
Införsäljningen av fjärrvärme gick bra även 2018 med en volym på knappt 5 GWh. Främst handlar den
tillkommande volymen om nybyggnation inom stadens centrala delar.
Fjärrvärmeutbyggnaden under 2018 blev volymmässigt som de senaste åren. Antalet nyanslutningar
uppgick till 29 stycken motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på 2,4 GWh. Bolaget tappade dock
fem stycken fjärrvärmekunder med en normalårsförsäljning på 0,2 GWh. År 2017 gjordes 18 stycken
nyanslutningar motsvarande 2,6 GWh och tappet var tio stycken kunder motsvarande 0,9 GWh.
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Även fjärrvärmen var med i SKI:s kundundersökning under hösten. Det gick mycket bra i
kundundersökningen även för denna verksamhet då det blev en andraplats bland fjärrvärmebolag i Sverige.
Renhållning
Renhållningstaxorna lämnades totalt sett oförändrade för 2018. Vissa justeringar gjordes dock mellan
grundavgifter och hämtningsavgifter för att de fasta kostnaderna i verksamheten bättre ska mötas av fasta
intäkter. Slamtömningstaxorna lämnades oförändrade.
Källsorterad och insamlad mängd matavfall minskade under 2018. Under året samlades totalt ca 5 000 ton
matavfall in, vilket var en minskning med drygt 3 % jämfört med föregående år. Mängden restavfall, som
lämnades till förbränning var i samma nivå som föregående år, ca 16 200 ton.
Arbetet med att etablera en biogasanläggning i Karlstad tillsammans med externa parter fortsatte under året.
Ansökan om miljötillstånd och bidrag lämnades in, men något beslut om investering fattades inte. Det
matavfall som samlades in under året skickades till Karlskoga för rötning och framställning av fordonsgas.
Mängden grovavfall som togs emot på återvinningscentralerna var ca 18 000 ton, vilket är en minskning
med drygt 4 % jämfört med föregående år. Samarbetet med återbruksentreprenörer fortgår och för
närvarande bedriver Myrorna, Röda Korset och Solareturen insamlingsverksamhet på flera av
återvinningscentralerna.
Mängden avfall som levererades till Djupdalen var ca 28 000 ton. Detta är en minskning med knappt 14 %
jämfört med föregående år. Orsaken till minskningen var bland annat att det under 2017 togs emot
leveranser från vägbygget på Sörmon.
Bolaget har under många år bedrivit verksamheterna behandling av oljeslam och oljeförorenad jord på
Djupdalen. De senaste åren har dock verksamheterna gått med underskott och verksamheterna avvecklades
därför under 2018. Detta medförde nedskrivning av återstående anläggningsvärden.
Vindkraft (delägt)
Vindpark Vänern Kraft AB äger fem stycken 3 MW:s vindkraftverk av totalt tio stycken vindkraftverk i
vindkraftparken vid Gässlingegrundet.
Karlstads Energi äger 70 % av aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB medan Hammarö kommun äger
resterande 30 %.
Totalt producerade vindkraftverken drygt 28 GWh under 2018. Detta var väsentligt sämre än planerat och
även sämre än de 36 GWh som producerades under 2017. Den mindre produktionen förklaras främst av det
kabelfel som uppstod i slutet av 2017 och som medförde att vindkraftverket GG4 stod stilla en längre period
under 2018 tills en reparation av kablarna kunde göras samt av att GG1 fick stängas ner i slutet av året på
grund av fel på huvudlagret.
Bolaget har i uppdrag att avyttra vindparken. Under året fördes dialog med flera möjliga köpare som också
inkom med anbud. Inget av de anbud som inkom uppfyllde dock ägarnas villkor för att gå vidare med
försäljningsprocessen. Vindparksbolaget fortsätter arbetet med att klara ut anbudsgivarnas synpunkter och
mäklaren arbetar vidare med att hitta en möjlig köpare till vindkraftverken.
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Vindkraftsbolaget redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,5 mnkr. Resultatnivån
påverkades negativt av produktionsbortfallen, men högre el- och elcertifikatspriser kompenserade detta i
jämförelse med föregående år.
Det har gjorts en bedömning av värdet på aktierna i dotterföretaget, vilket medfört en återföring av tidigare
gjord nedskrivning med 2,5 mnkr. Dotterföretagets egna kapital uppgår per 31 december 2018 till 4,2 mnkr.
Övrigt
Den 1 september tillträdde Erik Kornfeld som ny verkställande direktör för bolaget. Den tidigare
verkställande direktören Mats Preger gick i pension 31 augusti.

Värme
Fjärrvärmepriset lämnas oförändrat under 2019.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Justerat eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet
Antal anställda

bättre då en återföring gjorts av en del av tidigare gjorda nedskrivningar av aktierna i dotterföretaget
Vindpark Vänern Kraft AB.
Verksamhetsområde värme gjorde ett mycket bättre rörelseresultat jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet blev 92,0 mnkr att jämföra med 2017 års resultat på 69,6 mnkr. Framförallt blev
intäktssidan bättre då bland annat februari och mars var väsentligt kallare, vilket medförde både ökade
försäljningsintäkter och ökade effektavgifter för hela året. Till det kom högre intäkter från elförsäljning,
tilldelade elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter. När det gäller kostnaderna så ökade bränslekostnaderna
medan övriga kostnader minskade i ungefär samma omfattning.

Rörelseresultatet för övrig renhållningsverksamhet blev -0,6 mnkr, vilket var något sämre än 2017 års
resultat på -0,3 mnkr. Både 2018 års och 2017 års resultat påverkades av extrakostnader. För 2018 belastas
rörelseresultatet med nedskrivning av anläggningstillgångar kopplade till verksamheterna behandling av
oljeslam och hantering oljeförorenad jord. Anläggningarna skrevs ner på grund av att verksamheterna
avvecklades under året. För 2017 var den främsta orsaken till det negativa resultatet att det kostnadsfördes
en väsentligt större avsättning för sluttäckning för Djupdalens deponi.

Den kommunala renhållningsskyldigheten
Renhållningstaxorna och slamtömningstaxorna lämnas oförändrade under 2019.

2017
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För den kommunala renhållningsskyldigheten blev resultat efter finansiella poster 2,7 mnkr. Detta är
väsentligt bättre än det planerade underskottet, men något sämre än föregående års resultat på 3,9 mnkr.
Det gjordes inga taxehöjningar under 2018 utan intäkterna från insamling av hushållsavfall ökade på grund
fler hämtningsställen. På kostnadssidan var det kostnaderna för bland annat behandling, personal och
fordon som ökade. Med årets resultat inräknat uppgår det ackumulerade överskottet till 9,5 mnkr. Detta ska
komma renhållningskollektivet till del framöver genom att verksamheten går med planerade underskott.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

2018
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Försäljning och resultat

För elhandel blev rörelseresultatet 11,1 mnkr, vilket är något bättre än föregående års resultat på 8,8 mnkr.
De främsta anledningarna var en något större volym och en något bättre genomsnittlig marginal för försåld
el.

Personal

Bolaget har utifrån 2018 års medarbetarundersökning, LMU, identifierat tre områden som kommer att vara
fokusområden. Dessa är kommunikation, målstyrning och process. Inom de tre huvudområdena har flertalet
aktiviteter identifierats under året och arbetet kommer att fortgå de närmaste åren. Grunden för arbetet är
medarbetarskap, ledarskap, en lärande organisation, kunden i varje led och att vi ska arbeta som ett bolag.
Anställda i bolaget deltar i olika omfattning i de beslutade aktiviteterna. De områden som under 2018
startades upp i större omfattning var målstyrningsarbete där den röda tråden från bolagsmål ut till
individens mål ska vara tydlig för varje anställd samt kommunikation så att varje medarbetare känner till de
aktiviteter som sker och har möjlighet i olika forum att föra en dialog med ledning med flera.
Sjukfrånvaron mäts kontinuerligt, men fokus kommer att öka på att vara proaktiva i arbetet med friskvård.
En ny rutin gällande omtankesamtal har tagits fram där chef och medarbetare samtalar om hälsa och
välbefinnande när signaler påvisat att eventuella insatser kan behöva göras. Detta för att som bolag tidigt
uppmärksamma och sätta in åtgärder innan en sjukskrivning träder in.
Med start i en gemensam medarbetardag den 29 november 2018 kommer bolaget att öka aktiviteterna för
ständiga förbättringar - att vara bättre än igår och fortsätta arbeta för att Karlstads Energi ska vara
Värmlands mest attraktiva arbetsgivare.

Rörelseresultatet för elproduktion blev 5,0 mnkr. Detta är bättre än föregående års resultat som blev 3,2
mnkr och förbättringen berodde på högre elpriser. Elproduktions resultat efter finansiella poster blev också
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Miljö

Bolaget bedrev under 2018 fem tillståndspliktiga och sex anmälningspliktiga verksamheter enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251). Dessa motsvarar ca 48 % av bolagets omsättning. Bolagets
värmeverksamhet är i sin helhet beroende av de tillståndspliktiga verksamheterna.
Fyra tillstånd avser energiproduktion av el och/eller hetvatten. Ett tillstånd avser renhållningsavdelningens
verksamhet på avfallsanläggningen Djupdalen.
De anmälningspliktiga verksamheterna avser avfallsåtervinning vid masshanteringsstationen Djupdalen,
avslutad flygaskedeponi på Heden, bolagets sex återvinningscentraler samt tre mindre
reservlastanläggningar (panncentraler).
Verksamheterna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till luft. I viss omfattning sker även utsläpp till
mark och vatten genom avfallsverksamheten på Djupdalen. Avfallsförbränningen påverkar även miljön
genom de förhållandevis stora mängder rökgasreningsrester som genereras.
Hela Karlstads Energi är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom
miljöområdet.
Investeringar, finansiering och finansiell ställning

Investeringarna uppgick totalt till 45 658 tkr (41 907 tkr). Av detta utgör fjärrvärmedistribution 19 070 tkr
(18 202 tkr).
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årliga anslutningarna volymmässigt varit större än de bolaget tappat. Ytterligare tapp av volym sker dock
genom de kunder som väljer att delkonvertera sitt uppvärmningssystem och täcka delar av behovet med
värmepumpar. Fjärrvärmen som produkt måste därför förändras och förbättras för att prismässigt klara
konkurrensen. Bolaget har därför startat upp ett arbete för att se över fjärrvärmeprodukten.
Bolaget arbetar för att så många som möjligt av de fastigheter som byggs i Karlstad ska anslutas till
fjärrvärme. Om fastigheterna ligger inom befintligt fjärrvärmeområdet är det en stor fördel då det ger
kostnadseffektivitet i investeringarna och framtida drift. Anslutningar av nyexploateringsområden perifert i
fjärrvärmeområdet kräver dock att tillräcklig anslutningsgrad uppnås.
Biobränsle är en mycket viktig insatsvara för bolaget och kostnaden för biobränsle utgör en av de största
kostnadsposterna. Risken för brist på trädbränsle har ökat och bolaget har därför utökat lagerkapaciteten
och planerar att skaffa en flishugg. Att säkra tillgången på trädbränsle är mycket viktigt. Om konkurrensen
om trädbränsle ökar kommer prisutvecklingen vara stigande och det kommer att påverka bolagets lönsamhet
och konkurrensförmåga. Bolaget följer därför prisutvecklingen kontinuerligt.
Regeringen har under år 2018, via två förordningar, utökat producentansvaret för papper och förpackningar
till att omfatta även hushållsnära insamling. Förordningarna innebär att 60 % av alla hushåll ska ha
hushållsnära insamling av papper och förpackningar år 2021 och 100 % år 2025. Det är i dagsläget oklart på
vilket sätt detta kommer att påverka kommunernas roll inom avfallshanteringen. Det är även oklart hur
bolagets egen verksamhet med fastighetsnära insamling av papper och förpackningar påverkas av det
utökade producentansvaret.
Framöver förväntas ökad återbruksverksamheten på återvinningscentralerna. Det behövs därmed nya
företag, entreprenörer och organisationer som vill engagera sig och utveckla återbruk av produkter såsom
till exempel byggmaterial samt sten- och metallprodukter.

Per 2018-12-31 hade bolaget en skuld på koncernkontot som uppgick till 421 550 tkr (554 477 tkr).
Koncernkontots kredit uppgick till 700 000 tkr i slutet av året.
Finansiella riskfaktorer
Förväntad framtida utveckling

Bolagets inriktning är att fortsätta öka elförsäljningsvolymen för att öka lönsamheten. Fler produkter och
fortsatt hög kundnöjdhet är fokus. Antalet elkunder som har anvisningspris för el förväntas fortsätta minska
de kommande åren vilket innebär en press på lönsamheten.
Elpriserna har under 2018 stigit, vilket medfört en något bättre lönsamhetsnivå. Förhoppningen är att minst
denna nivå ska bibehållas, men det är mycket svårt att förutspå var elprisutvecklingen ska ta vägen.
Samtidigt som efterfrågan på el förväntas öka, genom till exempel ökning av antalet elbilar, förväntas en
utbyggnad ske av ny förnybar elproduktion som då täcker upp för bland annat de kärnkraftverk som
planeras att stängas. Den risk som oftast lyfts fram är risken för effektbrist med tillfälligt mycket höga
elpriser som följd. Men under långa perioder förväntas elpriserna vara mycket låga. Prognoser för
elcertifikatspriserna visar att priset på elcertifikat förväntas falla kraftigt från nivån 160 kr vid årsskiftet ner
till runt 10 kr per elcertifikat år 2022 på grund av den stora utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion. Det
innebär en väsentlig intäktsminskning för anläggningar som tilldelas elcertifikat.

Bolaget omfattas av kommunkoncernens finanspolicy och ingår i kommunens koncernkontosystem.
Riskerna avseende lån, ränterisk med mera hanteras centralt i kommunkoncernen via den gemensamma
internbanken. Karlstads Energis ekonomichef ingår i kommunens centrala finansråd.
Bolaget prissäkrar anskaffning av el för framtida elförsäljning till slutkund samt framtida elproduktion.
Detta sker finansiellt via prissäkringar mot Karlstads kommun och mot extern part som handlar på elbörsen.
För att säkerställa riskhanteringen har bolaget beslutade riktlinjer för riskhantering för elhandel respektive
elproduktion. I dessa riktlinjer beskrivs även hur hantering ska ske av den valutarisk som finns vid
användandet av finansiella elterminer, vilka prissätts i euro. Riktlinjerna innehåller även regler för hur
elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter ska hanteras.

Fjärrvärmen förväntas vara fortsatt hårt konkurrensutsatt framöver. Relativt låga elpriser och
upplåningsräntor samt teknisk utveckling gynnar konkurrerande uppvärmningssystem. Än så länge har de
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Bolagsstyrning

Förslag till vinstdisposition

Styrning av bolagets samlade verksamheter sker genom bolagets styrelse och företagsledning.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Styrelsen för bolaget består av nio ordinarie ledamöter med nio suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även
normalt VD och ekonomichef. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av Karlstads kommuns
kommunfullmäktige och anmäls formellt på bolagets årsstämma. Styrelseledamöterna och suppleanterna
väljs normalt för en tidsperiod om fyra år och då från och med årsstämman närmast efter allmänt val.

Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med ägardirektiven. Årligen upprättas också en
instruktion till VD samt en instruktion för ekonomisk rapportering.
Styrelsen för bolaget sammanträdde vid 11 protokollförda tillfällen under 2018. Vid ordinarie styrelsemöten
informeras alltid styrelsen om bolagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell ställning. Under
2018 offentliggjordes två tertialrapporter. Styrelsen beslutar årligen om bolagets verksamhetsplan och
budget.
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18 775 895
14 679 298
kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
i ny räkning överförs

33 455 193
kronor

Förändring av eget kapital
Reservfond

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

Eget kapital 2016-12-31
Årets resultat

30 000
-

6 000
-

30 750
-11 974

66 750
-11 974

Eget kapital 2017-12-31
Årets resultat

30 000
-

6 000
-

18 776
14 679

54 776
14 679

Eget kapital 2018-12-31

30 000

6 000

33 455

69 455

38

33 455 193

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

Karlstads kommun har utfärdat ägardirektiv innehållande dels generella direktiv som gäller samtliga
kommunägda bolag, dels särskilda direktiv som gäller Karlstads Energi. Direktiven reglerar bland annat
vilka frågor som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. Detta kan gälla till exempel
större investeringar eller större verksamhetsförändringar. Ägaren fastställer också årliga resultatkrav.

Aktiekapital

33 455 193
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning exkl. punktskatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

2018

2017

981 589
2 077
9 641

863 313
2 082
10 007

993 307

875 402

5
6, 7
8, 9

-538 874
-120 901
-103 526

-449 954
-120 513
-99 582

10

-119 220
-526

-115 687
-4 418

-883 047

-790 154

110 260

85 248

4

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

11

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

12
13
14

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

15
16

Årets resultat
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

894
370
-

2 702
372
-

1 264

3 074

20
21
22

229 621
1 252 981
3 401

163 611
1 402 684
3 072

23

33 432

22 245

1 519 435

1 591 612

3 025
45
6 510
25 969

513
45
5 626
24 499

35 549

30 683

1 556 248

1 625 369

49 028

35 919

147 128
14 286
5 790
36 442
114 334

123 832
12 389
12 643
29 290
95 914

317 980

274 068

367 008

309 987

1 923 256

1 935 356

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Ledningsrätter
Tomträtt

17
18
19

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

2 512
143
-4 454

-5 610
153
-6 486

-1 799

-11 943

108 461

73 305

-88 050
-5 732

-86 997
1 718

Summa anläggningstillgångar

14 679

-11 974

Omsättningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar

24
25
32

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

26
27
28

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

40
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

30 000
6 000

30 000
6 000

36 000

36 000

18 776
14 679

30 750
-11 974

33 455

18 776

69 455

54 776

Obeskattade reserver

30

1 152 454

1 089 454

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

31
32

72
46 686

118
44 044

46 758

44 162

33

421 550

554 477

34
35

17
92 212
65 486
30 259
45 065

64
57 058
51 738
46 990
36 637

233 039

192 487

1 923 256

1 935 356

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Koncernkonto
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys

Not

2018

2017

110 260
119 220
326

85 248
115 687
7 072

229 806

208 007

152
-3 270
238

248
-5 540
-842

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

226 926

201 873

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder

-13 109
-50 765
43 879

1 180
8 830
-8 896

Kassaflöde från den löpande verksamheten

206 931

202 987

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterföretag
Lämnade kapitaltillskott

-456
-45 202
32
-

-680
-41 227
2 140
-25
-1 166

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-45 626

-40 958

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Utbetalt koncernbidrag

-132 927
-28 378

-148 010
-14 035

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-161 305

-162 045

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

0
-

-16
16

Likvida medel vid årets slut

0

0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Av- och nedskrivningar
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet

29

Eget kapital

Karlstads Energi AB
556071-6085

37

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
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Noter
Not 1
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kvarstår hos bolaget. Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.
Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört
med föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av den finansiella
rapporten sammanfattas nedan.

Resultaträkning
Intäktsredovisning

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion och försäljning av
el och värme, elhandel, avfallshantering, renhållning samt anslutningsavgifter och andra intäkter såsom
kundarbeten.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter
och efter avdrag för moms samt energiskatter och redovisas i posten Nettoomsättning.
Försäljning av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.
Försäljning av renhållning
Försäljning av renhållning redovisas utifrån renhållningsabonnemang.
Anslutningsavgifter fjärrvärme
Anslutningsavgifter för anslutning till fjärrvärme intäktsförs i takt med att kunderna ansluts till
fjärrvärmenätet.
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att intäkter
och kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs
genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen.
Befarade förluster redovisas omedelbart.
Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Energimyndigheten genom egen produktion redovisas i den månad
som produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och
ingår i posten Nettoomsättning.
Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs.
Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.
Hyresintäkter
Bolaget erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal för en del av en av bolagets fastigheter.
Hyresintäkterna intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs ut enligt operationella
leasingavtal kvarstår i bolaget såsom materiella anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter
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Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i
posten Övriga rörelseintäkter.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när bolaget har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och
det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som bolaget erhållit men där alla
villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld.
Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Leasing

Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt väsentligt är överförda till
leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid
leasingavtalets ingående.
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i bolaget som materiella
anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos bolaget. Dessa
tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande är ersättningar
som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och
kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som bolaget förväntas betala till följd av
den outnyttjade rättigheten.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda
avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare
avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar
till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Bolagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs.

Låneutgifter

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader
och liknande resultatposter.
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Avskrivningar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta
fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter
som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.
Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror
Ledningsrätter
Tomträtt
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Kontors- och lagerbyggnader, verkstäder
Markanläggningar
Värmeproduktionsanläggningar
Kraftvärmeanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Värmeproduktionsanläggningar
Kraftvärmeanläggningar
Fjärrvärmeledningar
Fjärrvärmecentraler
Inventarier, verktyg och installationer
Kontorsutrustning

5 år
30 år
10 år

15 - 100 år
9 - 20 år
15 -20 år
15 - 40 år
5 - 30 år
5 - 40 år
30 år
10 år
5 år

Nedskrivningar

Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om
återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. Kommunal
verksamhet som bedrivs enligt självkostnadsprincipen får tillämpa nedskrivningsregler i 37 kap K3.
Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid
behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar
som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning
görs i dessa fall för hela den kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar
resultaträkningen.
Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en
diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde
och den risk som är förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenererande enheten.
Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande enhet.
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Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens
återvinningsvärde, se ovan.
Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen
har förändrats.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar inkluderar programvaror och ledningsrätter. Dessa redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. När
immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna
Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.
Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att
bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter inräknas inte i anskaffningsvärdet under
uppförandeperioden utan kostnadsförs löpande. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som
erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade
utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte, kostnadsförs
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Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU) eller vägd
genomsnittsberäkning.

utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.
Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället
(elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa tillgångar utgör immateriella
rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att
reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller försäljning.
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga
fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken
Immateriella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
nedskrivningar.

Finansiella instrument

Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde
med tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part enligt
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp
när motparten har utfört sin prestation och bolaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om
faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när
bolaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas
bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.
Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som
går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då bolaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster
direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande
fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som
framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid
anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag
för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.
Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade kassaflödet
diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att
leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.

Varulager

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter
direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den
löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en
försäljning. Återanskaffningsvärdet utgörs av balansdagens inköpspris och utgifter direkt hänförliga till
inköpet.
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Energiderivat

All handel med energiderivat görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för inköp avseende
försäljning till slutkund, och redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart priset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och -förluster av rörelsekaraktär som uppkommer redovisas i posterna Övriga
rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under
rubriken Resultat från finansiella poster.
När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning
värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i
eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas
inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d v s skillnaden mellan de redovisade värdena
för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar i
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 21,4 %.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen
sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera
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förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida
betalningar till den del riskerna inte beaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida
betalningarna. Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd
för.
Eventuell gottgörelse som bolaget är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den
hänförliga avsättningen.
Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.
Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäckning och underhåll nuvärdesberäknas.

Skulder

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med elförsäljning
(elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som
tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och
möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.
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Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:
* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och försäljning.
* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i framtida inköp och försäljning i utländsk valuta.
Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivatinstrument.
Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma period som det prognosticerade flödet uppstår.
Ineffektiv del redovisas löpande i den mån det utgör ett förlustkontrakt.

Likvida medel

Det koncernkonto som bolaget disponerar som en del av Karlstads kommuns gemensamma
finansieringspolicy utgör en checkkredit. Utnyttjad checkkredit redovisas som långfristig skuld även om
den formellt sett är kortfristig, eftersom den ingår i bolagets långsiktiga finansiering.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier redovisas som en kortfristig skuld.

Not 2

Övrigt

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs
också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.

Eventualförpliktelser

Som eventualförpliktelse redovisas
- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av
att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom bolagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgångar

En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom bolagets
kontroll, inträffar eller uteblir.

Säkringsredovisning

Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt
och kommande räkenskapsår.

Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att
säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som
är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar
och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas
görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring
som ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet
består.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när
säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Avsättning för deponikostnader
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Andelar i koncernföretag

Bolagets dotterföretag Vindpark Vänern Kraft AB har gjort beräkning av anläggningarnas framtida
kassaflöde utifrån i dag kända förutsättningar. Baserat på kassaflödesberäkningen har dotterföretaget kunnat
konstatera att inga ytterligare nedskrivningar behövs. Dotterföretagets aktiekapital är intakt och det finns en
del fritt eget kapital. Karlstads Energi har därför tagit upp ett värde på bolagets aktier i dotterföretaget som
motsvarar bolagets andel av dotterföretagets egna kapital.
Bolaget driver en klass 2-deponi vid Djupdalen. Då krav finns på sluttäckning av deponin görs avsättning i
enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Avsättningen för den kassagenererande deponin har fastställts genom beräkning av nuvärdet av framtida
kostnader. Nuvärdet av avsättningsbehovet har tagits fram i en ekonomisk konsultrapport (upprättad i
januari 2018 i anslutning till årsbokslutet), som i sin tur baseras på en teknisk konsultrapport (upprättad i
september 2017). Den tekniska konsultrapporten beskriver åtgärder och kostnader för sluttäckning. För
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata
antaganden.
Följande antaganden har använts i respektive rapport:
- Den återstående livstiden för deponin beräknas, enligt den tekniska konsultrapporten, till 40 år från och
med år 2018.
- De kostnader som beräknats i den tekniska konsultrapporten är:
* Kostnader för geoteknisk undersökning.
* Kostnader för sluttäckning.
* Kostnader för underhåll, övervakning och kontroll av deponin under efterbehandlingsfasen.
* Lakvattenkostnader under efterbehandlingsfasen.
- Övriga antaganden som gjorts i den ekonomiska konsultrapporten är:
* Kalkylränta 6 %.
* Inflation 2 % per år.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar vilka förväntas bli realiserade i framtida
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.
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Nettoomsättning per verksamhetsgren
2018

2017

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Elhandel
Elproduktion
Värme
Kommunal renhållningsskyldighet
Övrig renhållningsverksamhet

280 209
187 376
409 898
83 504
20 602

223 055
140 349
400 068
81 433
18 408

Nettoomsättning exkl. punktskatter

981 589

863 313

-

159 662

981 589

1 022 975

Punktskatter
Nettoomsättning

Operationell leasing
Företaget hyr ut vissa verksamhetslokaler enligt avtal om operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter
under året uppgår till 140 tkr (142 tkr). Företaget hyr även ut container och flak inom renhållningsverksamheten. Omfattningen uppgår inte till några väsentliga belopp. Framtida leaseavgifter anges inte då de
inte anses väsentliga.
Not 4

Övriga rörelseintäkter
2018

2017

Ersättning för administrativa tjänster
Övriga rörelseintäkter

5 774
3 867

5 413
4 594

Summa

9 641

10 007

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade.

Not 5

Råvaror och förnödenheter

Bolaget hade per 2018-12-31 prissäkringar av energi för åren 2019 - 2022. Skillnaden mellan priset vid
anskaffningstidpunkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2018. Det
positiva värdet per balansdagen var 75 468 tkr. Föregående år var värdet positivt och uppgick till 16 930
tkr.
Not 6

Operationella leasingavtal

Företaget leasar vissa verksamhetslokaler, en del maskiner och fordon, kommunikationsnät samt viss
kontorsutrustning enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till
9 590 tkr (9 277 tkr). Framtida leaseavgifter anges inte då de inte anses väsentliga.
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Ersättning till revisorerna

2018

2017

2018

2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag

105
50

117
80

Kvinnor
Män

4
5

3
6

Summa

155

197

Totalt

9

9

31

37

186

234

Kvinnor
Män

1
5

1
5

Totalt

6

6

Lekmannarevision
Totala ersättningar till revisorer

Not 8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018

2017

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

31
120

30
122

Totalt

151

152

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

1 664
69 242

1 600
67 236

Summa löner och andra ersättningar

70 906

68 836

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda

23 715
656
5 090

22 931
483
4 284

Summa sociala kostnader

29 461

27 698

100 367

96 534

Totalt

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolaget är uppsägningstiden tolv månader varav VD är garanterad sex månadslöner i
avgångsersättning utan krav på arbetsinsats. Bolaget har för sin del rätt att under uppsägningstiden omgående
skilja VD helt eller delvis från samtliga angelägenheter som rör bolaget.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal andra ledande befattningshavare

Not 9

Eventualtillgångar

Karlstads Energi AB har i försäkringsavtal om tryggande av förmånsbestämd pension med KPA
Pensionsförsäkring avtalat om överskottsfond. Överskottet beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer
som vid varje tillfälle gäller för KPA Pensionsförsäkring. Värdet i överskottsfonden beräknas som den
positiva skillnaden mellan å ena sidan försäkringarnas pensionskapital och å andra sidan kapitalvärdet av
garanterande åtaganden, gjorda indexeringar och det solvenskapital som KPA Pensionsförsäkring behöver.
Överskottet får användas för att finansiera kostnaderna för indexeringar av pensionsförmånerna samt för
betalning av andra premier för försäkrade förmåner i KPA Pensionsförsäkring.
Överskottsfondens ingående värde var 1 680 tkr och utvecklingen var positiv under året. 976 tkr har använts
för att finansiera indexeringskostnad och 1 675 tkr för betalning av andra premier för försäkrade förmåner i
KPA Pensionsförsäkring. Överskottsfondens utgående värde per 2018-12-31 var 0 tkr.
Not 10

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram
Ledningsrätter
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

54

55

2018

2017

-2 243
-22
-17 050
-98 897
-1 007

-2 347
-22
-10 725
-101 420
-1 173

-119 219

-115 687
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Not 15

Rörelseresultat per verksamhetsgren
2018

Elhandel
Elproduktion
Värme
Kommunal renhållningsverksamhet
Övrig renhållningsverksamhet
Summa

11 142
4 996
91 986
2 739
-603

8 853
3 187
69 614
3 889
-295

110 260

85 248

Resultat från andelar i koncernföretag
2018

2017

Återförd nedskrivning
Nedskrivningar

2 512
-

-5 610

Summa

2 512

-5 610

Nedskrivning har skett av aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB till ett värde som motsvarar bolagets andel av
det egna kapitalet i vindkraftsbolaget per 2018-12-31.
Not 13

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2018

2017

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

143

153

Summa

143

153

Not 14
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Bokslutsdispositioner
2018

2017

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt
plan
Lämnade koncernbidrag

-63 000
-25 050

-58 619
-28 378

Summa

-88 050

-86 997

2018

2017

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

-6 615
883

-400
2 118

Skatt på årets resultat

-5 732

1 718

Redovisat resultat före skatt

20 411

-13 692

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)
Justering uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år
Skatteeffekt av resultat från andelar i koncernföretag
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat

-4 490
-665
553
-110
2
-1 022

3 012
400
-1 234
-61
1
-400

Redovisad skattekostnad

-5 732

1 718

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
-Omklassificeringar

15 465
436
-

14 396
672
397

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 901

15 465

Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Omklassificeringar

-12 764
-2 243
-

-10 377
-2 347
-39

Utgående ackumulerade avskrivningar

-15 007

-12 763

894

2 702

2017

Rörelseresultatet fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

Not 12

Karlstads Energi AB
556071-6085

Räntekostnader och liknande resultatposter
2018

2017

Räntekostnader, Karlstads kommun
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-3 143
-1 311

-5 447
-1 039

Summa

-4 454

-6 486

Not 16

Not 17

Skatt på årets resultat

Dataprogram

Utgående restvärde enligt plan

56

57
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2018-12-31

2017-12-31

-156 295
-13 771
-10 142

-150 745
5 175
-10 725
-

-180 208

-156 295

Ingående nedskrivningar
-Årets nedskrivningar

-1 336
-3 279

-1 336
-

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-4 615

-1 336

229 621

163 611

2018-12-31

2017-12-31

2 656 072
15 535
-4 508
-76 161

2 632 836
18 387
-9 597
14 394

2 590 938

2 656 020

Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Årets avskrivningar
-Omklassificeringar

-1 253 389
4 188
-97 766
10 141

-1 158 814
6 898
-101 420
-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 336 826

-1 253 336

Ledningsrätter
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp

453
20

445
8

Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Årets avskrivningar
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

473

453

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar

-81
-22

-59
-22

-103

-81

370

372

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 031

1 031

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 031

1 031

Ingående avskrivningar

-1 031

-1 031

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 031

-1 031

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 19

Tomträtt

Utgående restvärde enligt plan

Not 20
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Byggnader och mark
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

321 242
3 411
89 791

314 208
7 918
-8 849
7 965

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

414 444

321 242

58

Utgående restvärde enligt plan

Not 21

Maskiner och andra tekniska anläggningar

59
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2018-12-31

2017-12-31

Ingående nedskrivningar
- Årets nedskrivningar

-1 131

-

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 131

0

1 252 981

1 402 684

Utgående restvärde enligt plan

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 16 273 tkr (16 273 tkr).
Not 22

Inventarier, verktyg och installationer

Karlstads Energi AB
556071-6085
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Andelar i koncernföretag
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv av aktier
Aktieägartillskott

104 031
-

102 840
25
1 166

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

104 031

104 031

Ingående nedskrivningar
Återförd nedskrivning
Årets nedskrivningar

-103 518
2 512
-

-97 908
-5 610

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-101 006

-103 518

3 025

513

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

36 480
1 287
-49
49

35 374
1 101
-52
57

Utgående restvärde enligt plan

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

37 767

36 480

Dotterföretag

Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Årets avskrivningar
-Omklassificeringar

-33 408
49
-1 007
-

-32 326
52
-1 173
39

Utgående ackumulerade avskrivningar

-34 366

-33 408

3 401

3 072

Utgående restvärde enligt plan

Org nr

Vindpark Vänern Kraft AB

Antal Rösträttsaktier andel %

Säte

556721-4613 Karlstad

3 500

Summa

Not 25

Bokfört Bokfört
Kapitalvärde
värde
andel % 18-12-31 17-12-31

70

70

3 025

513

70

70

3 025

513

Uppskjuten skatt
2018-12-31

Not 23

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Försäljningar och utrangeringar
Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

2018-12-31

2017-12-31

22 245
24 969
-104
-13 678

31 283
13 821
-46
-22 813

33 432

22 245

Avser investeringar i anläggningstillgångar och som vid årsskiftet inte var avslutade. Det upparbetade värdet
består av direkta utgifter och värdet av nedlagd tid. I timpris ingår skälig del indirekta utgifter.

60

Byggnader och mark
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Övrigt

2017-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad
skuld
fordran
25 447
5 242
7 455
1 595
-1 767
378
239
51

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad
skuld
fordran
21 496
4 729
5 090
1 120
-1 314
289
302
66

Delsumma
Kvittning

31 374
-

378
-378

6 888
-378

25 574
-

289
-289

5 915
-289

Summa

31 374

0

6 510

25 574

0

5 626

Not 26

Kundfordringar

I beloppet ingår kundfordringar övertagna från Karlstads El- och Stadsnät AB med 40 071 tkr (23 855 tkr).
Anledningen till att kundfordringarna övertagits är samfakturering.

61
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Not 32

Övriga fordringar
2018-12-31

2017-12-31

Elcertifikat
Utsläppsrätter
Övriga poster

24 737
4 038
7 667

20 652
2 497
6 141

Summa

36 442

29 290

Not 28
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31

2017-12-31

33 801
48 217
621
31 695

24 587
49 973
584
20 770

114 334

95 914

Elavgifter
Fjärrvärmeavgifter
Skatt på energi
Övriga poster
Summa

Totalt

Ingående redovisat värde 2017
Tillkommande avsättningar

28 724
15 320

28 724
15 320

Summa 2017-12-31

44 044

44 044

Ingående redovisat värde 2018
Tillkommande avsättningar

44 044
2 642

44 044
2 642

Summa 2018-12-31

46 686

46 686

Avsättning för deponikostnader avser bolagets avsättning för sluttäcknings- efterbehandlings- och
lakvattenkostnader m m för Djupdalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2018. Bolagets
åtagande avseende sluttäckning av deponin bruttoredovisas, vilket innebär att den fordran som bolaget har
på förra verksamhetsutövaren Karlstads kommun tagits upp under balansposten Andra långfristiga
fordringar 25 969 tkr (24 499 tkr). Kommunen ska stå för de sluttäckningskostnader som avser deponerade
volymer fram till 1 april 2004.

Beviljat belopp på koncernkontot uppgår till

2018-12-31

2017-12-31

700 000

795 000

Karlstads Energi ingår i Karlstads kommuns koncernkontosystem. Enligt finanspolicyn omprövas
checkkreditens ram varje år.

Obeskattade reserver
2018-12-31

2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

1 152 454

1 089 454

Summa

1 152 454

1 089 454

I obeskattade reserver ingår 21,4 % uppskjuten skatt.
Not 31

Koncernkonto

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 30 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.
Not 30

Övriga avsättningar
Deponikostnader

Not 33
Not 29
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Not 34

Övriga kortfristiga skulder
2018-12-31

2017-12-31

Skuld för elanvändning elcertifikat (kvotplikt)
Övriga poster

23 109
7 150

16 354
30 636

Summa

30 259

46 990

2018-12-31

2017-12-31

11 438
13 095
2 050
5 742

11 519
9 025
4 000
5 897

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Som säkerhet för pensionsförpliktelsen har Karlstads kommun tecknat borgen.

Not 35

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Inköpt kraft
Skatt på bränsle, avfall m m
Bränsleinköp

62

63
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2018-12-31

2017-12-31

Övriga poster

12 740

6 196

Summa

45 065

36 637

Not 36

Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Karlstads Stadshus AB, org. nr. 556153-1657 med säte i Karlstad.
Karlstads Stadshus AB är helägt av Karlstads kommun. Moderbolaget upprättar koncernredovisning.
Av totala försäljningsintäkter respektive inköpskostnader, mätt i kronor, avser 7 % (7 %) respektive
3 % (2 %) andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.
Not 37

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
2018

2017

Avsättningar till pensioner
Avsättning sluttäckning deponi
Realisationsresultat på immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Övrigt

-46
-

-44
2 938

393
-21

4 279
-101

Summa justeringar

326

7 072
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Karlstad den 21 februari 2019

Monika Bubholz
Ordförande

Håkan Holm Alteblad
1:e vice ordförande

Malin Berglund
2:e vice ordförande

Lars-Gösta Blåvitt Elofsson

Göran Frödin

Laine Hammarbo

Claes Ljunggren

Mikael Lundström

Lena Nilsson

Erik Kornfeld
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Not 38

Förslag till disposition av resultatet
2018

Kronor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Söderman
Auktoriserad revisor - Huvudansvarig revisor

Stefan Lungström
Auktoriserad revisor

2017

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

18 775 895
14 679 298

30 749 906
-11 974 011

33 455 193

18 775 895

33 455 193

18 775 895

33 455 193

18 775 895

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs
Kronor

64

65

Vår hållbarhetsrapport är tryckt hos ett ISO 14 001-licensierat tryckeri.

Karlstads Energi AB, Hedvägen 20, 651 84 Karlstad,
tel 054-540 71 00, fax 054-85 38 41, www.karlstadsenergi.se,
karlstadsenergi@karlstad.se, org. nr. 556071-6085

