Hållbarhetsrapport 2020
med årsredovisning

Innehållsförteckning

Denna hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kapitel 10§.
Det är Karlstads Energis styrelse som ansvarar för att rapporten tas fram.
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Affärsmodell
Input

Karlstads Energi

Output

Påverkan

Ekonomi

Vision

Produkter och tjänster

Ekonomiskt värde skapas

• 500 GWh levererad förnybar och återvunnen värme
• 71,3 GWh producerad
förnybar el
• 684 GWh levererad miljömärkt el
• 15 745 ton insamlat restavfall
• 4 686 ton insamlat matavfall
• 22 183 ton insamlat grovavfall

• Betalning till leverantörer för varor och
tjänster: 542 mnkr
• Löner och förmåner
till anställda: 78
mnkr
• Inbetalda skatter: 16
mnkr
• Gåvor och sponsrade
regionala aktiviteter

• Rörelseresultat: 43
mnkr
• Omsättning: 797
mnkr
• Eget kapital: 187
mnkr
• Obeskattade reserver: 1 065 mnkr
• Långfristiga skulder:
284 mnkr
Personal

• 155 medarbetare
• Samarbetspartners,
underleverantörer
och tjänsteleverantörer
Insatsvaror

• 392,6 GWh flis
• 1,2 GWh bioolja
• 31,9 GWh värme från
Stora Enso
• 33,0 GWh elförbrukning
• 160,3 GWh utsorterat restavfall
Infrastruktur

• Två fliseldade kraftvärmeverk

• En avfallspanna
• Reservanläggningar
• 35 mil fjärrvärmeledningar
• Bränsleplan
• Sex återvinningscentraler
• Djupdalens avfallsanläggning och deponi
• Två biogasdrivna
sopbilar
• Sju sopbilar som
drivs med HVOdiesel. Fem av dessa
har elektriska aggregat

Främst med ny energi
• Vi har Sveriges nöjdaste
kunder.
• Vi har Sveriges mest
engagerade medarbetare.
• Vi är ett föregångsbolag
inom alla våra verksamheter.

• 3 356 ton träaska som
återförs till skogen
• 7 094 ton slagg för återvinning

• Vi är ledande inom
hållbarhet

Socialt/relationer

• Vi ägs av Karlstadsborna
• Produkt- och tjänsteutveckling
• Personalutbildning
• Kundutbildning
• Stöd till det regionala
föreningslivet
• Deltagande i samarbete med andra
bolag och branschföreningen
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Biprodukter

Utsläpp och avfall

Hållbara

Nära

Framåt

Ny energi som förbättrar
Varje dag

•
•
•
•
•

CO2 biogen koldioxid
CO2 fossil koldioxid
NOx
Flygaska
Utsläpp från bränsletransporter

Hållbara erbjudanden

• Uppvärmning med
låg miljöpåverkan
• 100 procent miljömärkt levererad el till
konkurrenskraftigt
pris
• Omhändertagande
av avfall för materialoch energiåtervinning
samt deponi
• Nyckelfärdiga solcellspaket
• Energikartläggningar
Hållbar verksamhet

• Tar vara på resurser
som annars skulle gå
förlorade
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• Producerar
förnybar

el samt förnybar och
återvunnen värme
• Bidrar till att utsläppen av koldioxid
sänks med ungefär
200 000 ton årligen
Ansvarsfull partner

• En säker och hälsosam arbetsmiljö för
Karlstads Energis
medarbetare och
leverantörer
• Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
• Långsiktiga avtal och
relationer med leverantörer
• Skapar regionala arbetstillfällen genom
den egna verksamheten och regionala
inköp
• Stöttar det lokala
föreningslivet
• Praktikplatser till
elever och studenter
• Attrahera framtidens
arbetskraft

En utmaning vi gärna antar
De flesta tänker inte på oss, men vi finns med dig dygnet runt.
Det var temat i en reklamkampanj för Karlstads Energi
under 2020, där vi lyfte fram våra medarbetare. Att sälja
produkter och tjänster som de flesta tar för givet och som
man oftast inte lägger märke till så länge de fungerar, kan
egentligen kännas ganska otacksamt. Att det dessutom
är självklart för kunderna att leveranserna ska fungera
helt sömlöst, utan avbrott eller störningar, med högsta
kvalitet och av personal med kundfokus gör inte utmaningen mindre. Men vi tar oss an uppgiften med tillförsikt.
Under 2020 har vi åter fått kvitto på att vi är på rätt väg
genom nya topplaceringar i SKIs kundundersökning,
där vi precis som 2018 har Sveriges nöjdaste kunder i
kategorin elhandel privat. Dessutom har vi Sveriges näst
nöjdaste fjärrvärmekunder, både bland privat- och företagskunderna.
I skrivande stund, februari 2021, med högtryck och
bitande kyla utanför fönstret på hemmakontoret är det
svårt att inte slås av kontrasterna mot det mildväder som
präglade mycket av 2020. Den uteblivna vintern förra året
gjorde djupa avtryck i vårt resultat och har mycket tydligt
påvisat behovet av att utveckla bolaget. Vi har därför
ytterligare höjt tempot i att ställa om och modernisera
Karlstads Energi, så att vi också i framtiden ska vara ett
starkt bolag och för att bli Främst med ny energi, som vår
vision lyder.
Coronapandemin påverkar förstås även vår verksamhet.
Från mars i fjol arbetar vi med att uppdatera riskanalyser
och att upprätta kontinuitetsplaner. Liksom i samhället
i övrigt har ett antal åtgärder vidtagits för att minimera
smittspridning, öka säkerheten för våra kunder och, inte
minst, att kunna fortsätta leverera vår samhällsviktiga
verksamhet. Bland annat har vi glesat ut besöken på våra
återvinningscentraler och gått över till digitala kundmöten. När många branscher möter ett tufft ekonomiskt läge
har vi ökat resurserna för kredithantering för kunder som
hamnat i en besvärlig situation. Att bolaget har drabbats
relativt lindrigt av covid-19 under året ser vi som ett bevis
för att våra medarbetare har följt råd och rekommendationer på ett bra sätt - både i arbetet och i privatlivet.
Visst har pandemin inneburit många utmaningar, men
den har också släppt loss en kraft att utveckla bolaget
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och att tänka nytt. När vi summerar 2020 kan vi konstatera att vi inte ”bara” har lyckats utföra våra uppdrag enligt
plan, vi har också med gemensamma krafter ökat takten i
vår förändringsresa.
Under det gångna året har vi konverterat en del av vår
avfallspanna Heden 1 från fossilt till biobaserat startoch stödbränsle. Beslut har också fattats om att göra
investeringar för att livstidsförlänga Heden 1. Den är en
viktig hållbarhetsfaktor för hela Värmland genom att den
energiåtervinner avfall från stora delar av regionen. Det
kommer också att ge en trygg och hållbar baslast för Karlstads värmeproduktion under lång tid framöver.
Karlstads Energi har också under 2020 lanserat ett antal
nya produkter och tjänster som syftar till att hjälpa våra
kunder till en mer hållbar vardag. Bolagets försäljning av
solceller bidrar till att öka förnybar elproduktion lokalt och
genom att köpa in överskottsproduktion ökar vi andelen
sol i elmixen. Genom att erbjuda energikartläggningar kan
vi hjälpa våra el- och fjärrvärmekunder att optimera sin
energianvändning. Med tjänsten FNI Villa, alltså fastighetsnära insamling av pappers- och plastförpackningar,
kan villahushållen i Karlstad minska andelen plast som
går till förbränning och öka utsortering av matavfall till
biogasproduktion. Genom större fokus på hållbar affärsutveckling räknar vi med att kunna erbjuda fler nya produkter och tjänster under 2021.
Under 2020 har Karlstads Energi också tagit steg för
att stärka befintliga produkter och tjänster för att kunna
bidra till att uppnå klimatmålen och omställningen mot
ett fossilfritt samhälle. Bland annat handlar det om att
utreda möjligheten till vätgasproduktion i anslutning till
kraftvärmeanläggningar och installationen av en demoanläggning för förgasning på vår produktionsanläggning,
som i förlängningen skulle kunna resultera i produktion av
bland annat förnybara
drivmedel.
Så även i framtiden
kommer vi vara med
våra kunder - dygnet
runt.
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Erik Kornfeld, vd
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Våra hållbarhetsfrågor

Dialog med våra
intressenter

En säker arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan, hög tillgänglighet och

Att vi vet vad våra intressenter

produkt- och tjänsteutveckling. Det är våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

tycker om oss är förutsättning

Intressenter

Aktiviteter

Frekvens

Kunder

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

Löpande
Löpande
Löpande
Dagligen
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

Leverantörer och
entreprenörer

Upphandlingar
Projektmöten

Löpande
Löpande

Myndigheter

Dialog i olika frågor

Löpande

Universitet

Samarbete kring
utbildning
Examensjobb

Löpande

Nätverksträffar med
branschföreningar

Löpande

för att vi ska fortsätta utveckla
Varje år går bolaget igenom och identifierar vilka hållbarhetsfrågor vi ska prioritera att arbeta med. Inför 2020
gjordes samma bedömning som tidigare om vilka våra
viktigaste hållbarhetsfrågor är.

En säker arbetsmiljö
Alla på Karlstads Energi ska kunna lämna arbetsplatsen i
samma skick som de kom. Detta gäller även för våra entreprenörer, samarbetspartners och besökare. Därför har
säkerheten även 2020 haft högsta prioritet. Vi har också
intensifierat och systematiserat vårt arbetsmiljöarbete. Vi
berättar mer om detta arbete senare i denna hålllbarhetsrapport.

Minskad klimatpåverkan

kan starta och stödelda vår avfallspanna helt utan fossil
olja.

bolaget. Därför har vi en dialog

Hög tillgänglighet

intressenter.

Vi levererar flera samhällsviktiga tjänster, bland annat
fjärrvärme och renhållning. Hög tillgänglighet är därför en
av våra viktigaste hållbarhetsfrågor och en förutsättning
för en hållbar kundnöjdhet.

Produkt- och tjänsteutveckling
Energimarknaden förändras snabbt och för att även i
framtiden kunna erbjuda efterfrågade produkter måste
vi bredda vår produktportfölj. Under 2020 lanserade vi
därför produkter som nyckelfärdiga solcellspaket och
energikartläggningar – och fler produkter är på gång.

Bolaget har en lång tradition av att arbeta för att vår miljöpåverkan ska minska. Under 2020 bytte vi bland annat ut
vår stöd- och startbrännare på Heden 1 vilket gör att vi nu

Betydelse för våra intressenter

Fokusera och rapportera

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kundnöjdhet
Prisvärda produkter
Jämställdhet- och mångfald
Arbete mot korruption

En säker arbetsmiljö
Minskad klimatpåverkan
Hög tillgänglighet
Produkt- & tjänsteutveckling

Bevaka och informera

Rapportera

• Mänskliga rättigheter
• Biologisk mångfald

•
•
•
•

Viktigt
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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.

Mänskliga rättigheter
Våra leverantörer är i första hand verksamma i närområdet och vi har möjligheten att följa dem på nära
håll. Utifrån våra erfarenheter gör vi bedömningen att
de mänskliga rättigheterna efterlevs. Vi har inte heller
noterat något fall av brott mot de mänskliga rättigheterna under 2020.

Resursanvändning
Kompetensförsörjning
God ekonomi
Transporter

Betydelse för Karlstads Energi

Kunden är fortsatt vår viktigaste intressent. Därför
genomfördes även under 2020 en undersökning
bland våra fjärrvärme- och elkunder. Resultat var lika
glädjande som tidigare i år – vi är fortsatt ett av Sveriges mest omtyckta energibolag. Bland våra elkunder
på privatsidan ligger vi till och med i den absoluta
toppen. Undersökningen visade också att vi behöver
fortsätta att vässa oss när det gäller digitaliseringen.

En annan mycket viktig intressentgrupp är våra
medarbetare. Varannan månad genomförs en medarbetarundersökning där våra medarbetare får tycka
till om bland annat samarbetet och ledarskapet i
bolaget. Kontinuerliga medarbetarundersökningar är
en viktig del i vår förändringsresa Ny Energi 2025 där
vi har visionen att vi ska bli främst med ny energi.

Mycket
viktigt
Rapportera

i alla forum där vi möter våra

Vid större upphandlingar som annonseras internationellt måste alla anbudslämnare lämna en försäkran
att de respekterar mänskliga rättigheter.

Mycket
viktigt

Bransch

8 gånger/år
Efter behov

Löpande
Löpande

Löpande

Sammantaget gör bedömningen att vi kan fokusera
på andra förbättringsområden.
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Miljö

Miljöpolicy

Enligt vår miljöpolicy ska vår verksamhets miljöpåverkan långsiktigt

Vi på Karlstads Energi AB ska sträva efter att vara ledande inom

minska. Som ett led i det arbetet bytte vi ut start- och stödbrännaren

hållbarhet, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra

till vår avfallspanna så att vi nu kan använda fossilfri olja.

hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Som en del i vårt omfattande
miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identifierat ett antal miljöaspekter som sedan har rangordnats efter hur stor miljöpåverkan de har. När vi kartlagt våra miljöaspekter och
gjort en prioritering arbetar vi systematiskt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Detta uppnår vi genom att:

• Sträva efter en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling och därmed
skapa förutsättningar för att uppnå en god livskvalitet i Karlstads kommun.
• Så långt som möjligt använda hållbara bränslen och processer som begränsar
klimatförändringen och minimerar miljöbelastningen.

Arbetet med att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ har pågått sedan 1980-talet. De stora stegen tog vi
när vi byggde våra pannor som idag står för vår baslast, avfallsanläggningen Heden 1 samt de två fliseldade kraftvärmeverken Heden 2 och Heden 3.
Dessa investeringar har gjort att den fossila andelen av vår fjärrvärmeproduktion nu är nere på enstaka procent.
Men vi nöjer oss inte där. Nu vill ersätta de sista dropparna fossil olja med förnybara alternativ.
Under 2020 byggde vi därför om start- och stödbrännaren som är kopplad till Heden 1. Brännaren används vid start
av pannan samt som stöd när temperaturen i eldstaden sjunker under 800 grader. Efter ombyggnaden kan vi nu
använda förnybar bioolja i stället för fossil olja. På grund av nya skatter på biooljor har det märkliga inträffat att vi, efter
åtgärden, har en högre kostnad i och med att även förnybar bioolja nu beskattas på samma sätt som fossil eldningsolja.
För att vi ska leva upp till vår miljöpolicy att minska vår miljöpåverkan har vi ändå valt att ta den högre kostnaden,
även om vi kan ha synpunkter på skattelagstiftningen i detta fall.
Under 2020 kommer vi genomföra ett antal åtgärder på vår avfallsanläggningen Heden 1, detta för att vi ska kunna
driva anläggningen vidare. Bland åtgärderna märks bland annat byte av travers, alltså den klo som lyfter avfallet från
mellanlagringen i bunkern till pannan. En ny travers ökar tillgängligheten för pannan vilket innebär en minskad miljöpåverkan då oplanerade stopp ofta leder till högre emissioner.
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• Medverka till att minska resursförbrukningen genom att förebygga avfall, göra det
möjligt att återanvända och återvinna produkter och material.
• Följa och delta i utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar
för att uppnå visionen att vara främst med ny energi.
• Ha ett väl fungerande miljöledningssystem för att leda och styra verksamheten
mot ständig förbättring och förebyggande av miljöbelastning.
• Bindande krav och åtaganden ska uppnås.
• Ställa höga krav på miljö, säkerhet och kvalitet i den egna verksamheten samt på
leverantörer och andra samarbetspartners.
• Utbilda och inspirera alla medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar.
• Aktivt samverka med kunder, leverantörer, branschen samt andra intressenter i
frågor kring hållbarhetsarbete.
• Öppet kommunicera vårt hållbarhetsarbete och vår miljöpåverkan.
•
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Miljömål 2020
Status
Bolaget ska fasa ut användning av fossil olja till fjärrvärmeleverans till 2030.
Åtgärd 2020: Vi byggde om start- och stödbrännaren till Heden 1 så att den kan köras på bioolja.
Solcellsproducerad el ska öka med fem procent till 2022.
Åtgärd 2020: Vi tog fram ett erbjudande om nyckelfärdiga solcellspaket till kunder i Värmland.
Normalårsvolymen hos våra mikroproducenter ökade från 1,7 GWh 2019 till 3,3 GWh 2020.
Bolaget ska aktivt verka för ökat återbruk av insamlat material.
Åtgärd 2020: Fortsatt samarbete med aktör som återbrukar återvunnen elektronik samt Solareturen
och Myrorna. Vi söker fortsatt efter fler entreprenörer som vill arbeta med återbruk.
Bolaget ska separat samla in minst 70 procent av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas.
Åtgärd 2020: Rullade ut tjänsten där vi hämtar pappers- och plastförpackningar till alla villakunder.
Bättre källsortering har tidigare visat sig leda till ökad matavfallssortering.
Egna fordon ska drivas med fossilfria bränslen 2021.
Åtgärd 2020: En stor andel av personalbilspoolen ersattes med bilar som körs på 100 procent el.
30 procent av villahushållen i Karlstad ska ha ett abonnemang för källsortering av papper och plast 2022.
Åtgärd 2020: Vi ökade takten i utrullningen av tjänsten där vi hämtar pappers- och plastförpackningar hos villakunderna i Karlstad. Från slutet av 2020 kan alla villakunder i Karlstad teckna sig för tjänsten.
Hushållavfallets innehåll av plastförpackningar i restavfallet ska minska med 20 procent till 2020.
Åtgärd 2020: Utrullningen av tjänsten för hämtning av pappers- och plastförpackningar hos villakunder ökade.
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Globala målen

Miljösiffror

Hållbar energi för alla är vår kärnverksamhet. Vår nya vision är ”Främst

Fjärrvärmeproduktion

Elproduktion

Ursprungsmärkt el

med ny energi”. Det vill vi uppnå genom att leverera förnybar och återvunnen energi till våra kunder samt erbjuda nya produkter och tjänster,
både det som efterfrågas idag och i framtiden.
Störst möjlighet att påverka
Hållbar konsumtion och produktion
Vi planerar att fasa ut all olja för värmeproduktion till
2030. Med vår förnybara och återvunna energi hjälper vi
våra privatkunder till en hållbar konsumtion och våra företagskunder till en hållbar produktion.
Bekämpa klimatförändringarna
Klimatbokslut har visat att Karlstads Energi bidrar till att
minska utsläppen av koldioxid med ungefär 200 000 ton
varje år, främst tack vare vår förnybara elproduktion och
vår förnybara och återvunna fjärrvärme.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Många av våra kunder är företag som använder fjärrvärme i sin produktion och är därmed med och bidrar till att
mer förnybar el produceras.
Hållbara städer och samhällen
Den moderna staden och det moderna samhället behöver
energi. Därför är det av största vikt att energin framställs
på ett hållbart sätt. På Karlstads Energi tar vi tillvara på
resurser som annars skulle gå till spillo och bidrar därmed till ett hållbart Karlstad.

Trädbränslen 66,8 %
Avfall 27,3 %
Bioolja 0,3 %
Fossil olja 0,2 %
Stora prima bio 2,1 %
Stora spillvärme 0,0 %
Stora prima fossil 3,3 %

Förnybar 100 %
Fossil olja 0,0 %

Vatten 59,8 %
Vind 18,47 %
Bio 21,72 %
Sol 0,01 %

8,03

Avfallsinsamlingens utsläpp
per körda mil, kg CO2 e/mil

8

5,85

6

5,33

4,87

4

3,5

2016

Stor möjlighet att påverka
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet för alla
Ekosystem och biologisk mångfald
Möjlighet att påverka
Genomförande och globalt partnerskap
God utbildning för alla
Hälsa och välbefinnande
Liten möjlighet att påverka
Ingen fattigdom
Ingen hunger
Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen
Hav och marina resurser
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2017

2018

2019

2020

Fossiloljebaserad
2017		2018		2019		2020		Mål
produktion		
Inklusive start- och stödolja

-		-		0,8		0,47		0,5

%

*Ny beräkning från 2019.

Tillgänglighet			2017		2018		2019		2020		Budgetmål
Heden 1			98,8		95,0		90,7		95,7		96

%

Heden 2			99,7		99,7		96,7		91,7		98

%

Heden 3			95,7		96,0		98,3		99,9		98

%

Fjärrvärmenät			99,99		99,99		99,99		99,99		99,94

%

Restprodukter		
Bottensand			2 651

ton			Träaska		3 356

ton

Rökgasreningsrest		1 414

ton			Slagg		7 094

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
Djupdalens avfallsanläggning. Rökgasreningsresten används i ett kalkbrott på ön Langöya i Norge.
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Arbetsmiljö - vår mest prioriterade
hållbarhetsfråga

För att kunna jämföra vårt arbetsmiljöarbete med andra
arbetsplatser har vi även börjat mäta antal tillbud per
1 000 000 arbetade timmar, ett så kallat TRIF-mått.

En säker arbetsmiljö är vår viktigaste hållbarhetsfråga. Därför arbetar

Samhällsviktiga verksamheter
– även i pandemitider

vi alltid med målsättningen att vi ska ha noll incidenter som leder till
sjukskrivning. Dit nådde vi inte 2020 – men vi kom en bit på väg.
Under 2020 fortsatte vi arbetet med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018. Anledningen till att vi inför ledningssystemet är att vi ytterligare vill
stärka vårt systematiska arbetsmiljöarbete. För oss har
hälsa och säkerhet alltid högsta prioritet.

direkt i sin smarta telefon.
Vi uppmuntrar hela tiden vår personal att rapportera tillbud och riskobservationer för att därigenom öka säkerheten i bolaget. På så sätt får vi ett bra underlag att arbeta
med framåt när vi ska förbättra vår rutiner.

Målsättningen var att ha ledningssystemet på plats under
slutet av 2020 men av olika anledningar kommer vi ha
systemet på plats i början av 2021. Däremot kunde vi ta
Enia i bruk under 2020. Enia är ett verktyg där våra anställda kan göra riskobservationer och rapportera tillbud

Ett annat mål vi arbetar med är att vi ska ha noll incidenter som leder till sjukskrivning. Under 2020 noterade vi
två incidenter som ledde till sjukskrivning. En klar förbättring från 2019 men fortfarande en bit från målet så vi
behöver fortsatt arbeta fokuserat med detta område.

Karlstads Energi levererar det som kallas samhällsviktiga verksamheter. Till detta räknas vår fjärrvärme som
värmer stora delar av cenvtrala Karlstad och avfallsinsamlingen vi bedriver i kommunen.
För att vi ska kunna leverera våra samhällsviktiga produkter och tjänster i pandemitider inrättade bolaget tidigt en covid 19-grupp som under året haft regelbundna
möten. Gruppen har säkerställt att bolaget arbetet med
riskanalyser och kontinuitetsplaneringar och att vi hela
tiden vidtagit åtgärder som minskar risken för smittspridning. Under hela 2020 rapporterade vi också att vi
befann på grön nivå vilket innebär att vi kunde leverera
våra samhällsviktiga tjänster och produkter utan någon
störning.

anställda
153,1		
155,0

kvinnor		
34,2		
37,2		

män
118,9
117,8

anställd
3,1		
3,7		

kvinna		
3,0		
4,3		
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anställd
3,7		
4,2		

En annan viktig del i vårt förbättringsarbete är de
processkartläggningar vi har gjort och kommer att göra
under de närmaste åren. Genom våra processkartläggningar får vi en tydlig bild av hur vi arbetar idag. Med
dessa som utgångspunkt kan vi systematisera arbetet
med att ständigt förbättra våra verksamheter.

kvinna		
2,3		
3,6		

År
2019
2020

anställd
8,3		
9,4		

kvinna		
11,7		
11.2		

man
7,3
8,9

man
3,2
3,6

År

man
4,2
4,4

Riskobservationer*

tillbud*

2020
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Tillfälliga
föräldrapenningdagar
År
2019
2020

Genom att alla medarbetare känner till såväl sina egna
som bolagets mål är vi övertygade om att vi får mer
engagerade medarbetare vilket ger oss bättre förutsättningar att nå vår vision om att vi ska vara främst med ny
energi.

Avvikelser (olyckstillbud)

Föräldrapenningdagar
År
2019
2020

Under 2020 fortsatte vårt arbete med målstyrning och
processkartläggning i bolaget. Utifrån Karlstads koncerns övergripande mål utformar vi bolagsmål som vi
sedan bryter ned på avdelnings-, enhets- och individnivå.
Målen följs sedan upp regelbundet.

Sjukdagar

Antal anställda
År
2019
2020

Processkartläggning och målstyrning

2016
2017
2018
2019
2020

Rapporterade
avvikelser		
11			
4			
10			
9			
11			
82			

avvikelser som lett
till sjukskrivning
1
0
2
6
2

* Nytt mått 2020
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2020 tog vi på nytt förstaplatsen när det gäller Sveriges nöjdaste elkunder på privatsidan – precis som vi gjorde 2018.
Även inom fjärrvärme ligger vi med i den absoluta toppen.
De årligt återkommande kundundersökningarna brukar
vara trivsam läsning för oss på Karlstads Energi. Så också
2020. I undersökningen bland elkunderna på privatsidan
hamnade vi på delad förstaplats. På fjärrvärmesidan var
vi nästan lika bra, tvåa både bland företags- och privatkunder.
Det som stack ut i undersökningen för 2020 var att
fjärrvärmeföretagen mer än tidigare uppskattade vår
miljöprofil – förmodligen en följd av fler kundkontakter på
företagssidan.
Vad ska vi då arbeta med framöver för att behålla vår
position i toppen och ytterligare stärka kundnöjdheten?
Många kunder efterfrågar fler digitala tjänster, inte minst
i dessa tider när pandemin tvingar många att arbeta hemifrån. Förbättrad information i samband med planerade
och oplanerade avbrott är också ett förbättringsområde
som vi kommer arbeta med under 2021.

Solapromenaden

Invigningen av Solapromenaden var planerad till våren
2020 men pandemin satte stopp för det. I stället planeras en invigning någon gång under 2021.
Under pandemiåret 2020 kunde inte motionsloppet Energiruset arrangeras. Energiruset är ett evenemang som vi
arrangerar tillsammans med IF Göta. Vi har redan börjat
planeringen för evenemanget 2021 och vi hoppas att
pandemiläget är sådant att Energirusets tredje upplaga är
möjlig att genomföra under hösten.

Team Rynkeby
Under 2020 var vi var fortsatt en samarbetspartner till
Team Rynkeby Värmland. Team Rynkeby är en del i ett
europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in
pengar till barn med cancer och deras familjer.
Även om pandemin ställde till det för många kultur- och
idrottsföreningar under 2020 fortsatte vi att stödja lokala
föreningar. På så sätt vill vi göra idrotten och kulturen mer
tillgänglig för värmlänningarna.

Något Karlstads Energi gärna är med och samarbetar
kring är lokala initiativ som ger värmlänningar tillgång till
aktiviteter som genererar energi. En sådan är aktivitet
är Solapromenaden som vi utvecklat tillsammans med
Karlstads kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Solapromaden är ett promenadstråk i centrala Karlstad som
går längs med Klarälven där de som nyttjar promenaden
både kan träna i utegym längs vägen eller delta i digitala
tipspromenader.
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Solklara tjänster
Ett energibolag i solstaden – klart vi ska erbjuda nyckelfärdiga solcellspaket!
När vi hösten 2020 öppnade för intresseanmälningar för solcellspaket var intresset från våra kunder större än vi kunnat tro.
Energimarknaden förändras snabbt och många bolag
behöver se över sina affärsmodeller och vilka produkter
och tjänster som erbjuds. På Karlstads Energi vet vi att vi
i framtiden behöver erbjuda fler produkter och tjänster än
vad vi historiskt gjort.
Under 2020 lanserade vi därför flera nya produkter
och tjänster. Vi erbjuder sedan våren 2020 energikartläggningar till företag och privatpersoner. OK Värmland
blev en av våra första kunder och under året utförde vi
energikartläggningar av OK Värmlands alla bemannade
stationer i Värmland. Vi ser att antalet kunder som beställer tjänsten kommer att fortsätta öka under 2021.
En annan ny produkt som väckte stort intresse under
hösten 2020 var att vi började erbjuda nyckelfärdiga
solcellspaket. Vårt affärsupplägg påminner mycket om
när en kund beställer fjärrvärme: den första kontakten
tas med oss, kunden får ett kostnadsförslag och om hen
accepterar så anlitar vi en entreprenör som utför instal-

lationen. Sen är det oss som kunden vänder sig till vid
frågor, rådgivning eller service. Vår tro och förhoppning
är att vårt starka varumärke och vår höga trovärdighet
kommer att göra att flera värmlänningar vill köpa solcellspaket av Karlstads Energi under 2021 och kommande år.
Genom att sälja solcellpaket bidrar vi till att mer förnybar
el produceras - en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Fjärrkylanät utreds
Under 2020 har vi även undersökt möjligheterna att
bygga ett fjärrkylanät i centrala Karlstad.
I takt med att klimatet blir allt varmare ökar efterfrågan
på kyla, inte minst sommartid. Vi har därför tittat på olika
kylalösningar som vi skulle kunna erbjuda våra kunder.
En sådan möjlighet är att investera i ett fjärrkylanät i centrala Karlstad där kylan produceras i en central högeffektiv anläggning och sedan distribueras ut till våra kunder i
välisolerade rör – precis som fjärrvärme fast med kyla.

Bolagsmål 2020

Status

Parallellt tittar vi på att erbjuda lokala kylalösningar åt ett
antal kunder och vi räknar med att teckna kontrakt med
de första kunderna under 2021.

Ny effektregel – en trygghet för både
kunderna och Karlstads Energi
En trygghet för kunderna vid mycket kalla temperaturer –
och en hållbar effektintäkt för oss över tid. Det uppnår vi
med den effektregel som kompletterar vår prismodell för
fjärrvärme.
2014-2015 moderniserade vi vår prismodell för fjärrvärme. Den största förändringen var att vi gick från beräknad till uppmätt effekt samt att vi införde differentierade
energipriser över året.
Prismodellen har fungerat som den ska under år med
normala temperaturer. Problemet har varit att prismodellen under år utan köldknäppar ger en kraftigt minskad ef-

fektintäkt för oss som bolag. Bra för kunderna kan tyckas
– men inte i det långa loppet. Med en kraftigt minskad
effektintäkt riskerar vi att inte klara framtida investeringar som garanterar det kunderna efterfrågar mest – vår
leveranssäkerhet.
2020 tog vi därför beslut om att införa en regel som säger att vi endast uppdaterar kundernas effektvärden när
dygnsmedeltemperaturen de tre kallaste dygnen under
de senaste tolv månaderna legat inom intervallet -10 till
-16 grader. För Karlstads Energi innebär det att vi inte
riskerar att tappa effektintäkter under vintrar med temperaturer långt över de normala.
För kunderna blir regeln ett skydd mot extra höga effektvärden vid mycket kalla temperaturer. Något som kunderna har efterfrågat sen den nya modellen infördes.
Den nya effektregeln förankrades med kunderna i 2020
års prisdialog.

Åtgärder och resultat 2020

Bolagets kunder ska vara bland de tre nöjdaste i landet.

Vi har Sveriges nöjdaste elkunder på privatsidan och vi har Sveriges näst nöjdaste fjärrvärmekunder, både bland
privat- och företagskunderna.

Bolaget ska öka försäljningen av el med minst 20 GWh per år.

På grund av varmt väder under året ökade vår sålda volym bara från 670 GWh 2019 till 684 GWh 2020. Den uppskattade normalårsvolymen hos våra elkunder ökade under året med knappt 40 GWh.

Bolaget ska ha en bibehållen marknadsandel elkunder i kommunen, och en ökad marknadsandel
i Värmland.

Varumärkesstärkande kampanj i Värmland under 2020. Både antalet kundanläggningar och den sålda volymen ökade
under året.

Större andel uppvärmning med fjärrvärme i Karlstad.

Insåld volym 2020 var 5,6 GWh fördelat på 33 objekt.

Bolagets förnybara elproduktion ska öka med 10 procent.

Styrelsen gav vd i uppdrag att utreda möjligheterna för en solcellspark i Värmland, uppföra solceller inom kommunkoncernens fastigheter och undersöka möjligheterna att förvärva ägarandelar i en landbaserad vindkraftspark.

Bolaget ska utveckla och senast 2020 kommersiellt erbjuda produkten kyla.

Diskussioner fördes med flera aktörer om en lokal kylalösning och vi bedömer att den första installationen kan ske
2021. Utredning om att investera i ett fjärrkylanät genomfördes.

Bolaget ska vara kommunens kompetenscentrum för solenergi.
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Erbjudande om nyckelfärdiga solcellspaket lanserades under hösten och intresset var stort hos kunderna.
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Arbete mot
korruption

Ekonomiska
risker

Nolltolerans mot mutor och kor-

Låga priser på el

kontinuerligt påminner och infor-

Åtgärder: Under 2020 började vi dagligen lägga prisberoende bud för elproduktionen till nästkommande dag. På så
sätt är vi med i budgivningen på Nord Pool och prognosen
kan ökas på dyrare timmar och minskas på billigare. Detta
ger en säkrare intäkt för den el som produceras.

merar om på våra återkommande

Teknikutveckling på konkurrerande alternativ

arbetsplatsträffar.

Åtgärder: Ständigt pågående förbättringsarbete. En allmän
kostnadsöversyn i bolaget pågår löpande.

Inför arbetet med vår interna kontrollplan gör vi varje år
en risk- och väsentlighetsanalys där vi graderar olika incidenter genom att uppskatta hur allvarliga konsekvenserna blir och hur höga riskerna är om incidenterna
skulle inträffa. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalys utgör sedan ett underlag när vi ska prioritera vilka
områden som tas upp i den interna kontrollplanen.

Konkurrens om råvaran ger högre
råvarupriser

ruption är en självklarhet för oss
på Karlstads Energi. Något vi

Åtgärder: Beslut 2020 att inrätta en tjänst som bränslestrateg. Tjänsten tillsätts under 2021.

Effekten av politiska beslut på Sverige- och
EU-nivå som påverkar affärsmodellen
Åtgärder: Genom vår branschförening Energiföretagen
Sverige håller vi oss uppdaterade om de politiska beslut
som berör oss och som fattas på europeisk och nationell
nivå. Vi lämnade in ett remissvar på regeringens förslag att
överföra ansvaret för insamlingen av returpapper till kommunerna.

I kontrollplanen för 2020, som är en utgångspunkt för
vår interna controller som granskar vår verksamhet,
fokuserade vi bland annat på rutinen för kreditering av
fakturor.

Negativa effekter av klimatförändringar

Granskningen visade på att bolagets rutin för krediteringar efterlevs, godkända och signerade underlag finns
och uppföljningar görs enligt plan.

Åtgärder: Ny effektregel gör att vi säkrar en mer hållbar effektintäkt över tid. Utveckling av nya produkter och tjänster.

Hotbilder- som sabotage & dataintrång

Under 2020 genomfördes en processkartläggning
av fjärrvärmeprocessens olika delar. När alla förbättringsförslag i denna process är implementerade ska vi
undersöka den interna kontrollen.

Åtgärder: En anställd säkerhetschef som dagligen stöder
organisationen i arbetet.

Minskad värmeförsäljning
Åtgärder: Utveckling av nya produkter och tjänster som ökar
våra intäkter. Solcellserbjudande lanserades under 2020.

Konkurrenternas försprång vad gäller att
erbjuda produkter som solceller, värmepumpar med mera
Åtgärder: Starkt fokus på produkt- och tjänsteutveckling i
bolaget. Flera nya produkter lanserades under 2020 och
fler planeras att lanseras under 2021.

Effekterna av utvecklat producentansvar
på FNI
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Åtgärder: Vi jobbar nära producenterna så att det framtida
insamlingssystemet anpassas till de förutsättningar vi har
i Karlstad. 2 000 kunder har redan idag tecknat sig för
tjänsten där vi hämtar pappers- och plastförpackningar vid
tomtgräns.
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Årsredovisning 2020
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PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Milda makter – vilken vinter

Anläggning

Drifttid

Tillförd energi

Prod. GWh

Års-

Anm.

verkn

Aldrig tidigare har vi upplevt en så mild vinter som 2019-2020 - något
som satte sina tydliga spår i värmeverksamhetens resultat.

h

Typ

8 184

Avfall

Eo m3

P1

46 917

Flis
Bioolja
Eo1

KUNDUNDERSÖKNINGAR
2

Heden 2

2

3

P2

2

Ångturbin

G1

Heden 3

5

5

Ångturbin

Värme

3,19

149,6

161,3

-

0,2

El

grad %

37

10,4

0,4

9,8

1,0

-

64,7

113

9,8

1,1

Flis

106,9

Inkl rökgaskond.

0,3
54,2

97,9

Inkl rökgaskond.

1 181

10,2
Flis

362,7

Eo1

78

9,8

0,8

310,2

111,9

Inkl rökgaskond.

G3

6 132

P1

1

Eo1

0,1

10,1

0,0

0,0

61
9,2

HV: P4-P5

P2

1

Eo1

0,2

10,1

0,0

0,0

13,8

KV: P1-P2

P4

46

Bioolja

66

10,4

0,68

0,6

87,9

HV: P4-P5

P5

50

68

10,4

0,7

0,6

85,3

P3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

KVÄVEOXIDUTSLÄPP

P6

ton/GWh
1,0

För att säkerställa en effektintäkt som är hållbar på sikt,
även vid milda vintrar, tog vi under 2020 beslut att komplettera vår prismodell för fjärrvärme med en regel som säger
att kundernas effekt endast uppdateras när vi haft tre dygn
under perioden november-mars där genomsnittstemperaturen legat inom intervallet -10 till -16 grader.

1 279

6 019

KVV

Rörelseresultatet för värmeverksamheten stannade därför
på 23 miljoner.

GWh

100,1

Eo1

3
5

Till detta kan läggas att en minskad elproduktion, i och med
det minskade värmeunderlaget blev också elproduktionen i
våra kraftvärmeverk lägre än budgeterat. Dessutom var elpriserna låga under stora delar av året vilket också påverkade
intäkterna negativt.

MWh/
enh

Heden 1

Men kundnöjdheten ligger kvar på höga nivåer.
Fjärrvärmeverksamhetens resultat styrs mycket av hur kalla
januari, februari och december blir i och med att dessa
månader normalt är årets kallaste. I och med att temperaturerna blev långt över de normal dessa månader, januari var
cirka sju grader varmare, sålde vi betydligt mindre värme än
budgeterat.

Ton

Ångturbin

G1

CSK

P1

0,8

El
KV: P1-P2
0

Eo1

P3

1 013

P4

7 822

Pellets

0

Eo1

30

Eo1

0
49
690

0,0

0,0

10,1

0,49

0,4

4,8

3,3

2,7

9,8

0,0

92,9

80,5

0,6

Kronoparken
0,4

TPC/RPC

0,2

Stora Enso

P2+P3

0,0

För kunden innebär regeln ett skydd mot höga effektavgifter
eftersom effekten inte uppdateras när det vinternt har dygn
som är betydligt kallare än det normala.
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Totalt
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71

110,6

Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 87%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 33 GWh
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Småhus 66 GWh

Sjukvård 5 GWh

Offentlig förvaltning 41 GWh
Industri 20 GWh
Flerbostadshus 226 GWh
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Spillvärme
Prima fossilt

-20

KOLDIOXIDUTSLÄPP

När det gäller kundnöjdhet fortsätter vi att ligga med i toppen. För andra året i rad placerade våra fjärrvärmekunder
oss på en andraplats i Svenskt Kvalitetsindex nationella
undersökning.
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Sveriges nöjdaste kunder – igen

2 000 Karlstadsbor kan inte ha fel

Sveriges nöjdaste kunder, en rekordleverans och ett resultat på 11,0

Under 2020 fick alla villahushåll i Karlstad möjlighet att sortera ut sina

miljoner - 2020 var ett mycket bra år för Karlstads Energis elhandels-

pappers- och plastförpackningar i ett eget kärl på tomten.

verksamhet.

Vid slutet av året hade 2 000 Karlstadsbor tecknat sig för tjänsten.

Ekonomiskt gjorde elhandelsverksamheten ett resultat
på 11,0 miljoner, klart över resultatkravet. En större
volym och en bättre marginal är de främsta förklaringarna till vinstlyftet.

KUNDUNDERSÖKNINGAR
1
4

Även om 2020 var ett år med temperaturer över det
normala, inte minst under vintermånaderna, levererade Karlstads Energi 684 GWh el under året, den
högsta noteringen i bolagets historia och 14 GWh mer
än 2019. Med mer normala temperaturer under 2020
räknar vi med att leverera över 700 GWh på årsbasis.
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Antalet kundanläggningar fortsatte också att öka
under året, plus 900. RZ-koncernen, SMA Mineral och
Hovfjället är några av de nya större kunderna som vi
började leverera el till under 2020.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

När det gäller kundnöjdheten är vi tillbaka i toppen 2020 efter att ha slutat på
en andra plats under 2019. En stor anledning till vår topplacering tror vi är att
vi arbetar för att branschen ska ta krafttag mot de oseriösa aktörer som ger
hela branschen dåligt rykte.
Vi var först i landet att certifiera oss enligt Schysst elhandel 2017, ett initiativ
där vi förbinder oss att gå längre än vad ellagen kräver för att stå på kundens
sida. Under 2020 deltog vi även i branschgemensamma seminarier där det
diskuterades vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att vi ska komma till
rätta med de oseriösa aktörerna.
Vår strategi att i första hand premiera befintliga kunder, genom lägre förnyelsepriser, sticker fortsatt ut i branschen.

Efter att ett antal hushåll testat tjänsten för insamling av pappers- och plastförpackningar lanserades tjänsten under 2019.
Tanken var att vi skulle rulla ut tjänsten i Karlstad under 2,5 år
men den stora efterfrågan gjorde att vi ökade takten i utrullningen
under 2020. Under slutet av året kunde alla villahushåll i Karlstad
teckna sig för tjänsten.
Tjänsten bidrar inte bara till ett skönare och enklare liv. Mätningar
har också visat att kunderna som tecknat sig för tjänsten minskar
mängden förpackningar i sitt restavfall samt ökar utsorteringen av
matavfall. Det är därför ingen överdrift att påstå att kunderna som
tecknat sig för tjänsten bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Vår målsättning är att 4 800 av Karlstadsborna ska teckna sig
för tjänsten. För att nå det högt uppsatta målet kommer tjänsten
marknadsföras under 2021.
Den ökade distansundervisningen i skolorna, som orsakats av
pandemin, var förmodligen den största förklaringen till att mängden insamlat matavfall fortsatte att minska för tredje året i rad.
Totalt samlades 4 700 ton matavfall in under 2020. Trenden med
ett minskat matsvinn i samhället är säkerligen också en av förklaringarna till de minskade mängderna.
1 juli 2020 höjdes renhållningstaxan med fyra procent. Den främste förklaringen tillINSAMLING
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Totalt insamlat under 2020 (ton)
Brännbart: 15 746
Grovavfall, elavfall och farligt avfall: 21 905
Förpackningar och tidningar: 5 640
Matavfall: 4 671
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Totalt insamlat under 2020 (ton)
Brännbart: 15 746
Grovavfall, elavfall och farligt avfall: 21 905
Förpackningar och tidningar: 5 640
Matavfall: 4 671
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Förvaltningsberättelse

Värmeproduktionens klimatpåverkan ska långsiktigt minska.

Information om verksamheten

Fjärrkyleverksamheten: Bolaget kan i Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med
fjärrkyla.

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.
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.
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.
Viktiga förhållanden

Renhållningsverksamheten (lagstadgade delen): Bolaget ska omhänderta avfall inom Karlstads kommun
på ett sådant sätt att den kommunala renhållningsskyldigheten fullgörs i allt utom såvitt avser
omhändertagande av slam från fettavskiljare, för vilket kommunen ansvarar genom dess teknik- och
fastighetsnämnd. 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.
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.
Biogasverksamheten: Bolaget kan bedriva produktion av och handel med biogas. Bolaget kan även äga
aktier eller andelar i biogasproducerande företag.

Ägare
Bolaget ägs av Karlstads kommun genom Karlstads Stadshus AB.

Årsredovisning
Bolaget äger, per 31 december 2020, 100 % av aktierna i dotterbolaget Vindpark Vänern Kraft AB. Någon
koncernredovisning upprättas dock inte då koncernens moderbolag Karlstads Stadshus AB upprättar
koncernredovisning för hela koncernen.

Verksamhetsgrenar
Bolaget har fem verksamhetsgrenar. Dessa är elhandel, elproduktion, fjärrvärme, kommunal
renhållningsskyldighet samt övrig renhållningsverksamhet.

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.

Ägardirektiv
Nytt ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige den 14 maj och fastställdes på bolagsstämma i bolaget den
10 juni.

Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

Inom ramarna för bolagets verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, har
bolaget uppdrag och mandat, 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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

El
Elförsäljningen (inklusive intern försäljning) blev 684 GWh, vilket är 14 GWh mer än de 670 GWh som
såldes 2019. Av den totala försäljningen av el utgjorde 33 GWh (39 GWh) försäljning inom bolaget.
Försäljningsvolymen blev något sämre än förväntat på grund av det milda vädret under året.

Elproduktionsverksamheten: Bolaget kan bedriva produktion av el. Bolaget kan även äga aktier eller
andelar i elproducerande företag. Ny elproduktion ska vara förnyelsebar.

Totalt sett över året var prisnivån låg på elbörsen, men steg något i slutet av året. I början av året låg
prisnivån inom prisområde SE3 på 25 öre/kWh medan nivån låg på 32 öre/kWh i slutet av året. Nivån på
avtalspriserna sjönk därmed också under året. Priset för ett fast treårsavtal i början av året var 46 öre/kWh
medan det i slutet sjunkit till 35 öre/kWh. Prisnivån för produkten Månadspris 1 år sjönk från 62 öre/kWh
till 47 öre/kWh.

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.

Antalet elkundanläggningar ökade med ca 900 stycken med en årsvolym på 39 GWh. År 2019 hade bolaget
en ökning av antalet elkundanläggningar med ca 700 stycken med en årsvolym på 15 GWh. Den positiva
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trenden med ökat antal kunder och årsvolym fortsätter därmed.

motsvarande 4,0 GWh och tappet var 13 stycken kunder motsvarande 0,9 GWh.

Karlstads Energi är sedan slutet av 2017 certifierade enligt ”Schysst elhandel”. Befintliga och möjliga nya
kunder kan därmed känna sig trygga med att Karlstads Energi är ett seriöst bolag. Så anser också bolagets
kunder att det är, vilket framkom i SKI:s (Svenskt KvalitetsIndex) senaste kundundersökning. Bolaget
hamnade då på första plats bland elhandelsbolag i Sverige, vilket är två placeringar bättre än 2019.

Fjärrvärmeverksamheten var med i SKI:s kundundersökning under hösten. Det gick även mycket bra i
kundundersökningen för denna verksamhet då det blev en andraplats bland fjärrvärmebolag i Sverige.

Innan coronapandemin blev ett faktum i Sverige genomfördes bland annat elmarknadsseminarium för
företagskunder samt deltagande på ett energieffektiviseringsnätverk. Bolaget deltog även i en coronaanpassad solcellsmässa.
Fjärrvärme
Fjärrvärmepriset lämnades oförändrat för 2020.
Fjärvärmeförsäljningen blev 500 GWh, vilket är 58 GWh mindre än de 558 GWh som såldes 2019. Den
mindre försäljningsvolymen förklaras främst av att de normalt kalla månaderna var varmare eller mycket
varmare än föregående år. Januari var till exempel hela sju grader varmare än januari 2019. Den mindre
försäljningsvolymen medförde lägre fjärrvärmeintäkter. I likhet med 2019 blev det dessutom inte några
längre perioder med riktigt kallt väder. Då bolagets effektavgifter baseras på genomsnittet av de tre kallaste
dygnen tappade bolaget även effektintäkter under hela året.
Avfallspannans tillgänglighet blev 96 %, vilket är i nivå med planerad tillgänglighet. Under året förbrändes
drygt 46 900 ton avfall. Föregående år var tillgängligheten 91 % och då förbrändes drygt 46 300 ton.
Avfallspannan har varit i drift i över 30 år, varför en utredning om avfallsförbränningens framtid togs fram
under året. Beslut fattades att pannan ska livstidsförlängas.
Kraftvärmeverket Heden 3 fungerade mycket bra under året och tillgängligheten blev knappt 100 %. Detta
var bättre än planerat och bättre än föregående år då tillgängligheten var 98 %. Kraftvärmeverket Heden 2
hade en väldigt begränsad drifttid under året på grund av det varma vädret. Anläggningen nådde inte upp till
föregående års tillgänglighet på nästan 97 % utan tillgängligheten blev 92 %. Detta var sämre än planerat
och beroende på avhjälpande åtgärder kopplat till rökgasreningsanläggning och styrsystem. Den
sammantagna elproduktionen för de båda kraftvärmeverken blev mycket mindre än föregående år eftersom
den milda vintern innebar lågt värmebehov och att låga elpriser medförde att värmeproduktionen
prioriterades.
Bolaget är medlem i Prisdialogen och 2020 års dialogmöten om fjärrvärmepriset med fjärrvärmekunderna
hölls i slutet av maj och början av juni. Dialogmötena hölls digitalt på grund av coronapandemin. I början
av september erhölls besked att bolaget blev godkänt för medlemskap i Prisdialogen 2021.
Införsäljningen av fjärrvärme gick fortsatt bra under 2020 med en volym på knappt 6 GWh. Tillkommande
volym är företrädesvis nybyggnation inom stadens centrala delar.
Fjärrvärmeutbyggnaden under 2020 blev volymmässigt som de senaste åren. Antalet nyanslutningar
uppgick till 33 stycken motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på 3,1 GWh. Bolaget tappade dock
14 stycken fjärrvärmekunder med en normalårsförsäljning på 1,9 GWh. Den större delen av den tappade
volymen beror på en kunds nedläggning av sin verksamhet. År 2019 gjordes 38 stycken nyanslutningar
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Renhållning
Inför 2020 lämnades renhållningstaxorna och slamtaxorna oförändrade. 1 juli 2020 höjdes
renhållningstaxorna med 4 %.
Insamlad mängd matavfall minskade för tredje året i rad då ca 4 700 ton matavfall samlades in. En
minskning med 3 % mot 2019 och 5 % mot 2018. Orsaken är inte klarlagd, men en delförklaring kan vara
att matsvinnet minskat och minskade mängder matavfall från gymnasieskolor och restauranger på grund av
restriktioner under coranapandemin. Mängden restavfall, som lämnades till förbränning, minskade med 2 %
till ca 15 700 ton. 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 22 000 ton, vilket är en ökning med
10 % jämfört med föregående år. Ökningen förmodas till stor del bero på coronapandemin som medfört
ökat antal besök på återvinningscentralerna. Samarbetet med återbruksentreprenörer fortgår och för
närvarande bedriver fyra aktörer insamlingsverksamhet på flera av återvinningscentralerna.
Mängden avfall som levererades till Djupdalen var ca 30 500 ton. Detta är en ökning med 6 % jämfört med
föregående år.
Vindkraft (helägt)
Karlstads Energi äger 100 % av aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB efter att ha förvärvat Hammarö
kommuns 30 % av aktierna i slutet av december 2019.
Vindpark Vänern Krafts vindkraftverksamhet avyttrades i slutet av 2019 genom att de fem vindkraftverken
såldes till det franska bolaget Innovents svenska dotterbolag. Slutavräkning mot köparen genomfördes i
början av året och utsläckning av kvarvarande balansposter har pågått under året. Bolaget bedriver efter
försäljningen av vindkraftverken ingen verksamhet.
Coronapandemin
Arbetet med att analysera de ekonomiska konsekvenserna påbörjades under våren då bolaget noterade att
pandemin kunde få konsekvenser på ekonomin. Ett kreditråd, i samverkan med Karlstads El- och Stadsnät
AB, tillsattes för att göra analyser, hantera begäran om anstånd från kunder etcetera. Under året har inte
pandemin orsakat några större konsekvenser på ekonomin men då olika branscher och företag drabbas olika
över tid kommer bolaget att fortsätta följa läget för att minimera konsekvenserna även framöver.
Organisationsöversyn
Bolaget varslade i slutet av året sju tjänster på grund av arbetsbrist efter genomförd organisationsöversyn.
Förhandlingar med berörda fackföreningar har genomförts och överenskommelse har träffats om
individuella lösningar. Utfallet av dessa lösningar har belastat 2020 års resultat.
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Händelser efter räkenskapsårets utgång

renhållningskollektivet till del framöver genom att verksamheten går med planerade underskott.

Fjärrvärme
Fjärrvärmepriset höjdes med 1 % 2021.
Den kommunala renhållningsskyldigheten
Renhållningstaxorna och slamtömningstaxorna lämnas oförändrade under 2021.

Rörelseresultatet för övrig renhållningsverksamhet blev 8,7 mnkr, vilket är bättre än 2019 års resultat på 3,5
mnkr. Förbättringen beror främst på en nedjustering av den avsättning som finns för framtida
återställningskostnader av Djupdalens deponi. Vart tredje år görs en ny beräkning av avsättningens storlek
och den visar nu att deponins livslängd förlängts, som i sin tur beror på att mängden deponerat tonnage är
mindre än förut vilket då resulterar i ett lägre avsättningsbehov.

Flerårsjämförelse

Personal

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Bolaget fortsätter sin förändringsresa - Ny Energi 2025. Under året har bolaget fortsatt arbetet med att
anpassa organisationens storlek till de krav som ägare och styrelse har på bolaget. Det innebär att bolaget
har kompetensväxlat på de områden som identifierats, förstärkt på vissa områden och reducerat på andra.
Detta i linje med vad som bedöms krävas för att bolaget ska kunna möta framtidens krav i energibranschen
och nå bolagets vision ”Främst med ny Energi”. Bolaget har under året rekryterat ny säkerhetschef samt
tillsatt en affärsstrateg. Nya avdelningschefer har dessutom rekryterats för avdelningarna energiproduktion
och återvinningstjänster vilket har innebar att ledningen är tillsatt på alla tjänster och tillsammans med
ledarna på bolaget har den nya organisationen etablerats.

2020
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Justerat eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet
Antal anställda

2019

2018

2017

2016

tkr 797 497 1 024 294 981 589 863 313 883 591
tkr
43 009
81 892 110 260
85 248 106 142
tkr 110 301
85 062 108 461
73 305
94 304
tkr 1 842 376 1 864 440 1 923 256 1 935 356 2 015 998
tkr 187 210 117 057
69 455
54 776
66 750
tkr 1 032 512 1 004 806 975 284 904 550 870 801
tkr 132 214 183 855 206 931 202 987 227 834
%
56
54
51
47
43
st
155
153
151
152
153

Försäljning och resultat

För elhandel blev rörelseresultatet 11,0 mnkr, vilket är bättre än föregående års resultat på 6,5 mnkr. De
främsta anledningarna var en större volym och en bättre genomsnittlig marginal för försåld el.
Rörelseresultatet för elproduktion blev 3,7 mnkr. Detta är sämre än föregående års resultat som blev 4,7
mnkr. Försämringen berodde på lägre elpriser. Elproduktions resultat efter finansiella poster blev däremot
mycket bättre än föregående år då en anteciperad utdelning från dotterföretaget Vindpark Vänern Kraft AB
redovisats för 2020.
Fjärrvärmens rörelseresultat blev 23,0 mnkr. Detta är väsentligt lägre än 2019 års resultat på 70,4 mnkr.
Fjärrvärmeintäkterna blev mycket lägre på grund av mindre försäljningsvolym och lägre effektavgifter.
Dessutom blev elproduktionen väsentligt mindre beroende på låga elpriser och att värmeproduktionen
prioriterades. Den mindre försäljningsvolymen innebar samtidigt lägre bränslekostnader som kompenserade
till viss del resultatbortfallet. Underhållskostnaderna blev lägre jämfört med föregående år då turbinrevision
genomfördes.
För den kommunala renhållningsskyldigheten blev resultat efter finansiella poster -3,4 mnkr. Detta är bättre
än det planerade underskottet, men något sämre än föregående års resultat på -3,2 mnkr. Den 1 juli höjdes
renhållningstaxorna med 4 % bland annat beroende på att skatt på förbränning av avfall infördes från och
med 1 april 2020. Denna skatt innebar ökade kostnader för behandling av avfall för verksamheten. Med
årets resultat inräknat uppgår det ackumulerade överskottet till 2,8 mnkr. Detta ska komma
38

Utifrån de tre fokusområdena i Ny Energi 2025; kommunikation, målstyrning och process har flertalet
aktiviteter sjösatts och avslutats under 2020:
 VD och ledningen har fortsatt att kontinuerligt träffa hela bolaget på stormöten, med ledare på
ledarträffar och enskilda enheter på VD-ronder. Bolagets medarbetardag genomfördes helt
digitalt och så även Hälso- och säkerhetsveckan under hösten. Bolaget har så långt som möjligt
försökt ställa om istället för ställa in.
 olaget har under året implementerat koncernens verktyg för verksamhetsplanering, Stratsys,
fullt ut till enhetsnivå för att kunna följa den röda tråden genom hela verksamhetsplaneringen.
 Bolaget har anställt en arbetsmiljöingenjör som under året har förberett bolaget på certifiering
enligt ISO 45001 (arbetsmiljö) som planeras genomföras i början av 2021. Genom att bolaget
ökar det systematiska säkerhetsarbetet så möter bolaget ledningens, marknadens och
medarbetarnas krav på en säker arbetsplats.
 Pandemin har ställt stora krav på ledare och medarbetare under året. Bolaget har tagit stora kliv
i att digitalisera sin verksamhet i form av möten etcetera samt övergått till hemarbete där det
varit möjligt. Ledare har utvecklat sin förmåga att jobba med riskanalyser och
kontinuitetsplaner för att säkra den samhällsviktiga verksamheten.
 Ett antal processkartläggningar har slutförts och många förbättringsarbeten har sjösatts och
genomförts tack vare kartläggningar och identifiering av förbättringsområden.
Miljö

Bolaget bedrev under 2020 fem tillståndspliktiga och sex anmälningspliktiga verksamheter enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251). Dessa motsvarar ca 51 % 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
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verksamhet på avfallsanläggningen Djupdalen.

Finansiella riskfaktorer

De anmälningspliktiga verksamheterna avser avfallsåtervinning vid masshanteringsstationen Djupdalen,
avslutad flygaskedeponi på Heden, bolagets sex återvinningscentraler samt tre mindre
reservlastanläggningar (panncentraler).

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 stabschef ingår i kommunens centrala finansråd.

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 rökgasreningsrester som genereras.
Hela Karlstads Energi är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom
miljöområdet.

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.

Investeringar, finansiering och finansiell ställning

Bolagsstyrning

Investeringarna uppgick totalt till 46 738 tkr (52 521 tkr). Av detta utgör fjärrvärmedistribution 27 372 tkr
(31 170 tkr).

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

Per 2020-12-31 hade bolaget en skuld på koncernkontot som uppgick till 284 453 tkr (317 406 tkr).
Koncernkontots kredit uppgick till 450 000 tkr i slutet av året.
Förväntad framtida utveckling

Bolagets elförsäljningsvolym behöver fortsätta att öka för att få en stabil nivå på lönsamheten. Arbetet med
att bibehålla kundnöjdheten kommer att fortsätta och utveckling av fler produkter pågår.
Även för bolagets fjärrvärmeverksamhet är det viktigt att öka försäljningsvolymen för att förbättra
lönsamheten. Bolaget arbetar därför både med att förtäta genom anslutning av befintliga fastigheter och att
ansluta så många som möjligt av de nya fastigheter som byggs i Karlstad. Konkurrensen är hård mot
alternativa uppvärmningsformer och produkten måste anses prisvärd. Det blir därför viktigt att fortsätta
effektivisera verksamheten och se över kostnader så att rätt prisnivå kan hållas. Det är också viktigt att
produkten utvecklas och fjärrvärmens konkurrensfördelar måste kommuniceras. Bolaget arbetar dessutom
med att ta fram kompletterande produkter och tjänster där till exempel kyla och tjänster för optimering och
styrning av energisystem kommer att vara viktiga utvecklingsområden.

Styrelsen för bolaget består av sju ordinarie ledamöter med sju suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även
normalt VD och stabschef. 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.
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 elva protokollförda tillfällen under 2020. Vid ordinarie
styrelsemöten informeras alltid styrelsen om bolagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell
ställning. Under 2020 upprättades två tertialrapporter. Styrelsen beslutar årligen om bolagets
verksamhetsplan och budget.
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.

Under det närmaste året planerar bolaget att inom renhållningsområdet söka samarbete inom
Karlstadsregionen. Det planeras även för att etablera samarbete med fler aktörer för återbruk av produkter
då återbruksverksamheten ska öka på återvinningscentralerna.
Regeringen beslutade under hösten 2020 om nya övergångsbestämmelser för förordningen om
producentansvar för förpackningar. De nya bestämmelserna innebär bland annat att kraven på
tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS) skjuts upp till 1 jan 2023. Ett samråd har hållits med en av de
tidigare aktörerna där bolaget, tillsammans med de kringliggande kommunerna vi undersöker
samarbetsformer med, deltog. Bolaget följer utvecklingen i frågan.
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

Eget kapital 2018-12-31
Årets resultat

30 000
-

6 000
-

33 455
47 602

69 455
47 602

Eget kapital 2019-12-31
Årets resultat

30 000
-

6 000
-

81 057
70 153

117 057
70 153

Eget kapital 2020-12-31

30 000

6 000

151 210

187 210

Förslag till vinstdisposition
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

2020

2019

797 497
3 050
11 259

1 024 294
3 019
11 077

811 806

1 038 390

5
6, 7
8

-404 272
-137 464
-117 454

-585 555
-149 652
-108 612

9

-109 158
-449

-111 369
-1 310

-768 797

-956 498

4

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

81 056 865
70 153 382
kronor

151 210 247

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

151 210 247
kronor

151 210 247

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

10

43 009

81 892

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

11
12
13

70 829
133
-3 670

4 595
2 476
-3 901

67 292

3 170

110 301

85 062

-40 114
-34

-25 587
-11 873

70 153

47 602

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

14
15

Årets vinst
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31
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Balansräkning

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Ledningsrätter
Tomträtt

16
17
18

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

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

8 443
325
-

7 996
347
-

8 768

8 343

19
20
21

206 788
1 130 481
6 904

219 081
1 187 925
4 899

22

43 850

39 177

1 388 023

1 451 082

15 308
45
5 455
24 911

10 885
45
5 495
27 527

45 719

43 952

1 442 510

1 503 377

23
24
31

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

25
26
27

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

44

56 287

58 124

132 706
82 363
12 599
15 722
100 189

138 638
13 773
2 098
32 214
116 216

343 579

302 939

399 866

361 063

1 842 376

1 864 440
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Not

2020-12-31

2019-12-31

30 000
6 000

30 000
6 000

36 000

36 000

81 057
70 153

33 455
47 602

151 210

81 057

187 210

117 057
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Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets vinst

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

29

1 064 612

1 129 452

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

30
31

10
44 744

28
49 487

44 754

49 515

32

284 453

317 406

33
34

70
49 176
142 128
19 705
50 268

80 520
90 332
31 940
48 218

261 347

251 010

1 842 376

1 864 440

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
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Noter

2020

2019

43 009
109 158
-3 743

81 892
111 369
1 261

Erhållen ränta

148 424
136

194 522
131

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-2 350
-10 495

-2 660
-7 166

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

135 715

184 827

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

1 837
40 690
-46 028

-9 096
13 692
-5 568

Kassaflöde från den löpande verksamheten

132 214

183 855

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

-1 606
-45 132
489
-4 423

-7 951
-44 570
1 125
-3 265

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-50 672

-54 661

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Utbetalt koncernbidrag

-32 953
-48 589

-104 144
-25 050

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-81 542

-129 194

Årets kassaflöde

0

0

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.

Likvida medel vid årets slut

0

0

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Av- och nedskrivningar
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
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Not 1

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 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.

Elcertifikat och ursprungsgarantier
Intäkter av elcertifikat respektive ursprungsgarantier som tilldelats från Energimyndigheten genom egen
produktion redovisas i den månad som produktion sker. Elcertifikat respektive ursprungsgarantier värderas
till instrumentens 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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kvarstår hos bolaget. Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.
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.
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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.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

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.

Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror
Ledningsrätter
Tomträtt

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade
anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

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

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.
48

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
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.

utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

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.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen
har förändrats.

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.

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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Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.
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.

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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Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU) eller vägd
genomsnittsberäkning.

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 20,6 %.

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

Övrigt
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

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.
Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när
säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.
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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.
Not 2
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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
december 2020 i anslutning till årsbokslutet), som i sin tur baseras på en teknisk konsultrapport (upprättad i
november 2020). 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 44 år från och
med år 2021.
- 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

Uppskattningar och bedömningar

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.

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

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.
Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Andelar i koncernföretag

Bolagets dotterföretag Vindpark Vänern Kraft AB, helägt sedan slutet av 2019, bedriver ingen verksamhet
efter att bolagets vindkraftverk avyttrades i slutet av 2019. Upptaget värde på aktierna i dotterföretaget
motsvaras mer än väl av dotterföretagets egna kapital samt värdet av outnyttjat underskottsavdrag.

Avsättning för deponikostnader

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.

54

55

Karlstads Energi AB
556071-6085

Not 3

24(35)

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Not 7
2020

2019

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

240 210
61 024
387 233
83 960
25 070

288 517
205 455
425 654
81 448
23 220

Nettoomsättning

797 497

1 024 294

Operationell leasing
Företaget hyr ut vissa verksamhetslokaler enligt avtal om operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter
under året uppgår till 166 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

Ersättning för administrativa tjänster
Övriga rörelseintäkter
Summa

Not 5

2020

2019

5 005
6 254

6 282
4 795

11 259

11 077

Råvaror och förnödenheter

Bolaget hade per 2020-12-31 prissäkringar av energi för åren 2021 - 2025. Skillnaden mellan priset vid
anskaffningstidpunkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2020. Det
positiva värdet per balansdagen var 14 131 tkr. Föregående år var värdet positivt och uppgick till 145 tkr.
Not 6
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Ersättning till revisorerna
2020

2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag

148
192

120
114

Summa

340

234

33

31

373

265

2020

2019

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

37
118

34
119

Totalt

155

153

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

1 967
76 526

1 926
70 397

Summa löner och andra ersättningar

78 493

72 323

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

26 040
991
7 501

25 192
215
6 036

Summa sociala kostnader

34 532

31 443

113 025

103 766

Lekmannarevision
Totala ersättningar till revisorer

Not 8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Totalt

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
12 245 tkr (11 138 tkr). Framtida leaseavgifter anges inte då de inte anses väsentliga.
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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.
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2020

2019

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

3
4

3
4

Totalt

7

7

Kvinnor
Män

3
4

2
4

Totalt

7

6

Antal andra ledande befattningshavare

Not 9

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

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

Not 10

2020

2019

-1 160
-23
-12 726
-93 966
-1 283

-849
-23
-14 144
-95 336
-1 017

-109 158

-111 369

Rörelseresultat per verksamhetsgren
2020

2019

Elhandel
Elproduktion
Värme
Kommunal renhållningsverksamhet
Övrig renhållningsverksamhet

11 010
3 689
22 952
-3 328
8 686

6 507
4 699
70 424
-3 210
3 472

Summa

43 009

81 892

Rörelseresultatet fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
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Resultat från andelar i koncernföretag
2020

2019

Återföring av tidigare nedskrivning
Utdelning från andelar i dotterföretag

70 829

4 595
-

Summa

70 829

4 595

2019 gjordes en återföring av tidigare års nedskrivningar för att motsvara värdet av dotterföretagets egna
kapital per 2019-12-31. Redovisat värde på aktierna per 2020-12-31 i dotterföretaget motsvaras mer än väl av
dotterföretagets egna kapital samt värdet av outnyttjat underskottsavdrag.
Not 12

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2020

2019

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Realisationsresultat vid försäljning

133
-

133
2 343

Summa

133

2 476

2020

2019

Räntekostnader, Karlstads kommun
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-2 271
-1 399

-2 531
-1 370

Summa

-3 670

-3 901

2020

2019

64 840
-104 954

23 002
-48 589

-40 114

-25 587

Not 13

Not 14

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt
plan
Lämnade koncernbidrag
Summa
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Skatt på årets resultat

Not 17
2020

2019

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

6
-40

-10 858
-1 015

Skatt på årets resultat

-34

-11 873

70 187

59 475

-15 020

-12 728

7
15 157
-185
1
6

-15
983
-116
3
-

-34

-11 873

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4 %)
Justering för att uppskjuten skatt beräknats med lägre skattesats
(20,6 %)
Skatteeffekt av resultat från andelar i koncernföretag
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat
Redovisad skattekostnad

Not 16

Karlstads Energi AB
556071-6085

Dataprogram
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

23 853
1 606
-250
-

15 901
5 867
2 084

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 209

23 852

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
-Årets avskrivningar

-15 856
250
-1 160

-15 007
-849

Utgående ackumulerade avskrivningar

-16 766

-15 856

8 443

7 996

Utgående restvärde enligt plan
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Ledningsrätter
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

473

473

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

473

473

Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar

-125
-23

-103
-23

Utgående ackumulerade avskrivningar

-148

-126

325

347

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 031

1 031

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 031

1 031

Ingående avskrivningar

-1 031

-1 031

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 031

-1 031

0

0

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
-Omklassificeringar

418 048
433
-

414 444
995
2 609

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

418 481

418 048

Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar

-194 352
-12 726

-180 208
-14 144

Utgående ackumulerade avskrivningar

-207 078

-194 352

Utgående restvärde enligt plan

Not 18

Tomträtt

Utgående restvärde enligt plan

Not 19

Byggnader och mark
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Karlstads Energi AB
556071-6085
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2020-12-31

2019-12-31

Ingående nedskrivningar

-4 615

-4 615

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-4 615

-4 615

206 788

219 081

Utgående restvärde enligt plan

Karlstads Energi AB
556071-6085
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2020-12-31

2019-12-31

Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Årets avskrivningar

-35 348
647
-1 283

-34 366
35
-1 017

Utgående ackumulerade avskrivningar

-35 984

-35 348

6 904

4 899

Utgående restvärde enligt plan
Not 20

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

2 619 073
11 620
-5 472
25 118

2 590 895
14 500
-3 274
16 952

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 650 339

2 619 073

Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Årets avskrivningar

-1 430 017
5 256
-93 966

-1 336 783
2 102
-95 336

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 518 727

-1 430 017

Ingående nedskrivningar

-1 131

-1 131

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 131

-1 131

1 130 481

1 187 925

Not 22

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
2020-12-31

2019-12-31

39 177
30 379
-25 706

33 432
29 217
-1 254
-22 218

43 850

39 177

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

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.
Not 23

Andelar i koncernföretag
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv av aktier

107 296
4 423

104 031
3 265

Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 16 273 tkr (16 273 tkr).

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

111 719

107 296

Not 21

Ingående nedskrivningar
Återförd nedskrivning

-96 411
-

-101 006
4 595

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-96 411

-96 411

15 308

10 885

Utgående restvärde enligt plan

Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
-Omklassificeringar

40 247
2 700
-647
588

37 767
1 942
-35
573

Utgående restvärde enligt plan

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

42 888

40 247

Dotterföretag
Vindpark Vänern Kraft AB

Org nr

Antal Rösträttsaktier andel %

Säte

556721-4613 Karlstad

5 000

Summa

62

63

Bokfört Bokfört
Kapitalvärde
värde
andel % 20-12-31 19-12-31

100

100

15 308

10 885

100

100

15 308

10 885

Karlstads Energi AB
556071-6085

Not 24
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Uppskjuten skatt

Not 28
2020-12-31

Byggnader och mark
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Övrigt

Karlstads Energi AB
556071-6085

2019-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad
skuld
fordran
27 675
5 701
-64
13
-1 150
237
21
4

33(35)

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 30 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad
skuld
fordran
27 333
5 631
1 735
371
-1 452
311
-912
196
-

Delsumma
Kvittning

26 482
-

250
-250

5 705
-250

26 704
-

507
-507

6 002
-507

Summa

26 482

0

5 455

26 704

0

5 495

Not 29

Obeskattade reserver
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

1 064 612

1 129 452

Summa

1 064 612

1 129 452

I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.
Not 25

Kundfordringar

I beloppet ingår kundfordringar övertagna från Karlstads El- och Stadsnät AB med 40 269 tkr (44 661 tkr).
Anledningen till att kundfordringarna övertagits är samfakturering.
Not 26

Övriga fordringar

Summa

2020-12-31

2019-12-31

818
6 162
8 742

17 695
5 587
8 932

15 722

32 214

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Elavgifter
Fjärrvärmeavgifter
Renhållningsavgifter
Övriga poster
Summa

2020-12-31

2019-12-31

26 519
39 177
7 481
27 012

29 666
48 612
7 691
30 247

100 189

116 216

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Som säkerhet för pensionsförpliktelsen har Karlstads kommun tecknat borgen.
Not 31

Elcertifikat
Utsläppsrätter
Övriga poster

Not 27

Not 30

Övriga avsättningar
Deponikostnader

Totalt

Ingående redovisat värde 2019
Tillkommande avsättningar

46 686
2 801

46 686
2 801

Summa 2019-12-31

49 487

49 487

Ingående redovisat värde 2020
Avgående avsättningar

49 487
-4 743

49 487
-4 743

Summa 2020-12-31

44 744

44 744

Avsättning för deponikostnader avser bolagets avsättning för sluttäcknings- efterbehandlings- och
lakvattenkostnader m m för Djupdalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2020. 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 24 911 tkr (27 527 tkr). Kommunen ska stå för de sluttäckningskostnader som avser deponerade
volymer fram till 1 april 2004.

Not 32

Koncernkonto

Beviljat belopp på koncernkontot uppgår till

2020-12-31

2019-12-31

450 000

600 000

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

64
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Karlstads Energi AB
556071-6085
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Övriga kortfristiga skulder

Karlstads Energi AB
556071-6085

Not 37
2020-12-31

2019-12-31

Skuld för elanvändning elcertifikat (kvotplikt)
Övriga poster

3 743
15 962

18 885
13 055

Summa

19 705

31 940

35(35)

Förslag till disposition av resultatet

2019-12-31

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

18 291
13 112
2 505
8 156
8 204

12 771
17 691
1 809
7 135
8 812

Summa

50 268

48 218

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
2020

2019

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

-18
-3 445

-44
-

-274
-6

1 301
4

Summa justeringar

-3 743

1 261

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 % (6 %) respektive 1 %
(2 %) andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

66

81 056 865
70 153 382

33 455 193
47 601 672

151 210 247

81 056 865

151 210 247

81 056 865

151 210 247

81 056 865

Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31

Not 35

2019

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Kronor
Not 34

2020

i ny räkning överförs
Kronor

Karlstad den 25 februari 2021

Monika Bubholz
Ordförande

Christer Alnebratt
1:e vice ordförande

Gunilla Gustafsson
2:e vice ordförande

Lilian Byström

Bengt Holm

Jan Länsberg

Stefan Silfver

Erik Kornfeld
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Söderman
Auktoriserad revisor - Huvudansvarig revisor

Stefan Lungström
Auktoriserad revisor
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