
ÅRS
REDO
VISNING
2010



2

INNEHÅLL
Vd har ordet 3 
Affärsidé och vision 4
El 5
Värme 8
Renhållning 12
Organisation 14
Förvaltningsberättelse 17
Resultaträkning 24
Balansräkning 25
Kassaflödesanalys 27
Noter med mera 29



3

ÄR DET NÅGOT SPECIELLT SOM UTMÄRKER 2010, 
MATS PREGER, VD FÖR KARLSTADS ENERGI?

”Vi gör ett resultat på nästan 70 miljoner kronor och det är 16 miljoner kronor 
högre än avkastningskravet, vilket får betraktas som klart godkänt.”

Hur har det gått med elhandeln under året?
”El-året präglades av extremt svåra förhållande. Året inleddes med den kallaste 
januarimånaden på över 20 år. Kylan i kombination med låg kärnkraftsproduk-
tion och underskott i de nordiska vattenmagasinen medförde höga råkraftpriser 
och hög konsumtion. Året avslutades dessutom med den kallaste december som 
någonsin uppmätts i Karlstad. Trots dessa svårigheter kunde elhandeln generera 
ett positivt resultat tack vare bolagets riskpolicy och väl inarbetade prissäkrings-
rutiner.

Vi genomförde flera kampanjer under året för att stärka varumärket och för att tydliggöra att vi är ett 
prisvärt alternativ på elmarknaden. Resultatet blev att antalet elkunder ökade betydligt mer jämfört 
med tidigare.”

Hur gick det med fjärrvärmen när det var så kallt?
”Det gick faktiskt ganska bra. Personalen ställde upp helhjärtat och såg till att vi klarade våra leveranså-
taganden utan någon större störning. Vi hade god nytta av vår gamla reservanläggning, det oljeeldade 
kraftvärmeverket i Yttre hamn. Nackdelen var att vi förbrukade mycket mer eldningsolja jämfört med 
plan. Det vill vi helst försöka undvika i framtiden.”

Är det något som sticker ut miljömässigt 2010?
”Genom att bygga om och vidareutveckla återvinningscentralen på Våxnäs har vi skapat goda möjlighe-
ter för ökad materialåtervinning i Karlstad. Vi kan numera, förutom alla tidigare fraktioner, separat ta 
emot bland annat hårdplast, gips, tegel, betong, koppar, mässing och rostfritt stål.

I övrigt fortsätter utbyggnaden av matavfallsprojektet. Under 2010 ökade insamlingsgraden till 37 kg 
matavfall per innevånare. Matavfallet processas till fordonsgas vilket ger mycket stora miljöfördelar.”

Är det något spännande på gång?
”Vi arbetar för närvarande intensivt med att ta fram beslutsunderlag för utökad biobränslebaserad 
kraftvärmeproduktion i fjärrvärmesystemet. Hittills visar förstudien på att många fördelar då kan nås 
jämfört med dagens system. Bland annat kan produktionskostnaden sänkas samtidigt som vår miljöpå-
verkan kan minskas än mer. Förhoppningsvis kan ärendet beslutas i fullmäktige under slutet av 2011 
och i så fall skulle det kunna vara möjligt att vara i drift med en ny anläggning hösten 2014.

Dessutom fortsätter arbetet med att få fram beslutsunderlag för utbyggnad av ett fjärrkylasystem i 
Karlstad. Även här räknar vi med att ärendet kan lyftas för beslut under hösten 2011.”
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DET NÄRA OCH ENGAGERADE ENERGIbOLAGET
Karlstads Energi är den nära och engagerade leverantören av energi och renhållning. Vi finns till för att göra  
vardagen lite enklare och bekvämare för våra kunder. Genom ett modernt och miljömedvetet tänkande är vår uppgift 
att erbjuda våra kunder el, fjärrvärme och renhållning.

Karlstads kommuns övergripande vision lyder: Livskvalitet Karlstad 100 000. Vi på Karlstads Energi lämnar årligen 
vårt bidrag genom att alltid sätta vårt miljöarbete i fokus. Inom våra tre nyttigheter erbjuder vi miljömässigt hållbara 
alternativ.
Elhandeln erbjuder sina kunder VärmlandsEl – en ursprungsmärkt produkt vars överskott kommer att investeras i ny 
förnyelsebar elproduktion. 
Vår fjärrvärme har många miljöfördelar jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Merparten av bränslet hämtar vi från 
Värmlands skogar. 
I Karlstad samlar vi sedan några år in matavfall från våra kunder. Matavfallet blir sedan till fordonsgas, det fordonsbräns-
let med den minsta miljöpåverkan.

Fyra ord som driver oss framåt 
Till grund för vårt arbete har vi fyra värdeord: nära, engagerad, trygg och miljöinriktad.
Vår prisbelönta kundservice sitter självklart i Karlstad och är därmed nära sina kunder. Det samma gäller våra renhåll-
ningsarbetare som utgår från sina lokaler på Kronoparken. Engagerade är vi alltid – vad vi än tar oss an.
Tryggheten hänger mycket ihop med vår ägare – Karlstads kommun. Med en stark ägare kan vi alltid jobba långsiktigt.

Vi är ett medborgarägt företag och som boende i Karlstad är det naturligt att vi bryr oss lite extra om värmlänningarna 
och vår gemensamma miljö. Därför känns det bra att Karlstadsborna i allt större utsträckning visar sin omtanke för  
miljön. Allt fler kunder efterfrågar förnyelsebar energi och till dem kan vi erbjuda vår ursprungsmärkta produkt  
VärmlandsEl. Det är ett bra exempel på att både vi och medborgarna bryr oss om miljön. Att fler och fler väljer fjärr- 
värme som energikälla bidrar till att vi varje år minskar mängden koldioxid i Karlstad rejält. Även på renhållnings- 
fronten är vi imponerade av Karlstadsbornas insatser för att sortera ut sitt matavfall. Det tackar både vi och naturen för då 
det insamlade matavfallet omvandlas till biogas.

Genom kommunikation stärker vi vårt varumärke 
Vi arbetar ständigt med informationsinsatser samt att stärka vårt varumärke. Något som gav resultat under 2010 då anta-
let elkunder ökade för första gången på flera år, trots en allt hårdare konkurrens. 
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VIKTIGT TRENDbROTT FÖR ÅRETS bÄSTA ELHANDLARE
Karlstads Energi är landets bästa elhandlare. Den hedrande utmärkelsen fick Karlstads Energi av Villaägarnas 
Riksförbund i november 2010. Villaägarna verkar inte vara ensamma om att tycka om det vi gör. Under 2010 ökade 
såväl antalet kunder som den levererade volymen.

Efter några år med nettotapp av kunder lyckades vi vända trenden under 2010. I april och oktober hade vi två lyckade 
kampanjer där vi erbjöd Sveriges lägsta pris på det ettåriga fastprisavtalet. Detta i kombination med våra attraktiva priser 
på våra övriga elprodukter tror vi är anledningen till framgångarna under året. Under 2011 är målsättningen att netto-
inflödet av kunder ska fortsätta. Genom att fortsätta att hålla ett lågt pris känner vi oss säkra på att det är en målsättning 
som är fullt möjlig att uppnå. 

Ökad leveransvolym
Den levererade volymen ökade till 508 GWh under 2010, att jämfö-
ra med 477 GWh 2009. Volymen är viktig eftersom elhandelsbrans-
chen är en bransch där många aktörer kämpar med små marginaler.
Det kalla vädret i början och slutet av året är en förklaring till den 
ökade volymen. 

Det är inte bara på privatkundssidan som antalet kunder och den 
levererade volymen ökar. Karlstads Energi fortsätter också att med 
framgång bearbeta länets företagskunder. Under 2010 valde ett antal 
kända värmländska företag Karlstads Energi som elleverantör, däri-
bland OK Värmland och Helmia. Dessutom förlängde Färjestad BK 
sitt avtal med Karlstads Energi.
 
Fortsatt succé för VärmlandsEl
Vår ursprungsmärkta produkt, VärmlandsEl, där elen är produce-
rad av vatten-, vind- eller biokraft, fortsätter att vara populär bland 
våra kunder. De kunder som väljer VärmlandsEl är med och bidrar 
till ökad produktion av förnyelsebar el i Värmland. Vi på Karlstads 
Energi öronmärker alla intäkter från försäljningen av Värmlands-
El. Intäkterna kommer oavkortat att användas till investeringar i 
ny förnyelsebar elproduktion i Värmland, något som gynnar både 
Värmland och vår miljö.

Miljövänlig el från Värmland. Läs mer på varmlandsel.se

Miljövänlig el från Värmland. Läs mer på varmlandsel.se
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REKORDFÖRSÄLjNING OCH 
NyA SPÄNNANDE PLANER
Aldrig förr har Karlstads Energi levererat så mycket fjärrvärme som vi gjorde under 2010. Totalt 
levererades 729 GWh skön värme till Karlstadsborna.
I slutet av året fattade bolagets styrelse ett beslut som kan komma att påverka Karlstadsborna 
under lång tid framöver – en förstudie om ett nytt kraftvärmeverk.

Karlstads Energi fortsätter att ansluta nya kunder till fjärrvärmenätet. 
Under 2010 kunde vi hälsa 197 nya kunder välkommen in i värmen. 
Utbyggnaden har främst skett på västra Hagalund, södra Hultsberg 
samt Ilanda industriområde. Till detta kan läggas de förtätningar vi 
gjorde i redan utbyggda områden.
De nya kunderna var med och bidrog till att vi totalt levererade 729 
GWh fjärrvärme under 2010, en ökning med 23 procent jämfört med 
2009. Det kalla vädret under början och slutet av året är den största 
förklaringen till den markanta ökningen.
Resultatet för fjärrvärmeverksamheten blev 45,2 miljoner kronor, vil-
ket är 15,2 miljoner bättre än avkastningskravet. Sjunkande elcertifi-
katpriser under året påverkade resultatet negativt.

Priser, grader och köldknäppar
1 januari 2010 höjdes fjärrvärmepriset med fyra procent. Medelpriset 
till våra Karlstadskunder blev 55,7 öre/kWh under året. Stark kyla 
präglade både början och slutet av året, något som påverkade vår 
försäljning. Medeltemperaturen under året blev 1,4 grader kallare än 
normalt.

Årets lägsta belastning hade vi 10 juli då dygnsmedeltemperaturen var 
20,5 grader. 22 december fick våra anläggningar bekänna färg ordent-
ligt eftersom dygnsmedeltemperaturen då var -21,1 grader. December 
månad var för övrigt en av de kallaste månader som uppmätts i Sverige 
sedan mätningarna startade. Under den stränga kylan hade vi också 
stor nytta av vårt samarbete med Stora Enso som vi köper värme ifrån 
vid behov.

Pålitliga pannor
I vanlig ordning fungerade såväl avfalls- som flispannan mycket bra 
under året, mycket tack vare det arbete vår erfarna personal bidragit 
med. Flispannan fungerade mycket bra under hela året och tillgänglig-
heten blev i det närmaste 100 procent. Något som bidrog till rekord-
försäljningen av värme och rekordproduktionen av el. Avfallspannan 
hade en tillgänglighet på 96 procent. Ett driftavbrott inträffade i 
början av oktober på grund av en mindre brand i bunkern. En förkla-
ring till att stoppet inte blev längre var att de förebyggande åtgärder 
vi vidtagit fungerade som tänkt.

Nytt kraftvärmeverk utreds
I december fattade Karlstads Energis styrelse beslutet att inleda en 
förstudie avseende ett nytt kraftvärmeverk på Heden. De första indi-
kationerna tyder på att en ny panna skulle bidra till att förutsättning-
arna för att hålla fjärrvärmepriset nere ökar, att den fossila oljan helt 
kan fasas ut, att elproduktionen kan öka samt att livslängden på de 
befintliga pannorna förlängs i och med att de inte behöver köras lika 
hårt. Om ett investeringsbeslut tas under 2011 kan en ny panna vid 
Hedenverket stå klar 2014.
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proDuKtionsAnLäGGninGAr

Anläggning Drifttid
h

 Tillförd energi Prod. GWh Årsverkn
grad %

Anm.
Typ Eo m3 Ton MWh/enh GWh Värme El

Heden 1                                    P1 7 760 Avfall 48 389 3,11 150,3 152,0 99,6 Inkl rök-
gaskond.Flis - 0,2

Eo1 215 9,8 2,1
Heden 2 P2 6 187 Flis - 500,9 413,6 103,3 Inkl rök-

gaskond.Eo1 101 9,8 1,0
Ångturbin G1 6 069 104,7
KVV P1 2 300 Eo5 9 818 10,7 105,4 70,1 85,7

P2 2 300 Bioolja 4 868 10,2 49,7 43,3
P3 0
P4 1 336
P5 1 024
P6 0 El  

Ångturbin G1 2 290 20,2
CSK P1 371 Eo1 670 10,1 6,8 5,5 86,5

P3 653 0,3
P4 8 172 Pellets 1 027 4,8 4,9 4,0 80,8

Kostern 57 Eo1 108 9,8 1,1 0,8 71,5
Kronoparken    P2+P3 264+336 Eo1 562 9,8 5,5 4,9 89,8
TPC/RPC 25 Eo1 14 9,8 0,1 0,1 69,6
Stora Enso Spillvärme

Prima bio
Prima fossilt

16,5  
68,4

16,5 
68,4

Köpt värme 
Köpt värme

17,3 17,3 Köpt värme
Totalt 11 488 930,2 796,9 124,9 99,1

Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 92%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 33,7 GWh

KAteGorier VärMe

FJärrVärMeproDuKtion
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ETT bRA ÅR FÖR RENHÅLLNINGEN
2010 var ett bra år för renhållningen i Karlstad. Den totala mängden hushållsavfall som samlades in minskade 
för tredje året i rad samtidigt som återvinningen ökade. Renhållningen kunde också notera ökade intäkter och 
minskade kostnader. 
Att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad avfallsmängd är komplicerat men det verkar som de 
senaste årens ansträngningar att anpassa verksamheten har givit resultat – trots att antalet invånare i kommunen 
ökar.

Antalet hushåll som källsorterar matavfall fortsätter att öka. Sorteringen av grovavfall från hushåll – som lämnas på 
våra sex återvinningscentraler – fortsätter att förbättras genom ett ökat antal avfallstyper och renare fraktioner. Prisni-
våerna för omhändertagande och behandling av avfall har minskat något under året. Ökad efterfrågan på vissa typer av 
avfall har i några fall gjort att nettokostnaderna gått över till att bli nettointäkter. Drivkraften i den positiva utveck-
lingen under 2010 har varit en för branschen relativt stark efterfrågan på sorterat avfall med hög renhetsgrad.

Matavfall gav bränsle för 100 varv runt jorden
Under 2010 samlades cirka 3 200 ton matavfall in, vilket motsvarar fordonsbränsle som räcker mer än 100 varv runt 
jorden med en normalstor personbil. Den insamlade mängden matavfall fortsätter att öka i takt med att ett större antal 
flerfamiljshus väljer källsortering och genom att östra kommundelen kommer med i systemet. Expansionen pågår 
parallellt med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sophämtningen, där hämtningsställen och hämtningsvägar 
anpassas till gällande krav.

Under år 2010 moderniserades återvinningscentralerna Våxnäs, Vålberg och Heden och nya avfallstyper introducerades 
såsom hårdplast (försök pågår på ÅVC Våxnäs), gips, tegel och betong samt olika typer av metaller. Moderniseringen 
har fått den önskade konsekvensen att materialåtervinningen har ökat medan deponering och avfallsförbränning har 
minskat. 

Jämfört med 2009 ökade intäkten från renhållningstaxan med knappt tre procent som en följd av taxehöjningen från 
första januari 2010. Kostnaden för sophämtning minskade med tio procent, främst på grund av minskad kostnad för 
avfallsförbränning, vilket i sin tur förklaras av minskade mängder. Kostnaden för återvinningscentralerna har minskat 
något (två procent) medan intäkter från försäljning har ökat med 76 procent till 3,4 miljoner kronor. Förklaringen till 
ökningen är en stark efterfrågan på vissa typer av avfall. Slamtömningen uppvisar ungefär samma resultat som 2009.

Den övriga renhållningsverksamheten omfattar i huvudsak avfallsupplag Djupdalen och tillhörande lastväxlarfordon 
samt hämtning av papper och förpackningar. Verksamheten på Djupdalen har under 2010 ökat inleveranserna – och 
därmed intäkterna – samtidigt som kostnaderna har sjunkit.
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KARLSTADS ENERGI OCH MEDbORGARNA GER
ENERGI TILL VARANDRA
Karlstads Energi producerar och säljer el och värme samt erbjuder renhållningstjänster.
Vi driver även Karlstads kommuns sex återvinningscentraler och Djupdalens avfallsdeponi.
Vi ägs av medborgarna och företaget ingår i koncernen Karlstads Stadshus Ab som är helägt av Karlstads kommun.

2010 var ett aktivt år och vi har arbetat med flera olika projekt för att stärka oss som företag och arbetsgivare.
Vi vill vara ett energibolag för alla och har som mål att både kunder och anställda ska vara nöjda.

Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss på Karlstads Energi.2009 tog vi fram en jämställdhets- och mångfaldsplan 
som vi aktivt arbetat vidare med under året. Den utgår från kommunens policy ”På lika villkor” och har godkänts av 
samverkansgruppen och vår styrelse.

Vi påbörjade under hösten arbetet med vårt nya kundinformationssystem som ska införas under 2011. Förhoppningarna
är att vi ska förbättra vår tillgänglighet och service för våra kunder. Miljöfrågor är ständigt i fokus och en stor
del av vår vardag. Vi är sedan tidigare miljöcertifierade enligt ISO 14001 och under 2010 genomfördes en extern miljöre-
vision. Resultatet blev med beröm godkänt, precis som under 2009, vilket glädjer oss.

Våra medarbetare mår bättre än någonsin
Var och en på Karlstads Energi är viktig, något vi arbetar med att förmedla för att vi ska trivas och nå bra resultat. Alla
våra anställda erbjuds att göra en hälsoprofil hos företagshälsovården och vi betalar halva kostnaden för motionsaktiviteter 
upp till 3 000 kronor. Våra anställda har också tillgång till Sjuk&Frisk för sjukvårdsrådgivning, Sjuk&Frisk är en del i 
Previa som är vår nya hälsoleverantör. 

Under året minskade sjukfrånvaron till 2,26% vilket är det lägsta och därmed det bästa resultatet någonsin. Under 2010 
har vi genomfört en ledar- och medarbetarundersökning som vi ska arbeta med under 2011. Det har bland annat handlat 
om att förbättra målbilder och information. Resultatet från den visar en liten ökning från den senaste undersökningen 
2008. Nu ska vi arbeta för ett ännu bättre resultat inför nästa undersökning som genomförs 2012. 

Lite siffror: antalet medarbetare uppgick i november till 155, varav 21 procent kvinnor.

Vår styrelse under 2010
Styrelsen har under 2010 bestått av Åke Pettersson Frykberg (MP) ordförande, Lars-Johan Lander (C) vice ordförande, 
Sune Ekbåge (S) ledamot, Arne Pettersson (M) ledamot, Lena Andersson (S) ledamot, Bo Ryderfelt (M) ledamot, Per 
Strömgren (V) ledamot, Rolf Victorin (S) suppleant, Björn Bergin (M) suppleant, Marie Näslund (S) suppleant, Laine 
Hammarbo (S) suppleant, Mats Sigvant (FP), suppleant, Mattias From-Aldaron (MP) suppleant, Christer Hulth (M) 
suppleant.

Gunnel Hansson (M) var lekmannarevisor och Barbro Thunér (S) var lekmannarevisorsuppleant.
Personalrepresentanter har varit Magnus Lundbäck (SKTF), Bo Mattsson (Ledarna) och Lennart Gustafsson (Seko).
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Vår styrelse 2010: Stående från vänster: Bo Ryderfelt, Arne Pettersson, Laine Hammarbo, Per Strömgren, Sune 
Ekbåge, Mats Preger (vd). Sittande från vänster: Lena Andersson, Helena Ohlsson (sekreterare), Björn Bergin, Rolf 
Victorin, Åke Pettersson Frykberg, Mattias From-Aldaron. Frånvarande: Lars-Johan Lander, Mats Sigvant, Marie 
Näslund.

Vår ledning 2010: Stående från vänster: Lars Granefelt, projektchef, Sören Blomqvist, marknadschef, Pär Larsson, 
renhållningschef, Mats Preger, vd. Sittande från vänster: Stefan Wahlberg, ekonomichef, Anita Nyström, support-
chef, Peter Lind, värmechef.
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Allmänt om verksamheten 
Karlstads Energi AB bedriver produktion av och handel med el, äger aktier i elproducerande företag, bedriver med 
anknytning till Karlstads kommuns område produktion av och handel med fjärrvärme samt utför avfallshantering inom 
Karlstads kommun. 

Verksamheten har bedrivits enligt av Karlstads kommun uppställda ägardirektiv. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

El 
År 2010 inleddes med mycket höga priser på elbörsen på grund av kallt väder, problem med kärnkraftverken och ett 
successivt ökande underskott i vattenmagasinen. Genomsnittspriset för februari blev hela 93 öre/kWh. Under våren och 
sommaren sjönk dock priserna tillbaka till ca 40 öre/kWh. Under hösten steg priserna igen till ca 50 öre/kWh främst på 
grund av stora underskott i vattenmagasinen. Året avslutades sen med en mycket kall december som blev hela sju grader 
kallare än normalt. Genomsnittspriset blev 83 öre/kWh, vilket är det högsta decemberpriset sen elmarknaden avreglera-
des. 

På grund av det kalla vädret och de höga marknadspriserna höjdes tillsvidarepriset från 63 öre/kWh till 79 öre/kWh den 
1 februari. Detta pris behölls sen fram till 1 juli då en sänkning gjordes till 69 öre/kWh. Stigande marknadspriser under 
hösten medförde att tillsvidarepriset höjdes den 1 november till 76 öre/kWh. Avtalspriserna låg på en mycket konkur-
renskraftig nivå under hela året. Ett par reklamkampanjer genomfördes under året för att stärka varumärket och visa att 
Karlstads Energi är ett prisvärt alternativ på elmarknaden. Kampanjerna föll väl ut och bolaget har haft en nettotillström-
ning av kunder. 

Elförsäljningen blev 6 % bättre än föregående år trots fortsatt utbyggnad av fjärrvärme inom kommunen och ett ökat 
energisparande hos kunderna. Förbättringen beror på det kalla vädret och ett ökat antal kunder. 

Från och med 1 november 2011 kommer Sverige att delas in i fyra elprisområden, Luleå, Sundsvall, Stockholm och 
Malmö. Införandet av prisområden kommer att medföra att anskaffningskostnaden för elen och priset ut till slutkund 
kommer att variera mellan de olika prisområdena. Bolagets bedömning är att prisområde Malmö kommer att avvika 
väsentligt avseende pris, vilket medför extra hantering. Bolaget har därför under 2010 valt att inte aktivt verka i pris- 
område Malmö utan forstätta koncentrera sig på närområdet (Värmland) inom prisområde Stockholm. 

Värme 
Fjärrvärmepriset höjdes med 4 % den 1 januari. 

Fjärrvärmeförsäljningen blev hela 729 GWh, vilket är den största försäljningsvolymen någonsin och 23 % mer än föregå-
ende år. Den främsta orsaken var det kalla vädret. 

Flispannan fungerade mycket bra under året och tillgängligheten blev i det närmaste 100 %. Produktionen av värme och 
el blev därmed väsentligt större än förväntat.  

Avfallspannan fungerade också mycket bra med en tillgänglighet på drygt 96 %. På grund av torrare avfall gav dock 
rökgaskondenseringen inte lika mycket energi som tidigare, varför volymen värme från avfallspannan blev något under 
förväntat. Avfallspannans torra rökgasrening ska bytas ut och i samband med höststoppet genomfördes den första etappen 
(av två) då ett nytt rekonditioneringstorn installerades. 

På grund av kylan och nationell effektbrist kördes det fossiloljeeldade kraftvärmeverket i yttre hamn under perioden 
januari till mitten av mars, med undantag för fem dagar i januari, samt från mitten av november till årets slut. Spotpriset 
på el låg högt under de båda perioderna, vilket medförde väsentliga intäkter för värmerörelsen. 

Fjärrvärmeutbyggnaden fortsatte även under 2010, men då i något mindre omfattning. Anledningen var att aktuella 
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områden till stor del består av hus med direktverkande el där konvertering till vattenburet system behövs. Utbyggnad 
genomfördes i områdena västra Hagalund, södra Hultsberg samt Ilanda industriområde. Utöver det gjordes förtätningar 
inom redan utbyggda områden. Totalt gjordes 197 stycken nyanslutningar motsvarande en beräknad normalårsförsäljning 
på ca 11 GWh. År 2009 gjordes 491 stycken nyanslutningar motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på ca 17 
GWh.  

Renhållning 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om en höjning av renhållningstaxan med 2 % från och med den 1 
januari 2010. 

Omställning av sophämtningen pågår i enlighet med den av kommunstyrelsen beslutade åtgärdsplanen. Förutom de yttre 
områdena i östra delen av kommunen har alla hushåll fått erbjudande om att sortera ut sitt matavfall för separat insam-
ling och behandling. Deltagandet är nära 100 % för villahushållen och 60 % för hushåll i flerfamiljshus. Ytterligare en 
gasdriven sopbil anskaffades under 2010. Det är den första treaxlade sopbilen som köpts in och den har dubbel lastkapaci-
tet jämfört med de vanliga sopbilarna. Detta ger förutsättningar för minskade transporter genom färre antal tippningar. 

Matavfallet från Karlstads kommun transporteras till Jönköping för rötning och fordonsgastillverkning. I varje transport 
levereras ca 30 ton matavfall och under 2010 levererades ca 3 200 ton. Som en konsekvens av matavfallsprojektet och 
ökad källsortering av papper och förpackningar har mängden brännbart restavfall som levereras till Heden för förbränning 
minskat med nära 5 000 ton per år jämfört med hur det såg ut 2008. 

Efter beslut i kommunfullmäktige i april omarbetade bolaget strategin för återvinningscentralerna. Inriktningen att byg-
ga en ny kretsloppspark lämnades och istället genomfördes en total ombyggnation av återvinningscentralen på Våxnäs. 
Bland annat byggdes en kundmottagning och nya ramper. Återvinningscentralerna Heden och Vålberg moderniserades 
också, men i mindre omfattning. 

Under 2010 tog återvinningscentralerna emot ca 20 000 ton, vilket är ungefär lika mycket som 2009. Mängden avfall 
som deponerades på Djupdalen ökade jämfört med föregående år. Detta främst beroende på inleveranser från en större 
avfallsleverantör. 

En anläggning för mottagning och behandling av oljeslam på Djupdalen färdigställdes under hösten. Anläggningen togs 
i drift under november månad. 

Vindkraft (delägt) 
Vindpark Vänern Kraft AB:s vindkraftverk godkändes avseende provdrift i januari och slutbesiktning ägde rum i slutet 
på mars. Efter att besiktningsanmärkningar åtgärdats övertog vindkraftsbolaget ansvaret för vindkraftverken i maj. Vind-
kraftverken producerade el under hela 2010, men produktionsvolymen blev mindre än förväntat främst beroende på en 
något lägre medelvindshastighet. 

El- och fjärrvärmeförsäljning 
Under år 2010 blev den totala försäljningen av el (inklusive intern försäljning) 508 GWh (477 GWh) och den totala 
försäljningen av fjärrvärme 729 GWh (595 GWh).         

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
På grund av de mycket höga marknadspriserna på elbörsen i december höjdes tillsvidarepriset den 1 januari från 76 öre/
kWh till 83 öre/kWh. 

Fjärrvärmepriset höjdes med 2,5 % den 1 januari. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 att sänka renhållningstaxan med 5,5 % från och med 1 januari.  
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Resultatutvecklingen 
Nettoomsättningen exklusive punktskatter blev 1 115 974 tkr (888 419 tkr) och resultatet efter finansiella poster 69 584 
tkr (81 782 tkr).

För elhandel blev resultatet väsentligt lägre än föregående år. Den främsta anledningen var en lägre genomsnittlig margi-
nal för försåld kraft. Detta till mycket stor del beroende på att förbrukad volym blev större än förväntat under de mycket 
kalla perioderna januari, februari och december, vilket medförde högre anskaffningskostnad. 

För elproduktion blev däremot resultatet bättre beroende på en högre prisnivå för försåld kraft jämfört med föregående år. 

Verksamhetsområdet värme gjorde ett sämre resultat än föregående år. Försäljningsintäkterna blev mycket bättre genom 
väsentligt större försäljningsvolym samt högre fjärrvärmepris. Intäkterna från elproduktionen ökade genom högre pris-
nivå för elförsäljningen. Intäkterna från elcertifikat minskade emellertid på grund av fallande elcertifikatspriser under 
året. Kostnaderna för värmeproduktionen blev dessutom väsentligt högre beroende på att mycket bioolja och fossil olja 
fick användas. Kapitalkostnaderna fortsatte att öka som en följd av utbyggnaden av fjärrvärme. 

Resultatet för den kommunala renhållningsskyldigheten blev mycket bra för 2010. De främsta orsakerna var ökade 
intäkter genom taxehöjningen, att färre flerfamiljshus än förväntat gick över till utsortering av matavfall samt minskade 
kostnader för förbränning av hushållsavfallet. Tillsammans med överskottet från 2009 har den kommunala renhållnings-
skyldigheten ett upparbetat överskott på drygt 12 mkr. Överskottet kommer renhållningskollektivet till del framöver 
genom justering av renhållningstaxan. Som ett första steg sänktes, som nämnts ovan, renhållningstaxan med 5,5 % från 
och med 1 januari 2011. Resultatet för övrig renhållningsverksamhet blev också positivt. Främsta anledningen var ökade 
intäkter för försäljning av skrot och en lägre kostnad för deponiskatt. 

Flerårsjämförelse 
 2010	 2009	 2008	 2007
nettoomsättning exkl punktskatter (tkr) 1 115 974 888 419 690 612 595 549
rörelseresultat (tkr) 87 388 103 195 156 877 97 772
Balansomslutning (tkr) 1 474 371 1 434 778 1 304 720 1 125 427
soliditet (%) 38 36 37 34
Antal anställda 162 165 158 143
 

Investeringar och finansiering 
Investeringarna uppgick totalt till 107 905 tkr (152 093 tkr). Av detta utgör utbyggnad av fjärrvärme 61 206 tkr (114 
137 tkr).  

Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 21 353 tkr (32 445 tkr). 

Under året amorterades lånen med 85 000 tkr. Föregående år utökades lånen med 25 000 tkr.     

Uppföljning av ägarens mål 

Ändamålet med bolagets verksamhet    
Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolagets verksamhet att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnytt-
jande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett långsiktigt hållbart omhänderta-
gande av avfall. 

Under året har arbetet med att utveckla och förbättra anläggningar och processer fortsatt. En fortsatt utbyggnad av fjär-
värme har också genomförts, då främst inom områden med direktverkande el. Inom renhållningen har omställningen av 
sophämtningen till utsortering av matavfall skett enligt plan. Vindpark Vänern Kraft AB:s vindkraftverk har producerat 
el under hela 2010. 
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Mål för bolagets verksamhet 
Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål: 
- Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter låg riskexponering. 
- Bolagets elhandelsrörelse skall ha en balanserad utveckling och i väsentlig grad täckas av den elproduktionskapacitet 
som bolaget har tillgång till. 
- Bolaget skall förse en stor del av hushållen i Karlstads kommun med energi till ett konkurrensmässigt pris. 
- Bolaget skall genom att avskaffa den fasta avgiften erbjuda kunder i Karlstads kommun ett rabatterat elpris. Rabatten 
får maximalt uppgå till 8 miljoner kronor per år. Det rabatterade priset får dock inte understiga marknadspriset på el. 
Hänsyn ska här även tas till bolagets administrativa kostnader för sin elförsörjning mot kund. 
- Bolaget skall omhänderta avfall inom Karlstads kommun på ett sådant sätt att den kommunala renhållningsskyldighe-
ten fullgörs i alla delar. 
- Bolaget skall aktivt bistå Karlstads kommun för att kommunen skall kunna fullgöra sina övriga skyldigheter rörande 
avfallshantering och avfallsplanering på ett fullgott sätt.

Bolaget arbetar aktivt med prissäkringar utifrån de riskpolicys som antagits av styrelsen.  

När det gäller mål nummer två så är detta inte aktuellt längre eftersom elhandels behov av tillgång på kraft hanteras med 
hjälp av riskpolicy. Dessutom förfogar inte bolaget längre över den elproduktionskapacitet som avses. Behov av att se över 
målet föreligger därmed, vilket framförts till ägaren under föregående år. 

Bolaget har ökat energiförsäljningen till hushållen i Karlstad genom den fortsatta fjärrvärmeutbyggnaden. Under året an-
slöts 197 nya kunder till Karlstads fjärrvärmenät. Dessutom har bolaget en fortsatt mycket stor andel av antalet elkunder 
inom Karlstads kommun.  

Efter beslut i kommunfullmäktige togs den fasta avgiften för elhandelskunder inom Karlstads  kommun bort under 
2007. För 2010 medförde rabatten ett intäktsbortfall på ca 2,1 mkr för bolaget. Från och med 1 juni 2009 togs dock den 
fasta avgiften bort helt p g a marknadsskäl, varför bolaget framfört till ägaren att det föreligger behov av att se över även 
detta mål. 

Bolaget har under året omhändertagit avfall inom kommunen i enlighet med den kommunala renhållningsskyldigheten. 
Bolaget har även bistått Karlstads kommun avseende övriga skyldigheter rörande avfallshantering och avfallsplanering. 
Bolaget finansierar också en heltid som avfallsrådgivare i kommunens rådgivningstjänst ”Rådrummet”. 

Ekonomiska mål och krav 
För 2010 var avkastningskravet uppdelat på elhandel, elproduktion, värme, den kommunala renhållningsskyldigheten 
och övrig renhållningsverksamhet. För elhandel uppgick avkastningskravet till 7 mkr, för elproduktion till 5,5 mkr, för 
värme till 30 mkr, för den kommunala renhållningsskyldigheten till 0 mkr och för övrig renhållningsverksamhet till 1 
mkr. Totalt avkastningskrav uppgick till 43,5 mkr i resultat efter finansiella poster.  

Verksamheterna elproduktion, värme, den kommunala renhållningsskyldigheten och övrig renhållningsverksamhet 
klarade avkastningskraven då resultaten blev 9,1 mkr, 45,2 mkr, 11,3 mkr respektive 2,7 mkr. Verksamheten elhandel 
klarade emellertid inte avkastningskravet då det genererade resultatet blev 1,3 mkr. Bolagets totala resultatet efter finan-
siella poster blev 69,6 mkr, vilket är 26,1 mkr bättre än det totala avkastningskravet. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
Elpriserna förväntas vara höga under relativt lång tid framöver. Detta på grund av bland annat kraftiga underskott i de 
nordiska vattenmagasinen och en förbättring av konjunkturen. På sikt kan också en övergång till el inom transportsek-
torn komma att medföra ökad efterfrågan på el. Den el som kommer att efterfrågas är miljövänlig el eftersom energi- och 
miljömål kommer styra mot minskade utsläpp av växthusgaser och att en större andel av energikonsumtionen ska vara 
förnybar energi. Ett nytt inslag med kunder som vill producera egen el kan förmodligen också förväntas. 

Utbyggnadstakten för fjärrvärmen inom kommunen kommer att vara lägre de närmaste åren då aktuella områden för 
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utbyggnad till stor del består av hus med direktverkande el. För att erhålla så hög anslutningsgrad att ägarens lönsam-
hetskrav kan uppnås kommer betydande säljinsatser att krävas. Information avseende bland annat fjärrvärmens fördelar 
och hur konvertering till vattenburet system går till blir viktiga delar att föra fram. 

Avfallshanteringen kommer att fortsätta att förändras mot ökad energiutvinning, behandling och återvinning. Fler 
fraktioner kommer att behöva sorteras ut, vilket innebär att återvinningscentralerna behöver utvecklas. Återvinningscen-
tralen vid Heden kan komma att behöva flyttas eftersom kommunen har för avsikt att etablera en rötningsanläggning för 
framställning av fordonsgas vid Heden. 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget prissäkrar anskaffning av framtida elförsäljning till slutkund samt framtida elproduktion. Detta sker finansiellt 
via prissäkringar över elbörsen genom extern part. För att säkerställa riskhanteringen har bolaget en riskpolicy för elhan-
del respektive elproduktion.  

Sverige och Norge planerar en gemensam elcertifikatsmarknad från och med år 2012. För närvarande finns ett överskott i 
elcertifikatssystemet och hur Norges inträde kommer att påverka prisbilden är i nuläget osäkert.  

Tillgängligheten för värmes basproduktionsanläggningar är mycket väsentlig vad gäller ekonomiskt utfall. Ett längre 
stopp för bolagets flispanna eller avfallspanna kan medföra betydande kostnader för både reparationer och alternativa 
produktionskällor.  

Tillgången på biobränsle är mycket viktigt för bolaget varför avtal har tecknats med fler leverantörer. Prisökningarna 
förväntas fortsätta då efterfrågan på biobränsle ökar. 

Utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall och återvinningsbart material fortsätter att öka, vilket innebär att avfalls-
mängderna från hushållen till avfallspannan minskar. Dessutom ökar konkurrensen om volymerna genom de upphand-
lingar som sker. 

Den styrande renhållningstaxan innebär stora skillnader i avgifter beroende på vilket sorteringsalternativ kunderna väljer. 
Intäkterna kan därmed komma att variera kraftigt från år till år, varför taxan kan behöva korrigeras för att kompensera 
över- och underskott. 

Miljöinformation 
Bolaget bedrev åtta tillståndspliktiga och två anmälningspliktiga verksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd (1998:899). Dessa motsvarar ca 40 % av bolagets omsättning. Bolagets värmedel är i sin helhet 
beroende av de tillståndspliktiga verksamheterna. 

Fem tillstånd avser energiproduktion av el och/eller hetvatten. Ett tillstånd avser verksamhet vid avfallsvärmeverket och 
ett tillstånd avser renhållningsavdelningens verksamhet på avfallsanläggningen Djupdalen. Den avslutade flygaskedepo-
nin på Heden har brutits ur det befintliga tillståndet för avfallsvärmeverket och klassas numer som en egen verksamhet. 
Miljönämnden har tagit över tillsynen av deponin. 

Under 2010 erhölls tillstånd, enligt 9 kap Miljöbalken, att utöka behandlingen av avfall från oljeavskiljare och tvätträn-
nor vid Djupdalens avfallsanläggning. 

Flygaskedeponin på Djupdalen avvecklades i tre etapper fram till hösten 2008. Den sanerades därefter och friklassades 
under 2009. Dammen där lakvatten från flygaskedeponin samlades upp har sanerats och besiktigats under 2010. Friklass-
ningsdokument kommer att erhållas under 2011. 

De anmälningspliktiga verksamheterna avser avfallsåtervinning vid masshanteringsstationen Djupdalen samt bolagets 
återvinningscentraler. 
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Verksamheterna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till luft. I viss omfattning sker även utsläpp till mark och 
vatten genom avfallsverksamheten på Djupdalen. Avfallsförbrännningen påverkar även miljön genom de förhållandevis 
stora mängder rökgasreningsrester som genereras. 

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

Personalinformation 
Inom koncernen Karlstads kommun genomförs en ledar- och medarbetarundersökning vartannat år. Den tredje LMU-un-
dersökningen genomfördes under hösten 2010 och resultaten presenterades i början av 2011. Utifrån resultaten kommer 
handlingsplaner med tre väsentliga förbättringsområden att tas fram för bolaget och dess avdelningar 

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 
till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
Balanserat resultat  28 768 604 
Årets resultat  1 542 817
   
 Kronor 30 311 421
   

styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, disponeras enligt följande: 
Balanseras i ny räkning  30 311 421
   

 Kronor    30 311 421 
   

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhö-
rande bokslutskommentarer. 
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RESULTATRÄKNING
  

  2010-01-01 2009-01-01
Belopp i tkr not -2010-12-31 -2009-12-31

nettoomsättning 1 1 227 748 999 400
punktskatter  -111 774 -110 981
Förändring av pågående arbeten för annans räkning  2 -610
Aktiverat arbete för egen räkning  4 321 3 718
övriga rörelseintäkter 2 7 900 8 047
   

  1 128 197 899 574
Rörelsens	kostnader	 	
råvaror och förnödenheter 3 -747 256 -506 813
övriga externa kostnader 4 -113 262 -113 273
personalkostnader 5 -89 728 -89 759
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 6 -90 437 -84 181
övriga rörelsekostnader  -126 -2 353
   

Rörelseresultat 7 87 388 103 195
  

Resultat	från	finansiella	poster	 	
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 500 595

räntekostnader och liknande resultatposter 9 -18 304 -22 008
   

Resultat	efter	finansiella	poster  69 584 81 782
  
Bokslutsdispositioner	 	
Bokslutsdispositioner, övriga 10 -67 400 -76 307
   

Resultat	före	skatt	 	 2 184 5 475
  
skatt på årets resultat 11 -641 -1 486
   

Årets	resultat  1 543 3 989
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bALANSRÄKNING

  
Belopp i tkr not 2010-12-31 2009-12-31

  

TILLGÅNGAR	 	
Anläggningstillgångar	 	

Immateriella	anläggningstillgångar	 	
Ledningsrätter  270 258
tomträtt 12 – –
   

  270 258

Materiella	anläggningstillgångar	 	

Byggnader och mark 13 87 143 88 987
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 934 099 948 683
pågående nyanläggningar 15 52 316 19 094
   

  1 073 558 1 056 764

Finansiella	anläggningstillgångar	 	

Andelar i koncernföretag 16 840 840
Andra långfristiga värdepappersinnehav  45 45
uppskjuten skattefordran 17 3 102 2 362
   

  3 987 3 247
   

Summa	anläggningstillgångar  1 077 815 1 060 269

Omsättningstillgångar	 	
Varulager	m	m	 	

råvaror och förnödenheter  47 978 48 955
pågående arbete för annans räkning  17 15
   

  47 995 48 970

Kortfristiga	fordringar	 	

Kundfordringar 18 149 353 153 382
Fordringar hos koncernföretag  9 468 8 801
skattefordringar  – 228
övriga fordringar 19 51 012 46 658
Koncernvalutakonto 20 21 352 32 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 117 375 84 025
   

  348 560 325 538
  
Kassa	och	bank  1 1
   

Summa	omsättningstillgångar  396 556 374 509
   

SUMMA	TILLGÅNGAR  1 474 371 1 434 778
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bALANSRÄKNING  

  
Belopp i tkr not 2010-12-31 2009-12-31

  

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	
Eget	kapital 22  
Bundet	eget	kapital	 	

Aktiekapital (30 000 aktier med 
kvotvärde 1 000 kr)  30 000 30 000
reservfond  6 000 6 000
   

  36 000 36 000

Fritt	eget	kapital	 	

Balanserad vinst  28 769 24 780
Årets resultat  1 543 3 989
   

  30 312 28 769
   

  66 312 64 769
  
Obeskattade	reserver	 	
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 23 674 615 607 215
   

  674 615 607 215
Avsättningar	 	
Avsättningar för pensioner 24 1 374 1 956
övriga avsättningar 25 5 426 5 233
   

  6 800 7 189
Långfristiga	skulder	 	
övriga skulder 26 423 000 478 000
   

  423 000 478 000
Kortfristiga	skulder	 	
Leverantörsskulder  73 625 53 180
skulder till koncernföretag  10 426 21 534
Aktuella skatteskulder  1 380 –
övriga skulder 26 50 450 79 277
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 167 763 123 614
   

  303 644 277 605
   

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER  1 474 371 1 434 778 

  
  
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRbINDELSER  

  
Belopp i tkr  2010-12-31 2009-12-31

  

Ställda	säkerheter	 	 inga inga
  

Ansvarsförbindelser	 	
Motförbindelse till garanti som Nordea ställt ut  
till Skatteverket  670 670
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KASSAFLÖDESANALyS  

  
  2010-01-01 2009-01-01
Belopp i tkr  -2010-12-31 -2009-12-31

  

  

Den	löpande	verksamheten	 	
resultat efter finansiella poster  69 584 81 782
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 90 434 87 401
   

  160 018 169 183
Betald skatt  228 -228
   

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före		
förändringar	av	rörelsekapital	 	 160 246 168 955
  

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital	 	
ökning(-)/Minskning(+) av varulager  975 -4 741
ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -34 342 -33 872
ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  61 503 53 584
   

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 188 382 183 926
  

 
  

Investeringsverksamheten	 	
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -12 -55
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -107 893 -152 038
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  275 67
   

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 -107 630 -152 026
   

  

Finansieringsverksamheten	 	
upptagna lån  – 25 000
Amortering av lån  -85 000 –
utbetald utdelning  – -20 000
Lämnade koncernbidrag  -6 844 -11 289
   

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 -91 844 -6 289
   

  

Årets	kassaflöde	 	 -11 092 25 611
Likvida	medel	vid	årets	början	 	 32 445 6 834
   

Likvida	medel	vid	årets	slut	 	 21 353 32 445
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TILLÄGGSUPPLySNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALyS  

  
  2010-01-01 2009-01-01
Belopp i tkr  -2010-12-31 -2009-12-31

  

  

Betalda	räntor	och	erhållen	utdelning	 	
erhållen ränta  794 307
erlagd ränta  20 405 22 084
  

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m	m	 	   

Av- och nedskrivningar av tillgångar  90 437 84 181
rearesultat försäljning av anläggningstillgångar  387 2 554
Avsättningar till pensioner   -582 318
övriga avsättningar  192 348
   

  90 434 87 401
   

  

Likvida	medel  

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   
Kassa och bank  1 1
tillgodohavande på koncernkonto   21 352 32 444
   

  21 353 32 445
  
Ej	utnyttjade	krediter
ej utnyttjad kredit uppgår till 25 000 tkr.   
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH bOKSLUTSKOMMENTARER 
(Belopp i tkr om inget annat anges)  

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Bokföringsnämndens allmänna råd har följts om 
inte annat anges nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade  gentemot föregående år. 

Värderingsprinciper m m 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.   

Immateriella	tillgångar		
 Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivning-
ar och nedskrivningar.    

Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekono-
miska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna  kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivningsprinciper	för	immateriella	anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Tomträtt  10 år  

Ledningsrätter avskrivs ej.

Materiella	anläggningstillgångar	
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är 
sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå 
som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer.

	Avskrivningsprinciper	för	materiella	anläggningstillgångar	
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader   15-50 år  
Markanläggningar   15-20 år  
Maskiner och andra tekniska anläggningar   5-30 år  

Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	
I balansräkningen aktiveras utgifter för personal, fordon och maskiner till den del dessa utgifter avser aktiverbar tid. I 
timpris ingår direkta och skälig del indirekta kostnader.

Lånekostnader	
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Fordringar	
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Fordringar	och	skulder	i	utländsk	valuta	
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekom-
mendation nr 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder 
ingår i rörelseresultatet.
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Elcertifikat	
Verksamhetsområde värme har tilldelats elcertifikat för produktion av förnyelsebar el i enlighet med lagen (2003:113) 
om elcertifikat. Dessa har redovisats som nettoomsättning och värderats till marknadsvärdet vid respektive produktions-
månads slut. Värme har sålt en del av tilldelade elcertifikat till verksamhetsområde el som har ansvaret för kvotplikten. 
Internförsäljningen har skett till bedömt marknadsvärde.

 Elcertifikaten klassificeras som en immateriell omsättningstillgång då de kommer att lösas in eller avyttras kommande år. 
De elcertifikat som inte kopplats till kvotplikten har per balansdagen värderats enligt lägsta värdets princip.

 Kostnaden för kvotplikten redovisas som kortfristig skuld. Värdering har skett i enlighet med anskaffningen av elcertifi-
kat för att uppfylla kvotplikten.

Utsläppsrätter	
Verksamhetsområde värme har tilldelats utsläppsrätter avseende koldioxid i enlighet med lagen (2004:1199) om handel 
med utsläppsrätter. Dessa har värderats till marknadsvärdet när bolaget erhållit dem. Tilldelade utsläppsrätter har redovi-
sats som nettoomsättning i takt med gjorda utsläpp.

 Utsläppsrätterna klassificeras som en immateriell omsättningstillgång då de kommer att lösas in kommande år. De ut-
släppsrätter som inte kopplats till skulden för gjorda koldioxidutsläpp har per balansdagen värderats enligt lägsta värdets 
princip.

 Kostnaden för utsläppsrätter redovisas som kortfristig skuld. Värdering har skett i enlighet med anskaffningen.

Varulager	
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.

Pågående	arbeten
Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningsom-
kostnader och nettoförsäljningsvärdet med hänsyn tagen till återstående kostnader för färdigställande.

Skatt	
Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt 
utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

 Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit 
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsme-
toden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen.

 Temporära skillnader i form av obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld under rubriken Obeskat-
tade reserver.

 Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Avsättningar	
En avsättning redovisas i enlighet med RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. Det innebär att 
en avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträf-
fad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Nuvärdesberäkningar görs för att ta hänsyn till väsentlig tidseffekt för framtida betalningar.
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Redovisning	av	intäkter	
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

 Försäljning av el och fjärrvärme redovisas vid leverans till kund utifrån uppmätt förbrukning under året. Försäljning av 
renhållning redovisas utifrån renhållningsabonnemang.

 Anslutningsavgifter för anslutning till fjärrvärme intäktsförs i takt med att kunderna ansluts till fjärrvärmenätet. Denna 
redovisningsprincip kan komma att omprövas framöver om Bokföringsnämndens yttrande under 2010 avseende en fråga 
från Skatterättsnämnden om periodisering av anslutningsavgifter kommer att tolkas i ett vidare perspektiv.

Energisäkring	
Finansiella kontrakt avseende prissäkring på energi avräknas till spotpriser och resultatredovisas i takt med att leveran-
törsfakturor avseende säkrade leveranser redovisas i balansräkningen.

Koncernbidrag	
Företaget redovisar koncernbidrag i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp.

 Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera 
koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

Koncernuppgifter	
Företaget är helägt dotterföretag till Karlstads Stadshus AB, org nr 556153-1657 med säte i Karlstad. Karlstads Stadshus 
AB är helägt av Karlstads kommun.

 Av totala försäljningsintäkter mätt i kronor avser 6 % (7 %) andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget till-
hör. Inköpen från dessa företag uppgick till i sammanhanget obetydliga belopp.

NOT	1	NETTOOMSäTTNING	PER	RöRELSEGREN
 2010-01-01 2009-01-01
  -2010-12-31 -2009-12-31

Nettoomsättning	per	rörelsegren	
el inklusive punktskatter  695 876 509 246
Värme  436 701 400 849
renhållning  95 171 89 305
  

  1 227 748 999 400

Från och med 2009 bruttoredovisas köp och försäljning över elbörsen som bolaget genomför via extern part.

 under 2010 uppgick den totala externa faktureringen för produkten Värmlandsel till 238 tkr (29 tkr).

NOT	2	öVRIGA	RöRELSEINTäKTER
 2010-01-01 2009-01-01
  -2010-12-31 -2009-12-31

ersättning för administrativa tjänster  4 541 4 853
övrigt  3 359 3 194
  

  7 900 8 047
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NOT	3	RÅVAROR	OCH	FöRNöDENHETER	
som ovan nämnts under not 1 bruttoredovisas köp och försäljning över elbörsen som bolaget genomför via extern part från 
och med 2009.

 Bolaget hade per 2010-12-31 prissäkringar av energi för åren 2011-2014. skillnaden mellan priset vid anskaffningstid-
punkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2010. Det positiva värdet per balansdagen 
var 76 758 tkr. Föregående år var det positiva värdet 3 760 tkr.

NOT	4	ARVODE	OCH	KOSTNADSERSäTTNING	TILL	REVISORER
 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-12-31 -2009-12-31

KPMG 
revisionsuppdrag  59 96
Andra uppdrag  66 84
Företaget granskas dessutom av en lekmannarevisor 
enligt 10 kap. ABL.

NOT	5	ANSTäLLDA,	PERSONALKOSTNADER	OCH	ARVODEN	TILL	STyRELSE
 2010-01-01 2009-01-01
Medelantalet	anställda	 -2010-12-31 -2009-12-31

sverige  162 165
Varav kvinnor  20% 20%
Varav män  80% 80%

 2010-12-31 2009-12-31
Könsfördelning	i	företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor

styrelsen  14% 14%
övriga ledande befattningshavare  14% 14%

 2010-01-01 2009-01-01
Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader  -2010-12-31 -2009-12-31

styrelse och VD  1 086 1 093
övriga anställda  60 251 59 454
  

summa  61 337 60 547
sociala kostnader  25 590 25 637
(varav pensionskostnader)  (5 568) (5 841)

Av företagets pensionskostnader avser 289 tkr (244 tkr) gruppen styrelse och verkställande direktör.

Avgångsvederlag	
Vid uppsägning från företagets sida har verkställande direktören två års uppsägningstid. Företaget har rätt att skilja verk-
ställande direktören helt eller delvis från samtliga angelägenheter som rör företaget.
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 2010-01-01 2009-01-01
Sjukfrånvaro -2010-12-31 -2009-12-31

total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid  1,6% 3,2%
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser 
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer  12,3% 49,3%

sjukfrånvaro som en andel av varje grupps 
ordinarie arbetstid:
sjukfrånvaron fördelad efter kön: 
Män  1,6% 2,9%
Kvinnor  1,5% 4,3%

sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 
29 år eller yngre  3,3% 3,4%
30-49 år  1,1% 2,0%
50 år eller äldre  1,5% 4,5%

NOT	6		AVSKRIVNINGAR	AV	MATERIELLA	OCH	IMMATERIELLA	ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-12-31 -2009-12-31

Byggnader och mark  -8 174 -7 982
Maskiner och andra tekniska anläggningar  -82 263 -76 199
  

 -90 437 -84 181

NOT	7	RöRELSERESULTAT	PER	RöRELSEGREN
 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-12-31 -2009-12-31

rörelseresultat per rörelsegren 
el 6 976 9 532
Värme  64 880 90 409
renhållning  15 532 3 254
  

 87 388 103 195

NOT	8	RäNTEINTäKTER	OCH	LIKNANDE	RESULTATPOSTER
 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-12-31 -2009-12-31

ränteintäkter, koncernvalutakonto  199 293
övrigt  301 302
  

 500 595
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NOT	9	RäNTEKOSTNADER	OCH	LIKNANDE	RESULTATPOSTER
 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-12-31 -2009-12-31

räntekostnader, Karlstads kommun  -18 000 -21 652
övrigt  -304 -356
  

 -18 304 -22 008

NOT	10	BOKSLUTSDISPOSITIONER,	öVRIGA
 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-12-31 -2009-12-31

skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 
- Maskiner och andra tekniska anläggningar  -67 400 -76 307

NOT	11	SKATT	PÅ	ÅRETS	RESULTAT	
 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-12-31 -2009-12-31

Aktuell	skattekostnad	(-)/skatteintäkt	(+)	
periodens skattekostnad/skatteintäkt  -1 380 -1 800
Uppskjuten	skattekostnad	(-)/skatteintäkt	(+)	
uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  739 314
Total	redovisad	skattekostnad/skatteintäkt	 -641 -1 486

 2010-01-01 2009-01-01
skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital  -2010-12-31 -2009-12-31

Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag  – -1 800
  

 – -1 800

NOT	12	TOMTRäTT
 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden 
Vid årets början och slut  1 031 1 031

Ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan	
Vid årets början och slut  -1 031 -1 031
  

Redovisat	värde	vid	periodens	slut	 – –
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NOT	13	ByGGNADER	OCH	MARK
 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden	
Vid årets början  179 192 162 164
nyanskaffningar  4 624 13 433
Avyttringar och utrangeringar  – -240
omklassificeringar  1 706 3 835
  

 185 522 179 192

Ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan	
Vid årets början  -88 869 -80 979
Avyttringar och utrangeringar  – 92
Årets avskrivning enligt plan -8 174 -7 982
  

 -97 043 -88 869

Ackumulerade	nedskrivningar	
Vid årets början  -1 336 -1 484
Avyttringar och utrangeringar - 148
  

 -1 336 -1 336
  

Redovisat	värde	vid	periodens	slut	 87 143 88 987

taxeringsvärden, byggnader  62 624 62 624
taxeringsvärden, mark  1 680 1 680

NOT	14	MASKINER	OCH	ANDRA	TEKNISKA	ANLäGGNINGAR
 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden 
Vid årets början  1 569 534 1 206 843
nyanskaffningar  53 465 127 023
Avyttringar och utrangeringar  -8 267 -8 185
omklassificeringar  14 292 243 853
  

 1 629 024 1 569 534

Ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan	
Vid årets början  -619 838 -549 393
Avyttringar och utrangeringar  7 176 5 754
Årets avskrivning enligt plan  -82 263 -76 199
  

 -694 925 -619 838
Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början  -1 013 -1 115
Avyttringar och utrangeringar  1 013 102
  

 – -1 013
  

Redovisat	värde	vid	periodens	slut	 934 099 948 683
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NOT	15	PÅGÅENDE	NyANLäGGNINGAR
 2010-12-31 2009-12-31

Vid årets början  19 094 255 492
omklassificeringar  -16 582 -247 980
investeringar  49 804 11 582
  

Redovisat	värde	vid	periodens	slut  52 316 19 094

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	16	ANDELAR	I	KONCERNFöRETAG
 2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden	
Vid årets början  840 840
  

Redovisat	värde	vid	årets	slut	 840 840
Av anskaffningsvärdet utgör 800 tkr villkorat aktieägartillskott.

Specifikation	av	bolagets	innehav	av	aktier	och	andelar	i	koncernföretag
   2010-12-31
  

Dotterföretag / org nr / säte Antal andelar Andel i % 1) redovisat värde

Vindpark Vänern Kraft AB, 
556721-4613, Karlstad 2 000 40,0 840

 ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

NOT	17	UPPSKJUTEN	SKATTEFORDRAN	 	
2010-12-31  Uppskjuten	skattefordran		 Uppskjuten	skatteskuld		 Netto

Byggnader och mark  4 721 – 4 721
utsläppsrätter  1 051 – 1 051
elcertifikat  - 3 495 -3 495
övrigt  825 – 825
   

 6 597 3 495 3 102
Kvittning  -3 495 -3 495 –
   

Netto	uppskjuten	skattefordran 3 102 – 3 102

2009-12-31  Uppskjuten	skattefordran		 Uppskjuten	skatteskuld		 Netto

Byggnader och mark  4 478 – 4 478
utsläppsrätter  520 – 520
elcertifikat  – 3 361 -3 361
övrigt  725 – 725
   

 5 723 3 361 2 362
Kvittning  -3 361 -3 361 –
   

Netto	uppskjuten	skattefordran 2 362 – 2 362
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posten övrigt per 2010-12-31 och 2009-12-31 uppskjuten skattefordran avser pensionskostnad och löneskatt som är 
avdragsgill 2011 respektive 2010.

Förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skatteintäkt.

NOT	18	KUNDFORDRINGAR
 i beloppet ingår kundfordringar övertagna från Karlstads elnät AB med 13 135 tkr (17 883 tkr). Anledningen till att kund-
fordringarna övertagits är samfakturering.

NOT	19	öVRIGA	FORDRINGAR
 2010-12-31 2009-12-31

elcertifikat på konto hos svenska Kraftnät  39 515 40 127
utsläppsrätter  4 122 2 164
övriga poster  7 375 4 367
  

 51 012 46 658

NOT	20	KONCERNVALUTAKONTO
 Avser likvida medel som är placerade på bankkonto som ingår i Karlstads kommuns koncernkontosystem.

NOT	21	FöRUTBETALDA	KOSTNADER	OCH	UPPLUPNA	INTäKTER
 2010-12-31 2009-12-31

elavgifter  49 321 35 746
Finansiell avräkning december  2 745 1 403
elcertifikat  3 481 4 704
skatt på energi  3 821 11 630
såld kraft för december  50 500 25 754
övriga poster  7 507 4 788
  

 117 375 84 025

NOT	22	EGET	KAPITAL
  Aktiekapital reservfond Fritt eget kapital
Vid årets början 30 000 6 000 28 769
Årets resultat   1 543
    

Vid	årets	slut  30 000 6 000 30 312

NOT	23	ACKUMULERADE	AVSKRIVNINGAR	UTöVER	PLAN
 2010-12-31 2009-12-31

Maskiner och inventarier  674 615 607 215
  

 674 615 607 215
Av ovanstående obeskattade reserv utgör 177 424 tkr (159 697 tkr) uppskjuten skatt.
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NOT	24	AVSäTTNINGAR	FöR	PENSIONER
som säkerhet för pensionsförpliktelsen har Karlstads kommun tecknat borgen.

NOT	25	öVRIGA	AVSäTTNINGAR
 2010-12-31 2009-12-31

Avsättning för deponi  5 426 4 854
övrigt  – 379
  

 5 426 5 233

Avsättning för deponi avser bolagets avsättning för sluttäcknings-, efterbehandlings- och lakvattenkostnader m m för Djup-
dalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2010. Deponin för rökgasreningsrest avvecklades under 2008 genom 
att de sista deponerade volymerna på deponin borttransporterades och togs om hand av extern entreprenör. 50 tkr av 
ovanstående avsättning per 2010-12-31 avser de sista avslutningsåtgärderna som planerats.

NOT	26	öVRIGA	SKULDER,	LÅNG-	OCH	KORTFRISTIGA
 2010-12-31 2009-12-31

skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen  223 000 358 000
skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen  – –

Den totala låneskulden uppgår till 423 000 tkr, varav 200 000 tkr förfaller under 2011. resterande lån förfaller inom 2 till 
5 år. Lånen som förfaller under 2011 har bolaget för avsikt att omsätta. samtliga lån har lämnats av Karlstads kommun.

 i övriga skulder, kortfristiga, ingår skuld för elanvändning elcertifikat med 25 030 tkr (27 346 tkr).

NOT	27	UPPLUPNA	KOSTNADER	OCH	FöRUTBETALDA	INTäKTER
 2010-12-31 2009-12-31

Förutbetalda fjärrvärmeintäkter  28 595 34 808
inköpt kraft för december  81 807 44 555
skatt på bränsle, avfall m m  5 864 4 890
Bränsleleveranser  8 785 7 893
semesterlöneskuld  6 505 7 083
upplupen utgiftsränta  8 727 11 112
övriga poster  27 480 13 273
  

 167 763 123 614
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Karlstad 8 mars 2011

Åke pettersson Frykberg  Lars-Johan Lander
ordförande

Lena Andersson  sune ekbåge

Arne pettersson  Bo ryderfelt

per strömgren  Mats preger 
 Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 mars 2011
KpMG AB

Anders naeslund 
Auktoriserad revisor
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