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HUR VILL DU SAMMANFATTA ÅR 2011?
”Årets resultat efter finansiella poster blev nästan 56 miljoner kronor. Det är i nivå 
med budget men nästan 14 miljoner kronor sämre än 2010. Försämringen kan 
till stora delar förklaras i att vintern blev betydligt mildare än 2010 med därtill 
hörande låga elpriser på elmarknaden.”

Hur har elhandeln utvecklats under året?
”Elhandelsverksamheten är nu inne i en mycket positiv utvecklingsfas. Elleve-
ranserna ökade till 512 GWh, vilket är 4 GWh mer än 2010 trots att vintern var 
klart mycket mildare 2011. Bolaget har målmedvetet satsat på bra och konkur-
renskraftiga priser till privatmarknaden. Detta möjliggörs bland annat genom att 
vi strävar efter att hålla låga omkostnader samt vara noggranna med prissäkringar. 
Bolaget har två år i rad rankats som bästa elhandlare av Villaägarnas Riksförbund. 
Vi utvecklar även företagsmarknaden genom att vi infört en veckoportföljlösning 

som tagits emot väl av kunderna.”

Och fjärrvärmen?
”Det blev en kraftig minskning av försäljningen av fjärrvärme. Vi gick från 729 GWh 2010 till ”bara” 
580 GWh under 2011. En stor del i skillnaden beror på att december 2010 var den kallaste decem-
bermånad som någonsin registrerats i Karlstad med drygt 10 minusgrader i genomsnitt jämfört med 
samma månad 2011 som blev en av de varmaste decembermånader vi haft med drygt plus två grader i 
genomsnitt.

Den enskilt viktigaste händelsen för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Karlstad inträffade den 15 
december 2011 då Karlstads kommunfullmäktige fattade det historiska och enhälliga beslutet att god-
känna bolagets planer att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Anläggningen, som kommer 
att stå klar hösten 2014, innebär att fjärrvärmeförsörjningen kommer att kunna bli fossilbränslefri.”

Hur går det med planerna för biogas och fjärrkyla?
”Den stora omställningen av insamlingssystemet för matavfall har gått mycket bra. Anslutningen från 
småhusmarknaden är nästan hundraprocentig. När det gäller flerbostadshusen återstår det en hel del 
arbete. Det insamlade matavfallet rötas till fordonsgas, än så länge utanför regionen. Vi har tyvärr ännu 
inte gått i mål med att få till en lokal eller regional rötning.

Förutsättningarna för fjärrkyla i de centrala delarna av staden är goda. Dessvärre har vi ännu inte fått 
den responsen av de tilltänkta kunderna som skulle behövas för att starta upp med verksamheten. Arbe-
tet med planerna fortsätter därmed under 2012.”

VD HAR ORDET

Mats Preger, vd
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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 – ursprungsmärkt el från vind-, vatten- och biokraft som huvudsakligen 
produceras i Värmland. 
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, fordonsbränslet 
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 att de vill vara med 
och bidra till ett hållbart samhälle. Allt fler kunder efterfrågar förnyelsebar energi och till dem kan vi erbjuda vår ur-
sprungsmärkta produkt VärmlandsEl. 

Att fler och fler väljer fjärrvärme som energikälla bidrar till att vi varje år minskar utsläppen av koldioxid i Karlstad 
rejält. Även när det gäller renhållningen 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 såväl 2010 
som 2011 då antalet elkunder hos Karlstads Energi ökade, trots en allt hårdare konkurrens. 

OM KARLSTADS ENERGI
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ETT HäNDELSERIKT ÅR MED 
ETT HISTORISKT bESLUT
Under 2011 levererades totalt 580 GWh fjärrvärme till Karlstadsborna, 149 GWh mindre än 
under rekordåret 2010.
Ett händelserikt år avslutades med att kommunfullmäktige sade ja till att Karlstads Energi 
investerar i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk, den enskilt största investeringen i Karlstads 
kommuns historia.

Även om utbyggnadstakten numera är mindre än under mitten av 
2000-talet så fortsätter Karlstads Energi att ansluta nya kunder till 
fjärrvärmenätet. 2011 hälsade vi totalt 248 nya kunder välkommen 
in i värmen. Utbyggnaden genomfördes på områdena Stockfallet, 
Hultsberg och Stodene. Till detta ska förtätningar i redan utbyggda 
områden läggas.

Fjärrvärmeleveranserna minskade 2011 jämfört med 2010. En minsk-
ning som kan härledas till den varmare temperaturen under året. 
Januari och februari var kalla månader men under övriga månader 
levererades mindre värme än budgeterat.

Resultatet i nivå med budget
Resultatet för fjärrvärmeverksamheten blev 35,1 miljoner kronor, vil-
ket var i nivå med det budgeterade resultatet. Priserna på elcertifika-
ten fortsatte ned även under 2011 vilket påverkade resultatet negativt.

1 januari höjdes fjärrvärmepriset med 2,5 procent. Medelpriset till 
våra Karlstadskunder blev 62,4 öre/kWh. Årsmedeltemperaturen blev 
1,8 grader varmare än normalt, något som minskade efterfrågan på 
fjärrvärme.

Årets högsta belastning hade vi 20 februari då dygnsmedeltemperatu-
ren var -16,9 grader.

Vår flispanna hade en tillgänglighet på 95,5 procent under året medan 
avfallspannans tillgänglighet var 96,7 procent. Flispannan hade tre 
oplanerade stopp under januari, februari och september.

I slutet av februari drabbades många kunder av ett omfattande leve-
ransstopp. Stoppet var förorsakat av en störning i elleveranserna från 
Norge. Under stoppet, där uppskattningsvis hälften av kunderna sak-
nade tillgång till varmvatten, visade sig återigen vår förbindelse med 
Stora Enso vara en betydelsefull tillgång.

Största investeringen i kommunens historia
Året avslutades med att ett enigt kommunfullmäktige biföll Karlstads 
Energis förslag att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk vid 
Hedenverket. Om projektet håller sig inom den tilldelade ramen och 
erforderliga tillstånd erhålles kan den nya anläggningen börja byggas 
under hösten 2012 och stå färdig två år senare. Investeringen är den 
största i Karlstads kommuns historia.
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FJÄRRVÄRME

KATEGORIER VÄRME

Offentlig förvaltning 54 GWh

Småhus 68 GWh Sjukvård 12 GWh

Industri 28 GWh Gatuvärme 3 GWh

Flerbostadshus 256 GWh

Övrigt 165 GWh
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Avfall

GWh

Värmepump

Olja

Elpanna

Trädbränsle

Spillvärme

Olja

Bioolja

Stora bio

Stora fossilt

Produktionsanläggningar

Anläggning Drifttid Tillförd energi Prod. GWh Årsverkn Anm.

h Typ Eo m3 Ton MWh/enh GWh Värme El grad %

Heden 1 P1 7 825 Avfall 50 793 2,84 144,0 147,7 101,0 Inkl rök-
Flis - 0,2 gaskond.

Eo1 206 9,8 2,0

Heden 2 P2 6 019 Flis - 447,1 372,8 103,7 Inkl rök-
Eo1 209 9,8 2,0 gaskond.

Ångturbin G1 5 896 93,1

KVV P1 568 Eo5 3 485 10,7 37,4 25,9 83,5

P2 736

P3 0
P4 202 bioolja 328 10,3 3,4 2,9
P5 475
P6 0 El  

Ångturbin G1 700 5,3
cSK P1 115 Eo1 283 10,1 2,9 2,4 93,0

P3 495 0,3
P4 8 260 Pellets 1 154 4,8 5,5 4,5 80,8

Kostern 10 Eo1 10 9,8 0,1 0,1 58,8
Kronoparken    P2+P3 127+163 Eo1 276 9,8 2,7 2,5 90,9
TPc/RPc 48 Eo1 86 9,8 0,8 0,7 88,3

Stora Enso Spillvärme 15,2 15,2 Köpt värme
Prima bio 63,9 63,9 Köpt värme
Prima fossilt 2,5 2,5 Köpt värme

Totalt 4 554 729,8 641,2 98,4 101,3
Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 91%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 30,5 GWh



KLARTEcKEN FöR STöRSTA SATSNINGEN 
I KARLSTADS KOMMUNS HISTORIA
15 december 2011 fattades det historiska beslutet – samtliga ledamöter i Karlstads kommun-
fullmäktige sade ja till Karlstads Energi satsning på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk.
När det nya kraftvärmeverket väntas stå klart 2014 räknar Karlstads Energi med att all fossil 
olja är utfasad ur värmeproduktionen.  

Ökad elproduktion, bättre förutsättningar att hålla fjärrvärmepriset nere, intäkter från elcertifikat 
under 15 år, längre livslängd på de befintliga pannorna. Argumenten för att bygga ett nytt kraftvär-
meverk är många. Beslutet om att godkänna Karlstads satsning togs också enhälligt i alla politiska 
instanser.

Förutsatt att alla erforderliga tillstånd erhålles och investeringen håller sig inom den budgetram på  
1 150 miljoner som kommunfullmäktige har beslutat kommer bygget av den nya pannan att påbör-
jas under hösten 2012. Driftsstart är planerad till hösten 2014.

FJäRRVäRME
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FORTSATT bRA TREND FöR KARLSTADS ENERGIS ELHANDEL
Efter att ha vänt trenden 2010 fortsatte Karlstads Energis elhandelsverksamhet att generera nya kunder och ny 
volym under 2011. Lyckade lanseringar av nya produkter och bra prissäkringar lovar gott inför kommande år.

Den levererade volymen uppgick till 512 GWh under 2011, att 
jämföra 508 GWh under 2010 som var ett betydligt kallare år.

Året inleddes med relativt höga elpriser. Farhågor fanns att 
elpriset skulle stiga under våren på grund av en bristande hydro-
logisk balans. Dessa farhågor kom emellertid på skam. Riklig 
nederbörd under andra tertialet gjorde att elpriserna vände 
nedåt. Elpriserna fortsatte sedan att sjunka under året.

För att bli en än mer attraktiv elhandelsleverantör lanserade 
Karlstads Energi produkten ”Veckoportföljen” för företag, en 
portföljlösning som vi tror kan locka nya större kunder. 

Vi lanserade också produkten ”Mixavtal 50/50” för företag och 
privatpersoner där hälften av volymen är rörlig och hälften av 
volymen är bunden i ett år. De nya produkterna bidrog till att 
antaler elkunder fortsatta att öka under 2011. Nettonyförsälj-
ningen blev 52 GWh.

I september lanserade Karlstads Energis sin nya webbplats. På 
den nya webbplatsen är det möjligt att teckna avtal direkt på 
nätet. Den nya webbplatsen har mottagits positivt av våra kunder. Ett bevis för det är att redan vid årets slut kom de 
flesta av de nya avtalen in via webben.

Under året lanserade Karlstads Energi en uppmärksammad reklamkampanj där vi påstod att en del av våra konkurrenter 
agerar oseriöst. Kampanjen väckte uppståndelse nationellt, en del reaktioner var negativa men de allra flesta reaktionerna 
var positiva. Reklamkampanjen prisades i början av 2012 vid Guldvargengalan.

1 november delades Sverige in i fyra elområden. Något som gör att elpriset kommer att variera beroende på var kunderna 
bor. Karlstads Energi kommer i första hand att fokusera på det elområde som Karlstad tillhör, elområde Stockholm.

Vår förnybara elprodukt VärmlandsEl fortsätter att vara populär. Det är tydligt att våra kunder blir mer och mer ange-
lägna om att bidra till en hållbar utveckling.

Efter två år av ökade kunder och ökad volym är målsättningen att den positiva trenden ska fortsätta.
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RENHÅLLNING

öKAD KäLLSORTERING I KARLSTAD
Under 2011 ökade källsorteringen av matavfall, papper och förpackningar i Karlstads kommun, andel avfall från 
Karlstadsborna som måste deponeras minskade och renhållningstaxan sänktes med bibehållen god ekonomi.

Den stora omställningen av insamlingssystem för mat- och restavfall från 
hushåll avslutades under 2011 med att hushåll i Molkom, Vallargärdet 
och Skattkärr med omnejd erbjöds källsortering av matavfall. Insamlad 
mängd matavfall ökade med 13 procent jämfört med år 2010 och upp-
gick till cirka 3600 ton. Omställningen har genomförts parallellt med 
en översyn av hämtningsställen och hämtningsvägar där anpassning skett 
till nuvarande krav på säkerhet och framkomlighet.

Standardabonnemangets relativt begränsande volym (delat 240-liters-
kärl) innebär för många villahushåll att papper och förpackningar måste 
källsorteras för att soporna ska rymmas i kärlet under tvåveckorsperioden. 
Återvinningen av papper och förpackningar via FTIAB:s återvinnings-
stationer ökade med sex procent jämfört med år 2010 – trots att antalet 
återvinningsstationer i kommunen är för få. Andel hushåll i flerfamiljshus 
med tillgång till fastighetsnära avlämning och insamling av papper och 
förpackningar tycks utvecklas positivt.

Under 2011 erbjöds för första gången veckohämtning sommartid som 
en tilläggstjänst till villahushåll. Några hundra villahushåll beställde 
tilläggstjänsten. Erbjudandet är en del av vår strategi att kunna tillhan-
dahålla ett prisvärt standardabonnemang som passar de flesta villahushåll 
och som kan kompletteras på olika sätt enligt kundens önskemål. Även 
mobil tvättning av sopkärl introducerades som en tilläggstjänst under 
2011.

I augusti beslutade kommunstyrelsen att överlämna den fortsatta hand-
läggningen av en eventuell rötnings- och biogasanläggning till Karlstads 
Energi. Frågan har hanterats vidare inom renhållningsavdelningen med 
fokus på marknadsförutsättningar, kalkyler och delägande via extern 
partner i enlighet med kommunledningskontorets upphandling.

På avfallsupplag Djupdalen togs under året en anläggning för omhän-
dertagande av oljehaltiga vätskor och slam i drift. Anläggningen, som 
är den modernaste i sitt slag i Sverige, omhändertar och renar avfall från 
oljeavskiljare, tvättrännor, bilvårdsanläggningar med mera.

Jämfört med år 2010 ökade intäkten från renhållningstaxan med knappt 
en procent trots taxesänkningen på 5,5 procent 1 januari 2011. Den 
ökade intäkten förklaras med att efterfrågan på tilläggstjänster och att 
antal hushåll i kommunen ökat. Det ekonomiska resultatet för återvin-
ningscentralerna blev bättre än väntat på grund av bättre priser vid 
försäljning av återvinningsfraktioner. 

Omsättningen inom slamtömningen har ökat som ett resultat av nytt 
entreprenadavtal med ökad kostnad som följd och tillhörande taxehöj-
ning. Verksamheten på avfallsupplag Djupdalen har under året gått 
med förlust som en följd av en oväntad engångsavsättning (sju miljoner 
kronor) för blivande sluttäckning enligt myndighetskrav.

Totalt insamlat under 2011 (ton)
Brännbart: 15 455
Grovavfall, elavfall och farligt avfall: 21 791
Förpackningar och tidningar: 6 612
Matavfall: 3 611
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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.

Under de närmaste åren kommer vi att behöva ersätta ett större antal medarbetare som går i pension. För att säkerställa 
att de framtida rekryteringarna blir lyckade sätter vi av resurser för att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom 
att erbjuda våra anställda möjlighet till kompetensutveckling. 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 arbetat aktivt med sedan dess. Den utgår från kommunens policy ”På lika villkor” och har godkänts av samver-
kansgruppen och vår styrelse.

Under 2011 bytte vi vårt kundinformationssystem, det system där all data om våra kunder finns lagrad. Även om vi har 
haft en del inkörningsproblem kommer det nya systemet förbättra vår tillgänglighet och därmed ökas servicen 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 2011 genomfördes en extern miljörevision. Resultatet blev med beröm 
godkänt, precis som under 2009 och 2010.

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 av Previa som är vår nya hälsoleverantör. 

Även under 2011 var sjukfrånvaron fortsatt låg, under tre procent.

Antalet medarbetare uppgick i november till 160. Andelen kvinnor utgjorde 23 procent, en ökning 
från 2010. Vi arbetar för att denna andel ska fortsätta öka.

Vår styrelse under 2011
Styrelsen har under 2011 bestått av Åke Pettersson Frykberg (MP) ordförande, Susanna Göransdotter (V) vice ordförande, 
Sune Ekbåge (S) ledamot, Lillian Byström (S) ledamot, Mattias Fröding (KD) ledamot, Lars-Johan Lander (C) ledamot, 
Arne Pettersson (M) ledamot, Mattias From-Aldaron (MP) suppleant, Göran Frödin (M) suppleant, Laine Hammarbo (S) 
suppleant, Rolf Jernstedt (S) suppleant, Bo Ryderfelt (M) suppleant, Mats Sigvant (FP), suppleant, Per Strömgren (V) 
suppleant.

Åke Mandell (M) var lekmannarevisor och Barbro Thunér (S) var lekmannarevisorsuppleant.
Personalrepresentanter har varit Magnus Lundbäck (Vision), Bo Mattsson (Ledarna) och Hans Pettersson (Seko).

Karlstads Energi är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001
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Vår styrelse 2011: Stående från vänster Bo Mattsson (facklig representant), Helena Ohlsson (sekreterare), Mats Pre-
ger (vd), Lars-Johan Lander, Sune Ekbåge, Laine Hammarbo, Bo Ryderfelt, Göran Frödin, Rolf Jernstedt. Sittande 
från vänster: Lillian Byström, Susanna Göransdotter (vice ordförande), Åke Pettersson Frykberg (ordförande), Arne 
Pettersson. Frånvarande: Per Strömgren, Mats Sigvant, Mattias From-Aldaron.

Vår ledning 2011: Stående från vänster: Pär Larsson, renhållningschef, Mats Preger, vd, Sören Blomqvist, marknads-
chef. Sittande från vänster: Stefan Wahlberg, ekonomichef, Anita Nyström, supportchef, Peter Lind, värmechef.
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Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter med mera



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         
Året inleddes med att det genomsnittliga rörliga elpriset på elbörsen föll från rekordhöga 83 öre/kWh i december 2010 
till 62 öre/kWh i januari. Därefter fortsatte priserna ner under i princip hela året fram till och med december då det ge-
nomsnittliga elpriset hamnade på 30 öre/kWh (elprisområde Stockholm, SE3). Under första delen av året var de främsta 
orsakerna till sjunkande elpris en lägre elförbrukning, mildare väder och bättre tillgänglighet för kärnkraften. Ett kraftigt 
underskott i de nordiska vattenmagasinen höll dock emot ytterligare prisfall. Vårfloden kom sen igång några veckor 
tidigare än normalt och tillrinningen under främst andra tertialet blev väsentligt större än normalt. Detta medförde att 
nivåerna i vattenmagasinen återhämtade sig rejält. Den mycket milda avslutningen på året och god tillgänglighet för 
kärnkraften resulterade till och med i ett överskott i vattenmagasinen vid årsskiftet.  

På grund av de höga marknadspriserna på elbörsen höjdes tillsvidarepriset från 76 öre/kWh till 83 öre/kWh den 1 ja-
nuari. Priset sänktes därefter med 4 öre/kWh den 1 maj och med ytterligare 5 öre/kWh den 1 juli. Prisnivån 74 öre/kWh 
behölls därefter året ut. Avtalspriserna följde marknadsprissättningen och varierade t ex för ett treårsavtal mellan 60 öre/
kWh om det tecknades i början av året till 49 öre/kWh om det istället tecknades i slutet av året.

Satsningen på att skaffa nya elkunder gav utdelning och elhandelsverksamhetens nettonyförsäljning blev 52 GWh under 
året. För att öka möjligheterna att få företag som elkunder togs en ny produkt fram i form av portföljlösning kallad 
“Veckoportföljen”. Dessutom togs ytterligare en ny produkt fram kallad “Mixavtal 50/50”, där hälften säljs till rörligt 
pris och hälften till fast pris. Denna produkt vänder sig både till privatpersoner och företag.

Den 1 november delades Sverige in i fyra elprisområden, Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), Stockholm (SE3) och Malmö (SE4). 
Införandet av prisområdena innebär att anskaffningskostnaden för elen och priset ut till slutkund kommer att variera mel-
lan de olika elprisområdena. Detta medför bland annat extra riskhantering, varför bolaget valt att fortsätta koncentrera 
sig på närområdet (Värmland) inom prisområde Stockholm. 

Elförsäljningen blev i nivå med föregående år trots att det var betydligt varmare, att utbyggnaden av fjärrvärme inom 
kommunen fortsatte och att energisparandet fortgår hos kunderna. Att försäljningsvolymen ändå kunde upprätthållas 
beror på det positiva inflödet av försäljningsvolym som nämndes ovan. Bolaget säljer förnyelsebar el från vatten, vind och 
biobränsle. Elen produceras i Tåsans vattenkraftverk i norra Värmland, i Vindpark Vänern utanför Hammarö samt i det 
biobränsleeldade kraftvärmeverket på Heden i Karlstad. Under 2011 såldes ca 150 GWh VärmlandsEl.

Värme         
Fjärrvärmepriset höjdes med 2,5 % den 1 januari.        
         
År 2011 var temperaturmässigt väsentligt varmare under de normalt kalla perioderna jämfört med 2010. Till exempel 
var månaderna januari, november och december sex, sju respektive hela tolv grader varmare. Fjärrvärmeförsäljningen blev 
därmed mindre, 580 GWh, vilket var hela 149 GWh mindre än försäljningsvolymen för 2010.    
      
Flispannan fungerade något sämre än förväntat under året och tillgängligheten blev knappt 96 %, vilket kan jämföras 
med föregående års knappt 100 %. Den sämre tillgängligheten orsakades av ett par oplanerade stopp som varade fyra 
respektive sex dygn. Produktionen av  värme och el blev därmed 6 GWh respektive 4 GWh mindre än planerat.  

Avfallspannan fungerade något bättre än vad som förväntades och tillgängligheten blev knappt 97 %, vilket var i nivå 
med föregående år. Volymen producerad värme blev på årsbasis i nivå med planerat. I början av året blev dock produk-
tionen något lägre än planerat på grund av att det var vissa svårigheter att elda fruset avfall under vintern. Vårstoppet var 
något längre än normalt beroende på att den sista etappen av två av utbytet av den torra rökgasreningen genomfördes. 
Under året förbrändes knappt 51 000 ton avfall. År 2010 förbrändes drygt 48 000 ton.
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Ett större oplanerat avbrott i leveranserna till kund skedde i samband med en störning på stamlinjenätet för el i slutet 
på februari. Störningen förorsakade ett totalavbrott på produktionen vid Hedenverket. Under cirka 4 timmar var drygt 
hälften av fjärrvärmekunderna utan varmvatten.

Fjärrvärmeutbyggnaden under 2011 blev något större än under 2010. Utbyggnad genomfördes i områdena Stockfallet, 
Hultsberg och Stodene. Utöver det gjordes som vanligt förtätningar inom redan utbyggda områden. Totalt gjordes 248 
stycken nyanslutningar motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på ca 9 GWh. År 2010 gjordes 197 stycken nyan-
slutningar motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på ca 11 GWh.

Kommunfullmäktige beslutade i december att godkänna att bolaget investerar i en ny flispanna. Storleksmässigt beräknas 
den bli på ca 75 MW värme och ca 28 MW el. Den kommer därmed att bli ungefär lika stor som befintlig flispanna, men 
kommer att kunna producera betydligt mera el. Byggtiden beräknas till ungefär två år, vilket innebär att den förväntas 
vara klar i slutet på 2014 och i full produktion från och med 2015.

Under året har även arbete pågått med att utreda om bolaget ska starta upp försäljning av fjärrkyla. Placering av produk-
tion och framdragning av distributionsledningar har utretts och diskussioner har förts med ett antal större kunder.

Renhållning         
Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 att sänka renhållningstaxan med 5,5 % från och med den 1 januari 
2011.

Den sista etappen av omställning av sophämtningen till utsortering av matavfall genomfördes  under året. Det var de yttre 
områdena i östra delen av Karlstads kommun som omfattades och i samband med omställningen tog bolaget över hämt-
ningen i egen regi för att få en enhetlighet i hämtningen för hela kommunen. Samtliga villahushåll och ägare till flerfa-
miljshus inom kommunen har därmed erbjudits källsortering av matavfall. Deltagandet är nära 100 % för villahushållen 
medan anslutningsgraden för flerfamiljshus är lägre. Främst beroende på avsaknad av anpassade soprum och sophus.

Bolaget anskaffade ytterligare en gasdriven sopbil under 2011, vilket innebär att av bolagets tretton sopbilar är fem gas-
drivna. Under 2012 planeras för anskaffning av ytterligare en gasdriven sopbil.

Kommunfullmäktige beslutade i september att ge Karlstads Energi samordningsansvaret för det fortsatta projektarbe-
tet med att etablera en anläggning för rötning av hushållsavfall och produktion av biogas till fordonsbränsle i Karlstad. 
Projektarbetet ska bedrivas i samverkan med kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsnämnden. Då det ännu 
inte finns någon anläggning för rötning av hushållsavfall i Karlstad transporteras det insamlade matavfallet till Jönköping 
för rötning och framställning av fordonsgas. I varje transport levereras ca 30 ton matavfall och under 2011 levererades ca 
3 600 ton, vilket är ca 400 ton mer än under 2010.

Under 2011 gjordes en ny avsättningsberäkning för sluttäckning av Djupdalens deponi. Den resulterade i en extra avsätt-
ning på knappt 8 mkr för bolagets del. Detta främst beroende på att en sluttäckningsplan med successiv sluttäckning 
etappvis tagits fram, vilken i sig innebär en tidigareläggning av kostnaderna jämfört med tidigare beräkning. Till viss 
del kompenseras detta av att livslängden för deponin bedömts vara längre. Från och med 2011 bruttoredovisas dessutom 
bolagets totala avsättning för sluttäckning och fordran på förra verksamhetsutövaren Karlstads kommun. Kommunen ska 
svara för sluttäckningskostnaderna för den delen av avfallet som deponerades före 1 april 2004. 

Under 2011 tog återvinningscentralerna emot ca 20 000 ton, vilket är ungefär lika mycket som 2010. Mängden avfall 
som levererades till Djupdalen ökade med drygt 11 % till ca 38 500 ton.

Vindkraft (delägt)         
Vindpark Vänern Kraft AB:s samtliga vindkraftverk var i drift under året. Produktionsvolymen blev något bättre än pla-
nerat. Resultatet för vindkraftsbolaget blev dock sämre än året innan, främst på grund av sjunkande elcertifikatspriser.

El- och fjärrvärmeförsäljning         
Under år 2011 blev den totala försäljningen av el (inklusive intern försäljning) 510 GWh (508 GWh) och den totala 
försäljningen av fjärrvärme 580 GWh (729 GWh).
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv och ny bolagsordning för bolaget i december 2011. Bolaget beslutade att 
fastställa dessa på en extra bolagsstämma i januari.

Fjärrvärmepriset höjdes med 5 % den 1 januari.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 att hålla renhållningstaxan oförändrad under 2012. Slamtömningstaxan 
däremot höjdes med i genomsnitt 7 % från och med den 1 januari.

Resultatutvecklingen         
Nettoomsättningen exklusive punktskatter blev 1 018 088 tkr (1 115 974 tkr) och resultatet efter finansiella poster 55 
685 tkr (69 584 tkr).         
         
För elhandel blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Den främsta anledningen var en högre genomsnittlig 
marginal för försåld kraft. 2011 belastades inte av ökade kostnader i lika stor omfattning som 2010 för tillkommande 
volymer med höga priser under kalla perioder. För elproduktion blev resultatet för den sålda kraften ungefär i nivå med 
föregående år.

Verksamhetsområde värme gjorde ett sämre resultat än föregående år. Försäljningsintäkterna och produktionskostnaderna 
blev mycket lägre beroende på en väsentligt lägre försäljningsvolym på grund av det milda vädret. Detta påverkade resul-
tatet positivt eftersom marginalkostnaden för värmeproduktionen vid kallt väder är hög. Däremot påverkades resultatet 
negativt av att intäkterna från elproduktion och elcertifikat blev lägre än föregående år. 

Resultatet för den kommunala renhållningsskyldigheten blev bra även för 2011, men betydligt lägre jämfört med 2010. 
Den främsta orsaken var lägre intäkter från hämtning av hushållsavfall på grund av taxesänkningen med 5,5 % 1 januari. 
Resultatet blev 3,3 mkr, vilket tillsammans med överskotten från 2009 och 2010 medför att den kommunala renhåll-
ningsskyldigheten har ett upparbetat överskott på 15,7 mkr. Överskottet kommer renhållningskollektivet till del fram- 
över genom justering av renhållningstaxan. Som ett första steg sänktes renhållningstaxan med 5,5 % 2011 och som ett 
andra steg hålls den oförändrad under 2012. Resultatet för övrig renhållningsverksamhet blev negativt, vilket helt kan 
förklaras av den extra stora avsättningen för sluttäckning av Djupdalens deponi.

Flerårsjämförelse
	 2011	 2010	 2009	 2008
nettoomsättning exkl punktskatter (tkr) 1 018 088 1 115 974 888 419 690 612
rörelseresultat (tkr) 72 044 87 388 103 195 156 877
Balansomslutning (tkr) 1 458 360 1 474 371  1 434 778 1 304 720
soliditet (%) 41 38 36 37
antal anställda 160 162  165 158
         
Från och med 2009 bruttoredovisas köp och försäljning över elbörsen som bolaget genomför via extern part. Om brutto-
redovisning skett 2008 skulle nettoomsättningen uppgått till 909 670 tkr.

Investeringar och finansiering         
Investeringarna uppgick totalt till 109 612 tkr (107 905 tkr). Av detta utgör utbyggnad av fjärrvärme 53 073 tkr 
(61 206 tkr).

Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 23 190 tkr (21 353 tkr).

Bolagets låneskuld var vid årsskiftet oförändrad jämfört med föregående årsskifte. Under 2010 amorterades lånen med 
85 000 tkr.          
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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. Bland annat har bolaget inves-
terat i en ny rökgasreningsanläggning till avfallspannan. Utbyggnaden av fjärrvärmen har också fortsatt och då främst 
inom områden med direktverkande el. Inom renhållningen har sista etappen av omställningen av sophämtningen till 
utsortering av matavfall skett. Vindpark Vänern Kraft AB:s vindkraftverk har producerat el under hela 2011.

Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall 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 ettrabatterat 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.

För att erhålla en låg riskexponeringen arbetade bolaget aktivt med prissäkringar av elanskaffning, försäljning av elpro-
duktion samt köp och försäljning av elcertifikat utifrån de riskpolicys som antagits av styrelsen för respektive verksam-
het.  

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. Uppföljning av 
målet är därmed inte relevant, vilket ägaren är medveten om.

Bolaget ökade fjärrvärmeförsäljningen till hushållen i Karlstad genom att ansluta ytterligare 248 stycken nya kunder. 
Bolaget har även fortsatt att öka antalet elkunder, vilket ytterligare förbättrat bolagets position som stark aktör inom 
regionen med en 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 2011 medförde rabatten ett intäktsbortfall på ca 2 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 även detta mål inte är relevant att följa 
upp. 

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
Ägarens modell för avkastningskrav ändrades inför 2011 för samtliga verksamheter förutom den kommunala renhåll-
ningsskyldigheten. För elhandel, elproduktion och övrig renhållningsverksamhet sattes avkastningskravet på rörelseresul-
tatsnivå och fastställdes till 7 mkr, 6 mkr respektive 1 mkr. För värme sattes avkastningskravet till en procentsats, 6 %, 
på värmeverksamhetens totala kapital. För den kommunala renhållningsskyldigheten gäller sen tidigare att avkastnings-
kravet är 0 mkr i resultat efter finansiella poster.

Verksamheterna elhandel och elproduktion klarade avkastningskraven då genererade rörelseresultat uppgick till 8 mkr 
respektive knappt 7 mkr. Den kommunala renhållningsskyldigheten klarade även den avkastningskravet då resultatet 
efter finansiella poster blev drygt 3 mkr. Verksamheten värme klarade emellertid inte avkastningskravet då utfallet blev 
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knappt 5 % på värmeverksamhetens totala kapital. Den övriga renhållningsverksamheten klarade inte heller avkastnings-
kravet då rörelseresultatet blev knappt -2 mkr.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Trots att elpriserna för närvarande är relativt låga så förväntas de åter stiga till högre nivåer. Detta bland annat på grund 
av att konjunkturen förväntas att förbättras framöver och att exporten av el förväntas öka då Tyskland beslutat att stänga 
ett antal kärnkraftverk. På sikt kan också en övergång till el inom transportsektorn medföra ökad efterfrågan på el.

Utbyggnadstakten för fjärrvärmen inom kommunen kommer att vara väsentligt lägre de närmaste åren och då främst 
koncentreras till förtätningar. Utbyggnad till områden med direktverkande el kommer att kräva hög anslutningsgrad 
och tas i mindre etapper för att ägarens lönsamhetskrav ska kunna uppnås. Utbyggnaden i nyexploateringsområden är 
beroende av värmetäthet och utbyggnadstakt i respektive område.

Regeringen beslutade i september 2011 att tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. 
Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamling och behandling av hushållens avfall. Man kommer 
även att göra en översyn av verksamheternas avfall och då särskilt avseende hushållsavfallet, förpackningar och returpap-
per. Utöver detta kommer man att titta på om det bör införas styrmedel för att få till en bättre utsortering av matavfall, 
farligt avfall, grovavfall och textilavfall. Utredningen ska vara klar 1 juni 2012. Därmed kan förändringar inom avfalls-
hanteringen förmodligen förväntas, vilket kommer att påverka bolagets renhållningsverksamheter.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget prissäkrar anskaffning av 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 en riskpolicy för elhandel respektive elproduktion.

Priserna på elcertifikat har varit fallande sen 2008 och det ser för närvarande ut som att trenden kan komma att hålla i sig 
eftersom det finns ett stort överskott av elcertifikat på marknaden. Vad införandet av en gemensam elcertifikatsmarknad 
för Sverige och Norge, från och med 2012, kan innebära för prisbilden återstår att se, men för närvarande ser det ut som 
att en myndighetsstyrd höjning av kvotplikten är det enda som kan höja prisnivån. För bolagets del är prisutvecklingen 
på elcertifikaten viktig eftersom den påverkar värmeverksamhetens lönsamhet under 2012, som är det sista år som befint-
lig flispanna tilldelas elcertifikat. Prisutvecklingen är även viktig på sikt för värmeverksamheten eftersom den planerade 
flispannans lönsamhet påverkas väsentligt av vilken utveckling priset på elcertifikat har. 

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 en mycket viktigt faktor för bolaget och den kommer att bli än mer viktig framöver när nya 
flispannan står klar. Avtal har därför tecknats med flera leverantörer för att säkra tillgången de närmaste åren. För närva-
rande verkar prisökningarna ha stannat av något, men kan på sikt förväntas fortsätta öka då efterfrågan på biobränsle ökar. 
Bolaget kommer därför att fokusera på detta område för att hitta för bolaget förmånliga lösningar. 

Politiska beslut utifrån utredningen om tredjepartstillträde, TPA-utredningen, kan komma att få konsekvenser för 
bolaget om till exempel produktion och distribution av värme inte får finnas i samma bolag. Remissvaren behandlas för 
närvarande av Näringsdepartementet och besked om hur man tänker sig gå vidare väntas under våren. 

Utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall och återvinningsbart material fortsätter att öka, vilket innebär att avfalls-
mängderna från hushållen till avfallspannan minskar och får en annan sammansättning. Konkurrensen om volymerna 
kommer dessutom att öka genom att det byggs fler förbränningsanläggningar och att kunderna genomför upphandlingar. 
Sjunkande priser förväntas på sikt.

Den styrande renhållningstaxan innebär stora skillnader i avgifter beroende på vilket sorteringsalternativ kunderna väljer. 
De som ännu inte gått över till utsortering av matavfall har därmed ett starkt ekonomiskt motiv att göra det. Intäkterna 
kommer därmed att minska om dagens taxenivå behålls. När det upparbetade överskottet återförts till renhållningskol-
lektivet kan därför taxenivån komma att behöva justeras upp.
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Miljöinformation         
Bolaget bedrev under 2011 åtta tillståndspliktiga och fem anmälningspliktiga verksamheter enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Dessa motsvarar ca 42 % av bolagets omsättning. Bolagets värmedel 
är i sin helhet beroende av de tillståndspliktiga verksamheterna.

Sex tillstånd avser energiproduktion av el och/eller hetvatten. Ett tillstånd avser renhållningsavdelningens verksamhet på 
avfallsanläggningen Djupdalen och ett tillstånd avser den avslutade flygaskedeponin på Heden. 

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende fortsatt och utökad verksamhet vid Hedenverket har lämnats in till 
Mark- och miljödomstolen under hösten 2011.

En anmälan om mindre ändring, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), har lämnats 
till miljöförvaltningen i Karlstad. Ändringen avser markförläggningen av en cistern för spillolja vid oljeslammottagning-
en på Djupdalens avfallsanläggning.

De anmälningspliktiga verksamheterna avser avfallsåtervinning vid masshanteringsstationen Djupdalen, bolagets återvin-
ningscentraler samt tre mindre reservlastanläggningar (panncentraler).

Verksamheterna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till luft. I viss omfattning sker även utsläpp till mark och 
vatten genom avfallsverksamheten på Djupdalen. 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
Utifrån ledar- och medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2010 togs handlingsplaner, omfattande tre vä-
sentliga förbättringsområden, fram för både bolaget och dess avdelningar. Därefter påbörjades arbetet med att genomföra 
handlingsplanernas aktiviteter, vilka ska vara genomförda under 2012. Målet är att uppnå ett förbättrat resultat i nästa 
ledar- och medarbetarundersökning som genomförs i slutet av 2012.

Med hjälp av ett IT-baserat kompetensverktyg har bolaget under 2011 påbörjat ett arbete med kompetenskartläggning 
för varje medarbetare. Kartläggningen genomförs dels för att få grepp om varje medarbetares nivå, dels för att möta bola-
gets framtida kompetensbehov.

Sjukfrånvaron ökade marginellt till 1,9 % (1,6 %). Under de senaste fyra åren har sjukfrånvaron minskat från 4 % till 1,9 
%.

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition
till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  
Balanserat resultat 26 650 742
Årets resultat -3 210 449
 

 kronor               23 440 293

styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning 23 440 293
 

 kronor               23 440 293
 

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

  2011-01-01  2010-01-01
Belopp i tkr  not -2011-12-31  -2010-12-31

  

nettoomsättning  1 1 138 991  1 227 748
Punktskatter   -120 903  -111 774
Förändring av pågående arbeten för annans räkning   10  2
aktiverat arbete för egen räkning   6 108  4 321
Övriga rörelseintäkter  2 9 276  7 900
     

  1 033 482  1 128 197
Rörelsens	kostnader  
råvaror och förnödenheter  3 -652 863  -747 256
Övriga externa kostnader  4 -124 875  -113 262
Personalkostnader  5 -91 232  -89 728
avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  6 -92 056  -90 437
Övriga rörelsekostnader   -412  -126
     

Rörelseresultat  7 72 044  87 388
  
Resultat	från	finansiella	poster  
ränteintäkter och liknande resultatposter  8 1 063  500
räntekostnader och liknande resultatposter  9 -17 422  -18 304
     

Resultat	efter	finansiella	poster	  55 685  69 584

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga  10 -59 955  -67 400
     

Resultat	före	skatt	  -4 270  2 184
  
skatt på årets resultat  11 1 059  -641
     

Årets	resultat   -3 211  1 543
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bALANSRäKNING  

 
Belopp i tkr  not 2011-12-31  2010-12-31

 

TILLGÅNGAR	 	
Anläggningstillgångar	 	

Immateriella	anläggningstillgångar  
ledningsrätter  367  270
tomträtt  12 –  –
     

   367  270

Materiella	anläggningstillgångar  
Byggnader och mark  13 90 798  87 143
Maskiner och andra tekniska anläggningar  14 960 461  934 099
Pågående nyanläggningar  15 39 233  52 316
     

   1 090 492  1 073 558

Finansiella	anläggningstillgångar  
andelar i koncernföretag  16 840  840
andra långfristiga värdepappersinnehav   45  45
uppskjuten skattefordran  17 5 468  3 102
andra långfristiga fordringar  25 12 041  –
     

   18 394  3 987
     

Summa	anläggningstillgångar	  1 109 253  1 077 815

Omsättningstillgångar
Varulager	m	m  
råvaror och förnödenheter   72 775  47 978
Pågående arbete för annans räkning   27  17
     

   72 802  47 995

Kortfristiga	fordringar  
kundfordringar  18 133 835  149 353
Fordringar hos koncernföretag   11 278  9 468
Övriga fordringar  19 32 669  51 012
koncernvalutakonto  20 23 188  21 352
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  21 75 333  117 375
     

   276 303  348 560
  
Kassa	och	bank   2  1
     

Summa	omsättningstillgångar	  349 107  396 556
     

SUMMA	TILLGÅNGAR	  1 458 360  1 474 371
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bALANSRäKNING  

 
Belopp i tkr  not 2011-12-31  2010-12-31

 

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   26 651  28 769
Årets resultat   -3 211  1 543
     

   23 440  30 312
     

   59 440  66 312

Obeskattade	reserver
ackumulerade avskrivningar utöver plan  23 734 570  674 615
     

   734 570  674 615
Avsättningar  
avsättningar för pensioner  24 263  1 374
Övriga avsättningar  25 25 908  5 426
     

   26 171  6 800
Långfristiga	skulder
Övriga skulder  26 423 000  423 000
     

   423 000  423 000
Kortfristiga	skulder
Förskott från kunder   1 909  –
leverantörsskulder   90 909  73 625
skulder till koncernföretag   17 804  10 426
aktuella skatteskulder   –  1 380
Övriga skulder  26 45 703  50 450
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  27 58 854  167 763
     

   215 179  303 644
     

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	  1 458 360  1 474 371

STäLLDA SäKERHETER OcH ANSVARSFöRbINDELSER

 
Belopp i tkr   2011-12-31  2010-12-31

 

Ställda	säkerheter	  inga  inga
  
Ansvarsförbindelser  
Motförbindelse till garanti som nordea ställt ut till skatteverket  670  670
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KASSAFLöDESANALyS  
  

  2011-01-01  2010-01-01
Belopp i tkr   -2011-12-31  -2010-12-31

 
Den	löpande	verksamheten  
resultat efter finansiella poster   55 685  69 584
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  100 814  90 434
     

   156 499  160 018
Betald skatt   -1 380  228
     

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före		
förändringar	av	rörelsekapital	  155 119  160 246

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager   -24 807  975
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   74 093  -34 342
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   -92 052  61 503
     

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten   112 353  188 382
     

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -97  -12
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -109 515  -107 893
avyttring av materiella anläggningstillgångar   74  275
     

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	  -109 538  -107 630
     

  
Finansieringsverksamheten  
amortering av lån   –  -85 000
lösen pensionsskuld   -978  –
lämnade koncernbidrag   –  -6 844
     

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten   -978  -91 844
     

  
Årets	kassaflöde	  1 837  -11 092
     

Likvida	medel	vid	årets	början	  21 353  32 445
     

Likvida	medel	vid	årets	slut   23 190  21 353
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TILLäGGSUPPLySNINGAR TILL KASSAFLöDESANALyS  
  

  2011-01-01  2010-01-01
Belopp i tkr   -2011-12-31  -2010-12-31

 
Betalda	räntor	och	erhållen	utdelning
Erhållen ränta   1 069  794
Erlagd ränta   17 205  20 405
  
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m	m
av- och nedskrivningar av tillgångar   92 056  90 437
rearesultat försäljning av anläggningstillgångar   450  387
avsättningar till pensioner  -133  -582
avsättning sluttäckning deponi   20 482  572
långfristig fordran avseende sluttäckning deponi   -12 041  –
Övriga avsättningar   –  -380
     

   100 814  90 434
     

  
Likvida	medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
kassa och bank   2  1
tillgodohavande på koncernkonto  23 188  21 352
     

   23 190  21 353

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 klargörande av god redovisningssed sker.

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 respektive inköpskostnader, mätt i kronor, avser 6 % (6 %) respektive 3 % (3 %) andra 
företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.
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NOT	1	NETTOOMSäTTNING	PER	RöRELSEGREN		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

Nettoomsättning	per	rörelsegren  
El inklusive punktskatter  638 880  695 876
Värme  407 919  436 701
renhållning  92 192  95 171
  

  1 138 991  1 227 748
  
under 2011 uppgick den totala externa faktureringen för produkten VärmlandsEl till 439 tkr (238 tkr). 

  
NOT	2	öVRIGA	RöRELSEINTäKTER		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

Ersättning för administrativa tjänster  5 874  4 541
Övrigt  3 402  3 359
  

  9 276  7 900

  
NOT	3	RÅVAROR	OCH	FöRNöDENHETER		
Bolaget hade per 2011-12-31 prissäkringar av energi för åren 2012-2016. skillnaden mellan priset vid anskaffningstid-
punkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2011. det negativa värdet per balansdagen 
var 27 117 tkr. Föregående år var det positiva värdet 76 758 tkr.

 
NOT	4	ARVODE	OCH	KOSTNADSERSäTTNING	TILL	REVISORER		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

kPMg  
revisionsuppdrag  59  59
andra uppdrag  62  66

Företaget granskas dessutom av en lekmannarevisor 
enligt 10 kap. aBl.  
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NOT	5	ANSTäLLDA,	PERSONALKOSTNADER	OCH	ARVODEN	TILL	STyRELSE	
  2011-01-01  2010-01-01
Medelantalet	anställda  -2011-12-31  -2010-12-31

sverige  160  162
Varav kvinnor  22%  20%
Varav män  78%  80%
  
  2011-12-31  2010-12-31
Könsfördelning	i	företagsledningen	 andel kvinnor  andel kvinnor 

styrelsen  29%  14%
Övriga ledande befattningshavare  17%  14%
  
  2011-01-01  2010-01-01
Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader  -2011-12-31  -2010-12-31 

styrelse och Vd  1 078  1 086
Övriga anställda  61 738  60 251
  

summa  62 816  61 337
sociala kostnader  25 074  25 590
(varav pensionskostnader)  (4 895)  (5 568)
  
av företagets pensionskostnader avser 318 tkr (289 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.

 
NOT	6	AVSKRIVNINGAR	AV	MATERIELLA	OCH	IMMATERIELLA	ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

Byggnader och mark  -8 001  -8 174
Maskiner och andra tekniska anläggningar  -84 055  -82 263
  

  -92 056  -90 437

NOT	7	RöRELSERESULTAT	PER	RöRELSEGREN		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

rörelseresultat per rörelsegren  
El  14 741  6 976
Värme  54 697  64 880
renhållning  2 606  15 532
  

  72 044  87 388
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NOT	8	RäNTEINTäKTER	OCH	LIKNANDE	RESULTATPOSTER		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

ränteintäkter, koncernvalutakonto  815  199
Övrigt  248  301
  

  1 063  500

NOT	9	RäNTEKOSTNADER	OCH	LIKNANDE	RESULTATPOSTER		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

räntekostnader, karlstads kommun  -16 340  -18 000
Övrigt  -1 082  -304
  

  -17 422  -18 304

NOT	10	BOKSLUTSDISPOSITIONER,	öVRIGA		
  2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan  
-Maskiner och andra tekniska anläggningar  -59 955  -67 400

NOT	11	SKATT	PÅ	ÅRETS	RESULTAT
 2011-01-01  2010-01-01
  -2011-12-31  -2010-12-31

Aktuell	skattekostnad	(-)/skatteintäkt	(+)  
Periodens skattekostnad/skatteintäkt  -1 306  -1 380
Uppskjuten	skattekostnad	(-)/skatteintäkt	(+)  
uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  2 365  739
Total	redovisad	skattekostnad/skatteintäkt	 1 059  -641

  2011-01-01  2010-01-01
skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital  -2011-12-31  -2010-12-31

aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag  -1 306  –
  

  -1 306  –

NOT	12	TOMTRäTT		
  2011-12-31  2010-12-31

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		
  2011-12-31  2010-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  185 522  179 192
nyanskaffningar  2 172  4 624
omklassificeringar  9 484  1 706
  

  197 178  185 522

Ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan
Vid årets början  -97 043  -88 869
avyttringar och utrangeringar  –  –
Årets avskrivning enligt plan -8 001  -8 174
  

  -105 044  -97 043

Ackumulerade	nedskrivningar  
Vid årets början  -1 336  -1 336
avyttringar och utrangeringar  –  –
  

  -1 336  -1 336
  

Redovisat	värde	vid	periodens	slut	 90 798  87 143
  
taxeringsvärden, byggnader  62 624  62 624
taxeringsvärden, mark  1 680  1 680

NOT	14	MASKINER	OCH	ANDRA	TEKNISKA	ANLäGGNINGAR		
  2011-12-31  2010-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden  
Vid årets början  1 629 024  1 569 534
nyanskaffningar  74 962  53 465
avyttringar och utrangeringar  -7 791  -8 267
omklassificeringar  35 853  14 292
  

  1 732 048  1 629 024
  
Ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan  
Vid årets början  -694 925  -619 838
avyttringar och utrangeringar  7 393  7 176
Årets avskrivning enligt plan  -84 055  -82 263
  

  -771 587  -694 925

Ackumulerade	nedskrivningar
Vid årets början  –  -1 013
avyttringar och utrangeringar  –  1 013
  

  –  –
  

Redovisat	värde	vid	periodens	slut	 960 461  934 099
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NOT	15	PÅGÅENDE	NyANLäGGNINGAR		
  2011-12-31  2010-12-31

Vid årets början  52 316  19 094
omklassificeringar  -45 464  -16 582
investeringar  32 381  49 804
  

Redovisat	värde	vid	periodens	slut  39 233  52 316
  
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		
  2011-12-31  2010-12-31

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  
  2011-12-31
   

dotterföretag / org nr / säte  antal  andel i % 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		
2011-12-31 Uppskjuten	skattefordran Uppskjuten	skatteskuld Netto

  
Byggnader och mark  4 965  –  4 965
utsläppsrätter 420  –  420
Elcertifikat 83  –  83
    

  5 468  –  5 468
kvittning  –  –  –
    

Netto	uppskjuten	skattefordran 5 468  –  5 468
  
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
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Beloppet avseende elcertifikat avser nettot av skattemässigt lager elcertifikat och kvotplikten.

Posten övrigt per 2010-12-31 uppskjuten skattefordran avser pensionskostnad och löneskatt som var avdragsgill 2011.

Förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skatteintäkt.  

NOT	18	KUNDFORDRINGAR		
i beloppet ingår kundfordringar övertagna från karlstads Elnät aB med 11 010 tkr (13 135 tkr). anledningen till att kund-
fordringarna övertagits är samfakturering.  

NOT	19	öVRIGA	FORDRINGAR		
  2011-12-31  2010-12-31

Elcertifikat på konto hos svenska kraftnät  26 020  39 515
utsläppsrätter  1 864  4 122
Övriga poster  4 785  7 375
  

  32 669  51 012

NOT	20	KONCERNVALUTAKONTO
avser likvida medel som är placerade på bankkonto som ingår i karlstads kommuns koncernkontosystem. 

NOT	21	FöRUTBETALDA	KOSTNADER	OCH	UPPLUPNA	INTäKTER		
  2011-12-31  2010-12-31

Elavgifter  26 423  45 950
Fjärrvärmeavgifter  36 184  –
Finansiell avräkning 239  2 745
Elcertifikat  2 121  3 481
skatt på energi  730  3 821
såld kraft för december  –  50 500
Övriga poster  9 636  10 878
  

  75 333  117 375

NOT	22	EGET	KAPITAL	
 aktiekapital reservfond  Fritt eget kapital
Vid årets början 30 000  6 000  30 312
koncernbidrag   -4 967
skatteeffekt på koncernbidrag   1 306
Årets resultat   -3 211
   

Vid	årets	slut 30 000  6 000  23 440
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NOT	23	ACKUMULERADE	AVSKRIVNINGAR	UTöVER	PLAN		
  2011-12-31  2010-12-31

Maskiner och inventarier  734 570  674 615
  

  734 570  674 615
  
av ovanstående obeskattade reserv utgör 193 192 tkr (177 424 tkr) uppskjuten skatt. 
 
  
NOT	24	AVSäTTNINGAR	FöR	PENSIONER		
som säkerhet för pensionsförpliktelsen har karlstads kommun tecknat borgen.

NOT	25	öVRIGA	AVSäTTNINGAR		
  2011-12-31  2010-12-31

avsättning för deponi  25 908  5 426
  

  25 908  5 426
  
avsättning för deponi avser bolagets avsättning för sluttäcknings-, efterbehandlings- och lakvattenkostnader m m för djup-
dalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2011. den baseras på en ny beräkning gjord under 2011. 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 2011-12-31 avser de sista avslutningsåtgär-
derna som planerats men ännu inte genomförts samt eventuella kostnader för efterkontroller. 

Från och med 2011 bruttoredovisas bolagets åtagande avseende sluttäckning av deponin och den fordran som bolaget har 
på förra verksamhetsutövaren karlstads kommun. kommunen ska stå för de sluttäckningskostnader som avser depone-
rade volymer fram till 1 april 2004.

NOT	26	öVRIGA	SKULDER,	LÅNG-	OCH	KORTFRISTIGA	
  2011-12-31  2010-12-31

skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen  200 000  223 000
skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen  –  –
  
den totala låneskulden uppgår till 423 000 tkr, varav 223 000 tkr förfaller under 2012. resterande lån förfaller inom 2 till 
5 år. lånen som förfaller under 2012 har bolaget för avsikt att omsätta. samtliga lån har lämnats av karlstads kommun.

i övriga skulder, kortfristiga, ingår skuld för elanvändning elcertifikat med 23 029 tkr (25 030 tkr). 

NOT	27	UPPLUPNA	KOSTNADER	OCH	FöRUTBETALDA	INTäKTER		
  2011-12-31  2010-12-31

Fjärrvärmeavgifter  –  28 595
inköpt kraft  22 667  79 283
skatt på bränsle, avfall m m  1 158  5 864
Bränsleleveranser  3 852  8 785
semesterlöneskuld  6 543  6 505
upplupen utgiftsränta  8 095  8 727
Övriga poster  16 539  30 004
  

  58 854  167 763
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karlstad den 8 mars 2012  
  
  
  
Åke Pettersson Frykberg  susanna göransdotter
ordförande

lilian Byström sune Ekbåge

Mattias Jansson Fröding lars-Johan lander

arne Pettersson Mats Preger
 Verkställande direktör    

Vår revisionsberättelse har lämnats 15 mars 2012.  
kPMg aB  

anders naeslund  
auktoriserad revisor  
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