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HUR VILL DU SAMMANFATTA 2012?

”Årets resultat efter finansiella poster blev blygsamma 9,5 miljoner kronor jämfört 
med 56 miljoner kr föregående år. Det svaga resultatet beror huvudsakligen på en 
avsättning för aktieägartillskott till Vindpark Vänern Kraft AB samt ett besvärligt 
år för fjärrvärmeverksamheten.”

Hur har elhandeln utvecklats under året?
”Den positiva utvecklingen för bolagets elhandel håller i sig. Försäljningsvoly-
men uppgick till 522 GWh, antalet kundanläggningar passerade 40 000 st och 
nettoinflödet blev 1 670 nya kunder. Verksamheten gav ett resultat på drygt 19 
miljoner kronor.

Bolagets portföljlösning till företag, den så kallade ”Veckoportföljen”, rönte stort 
intresse och ökade med 25 procent under året.”

Och fjärrvärmen?
”Försäljningsvolymen ökade till 618 GWh. Nyförsäljningen blev ca 4 GWh vilket motsvarar behovet 
för cirka 270 lägenheter. Resultatet för fjärrvärme blev cirka 26 miljoner kronor, vilket är cirka 19 
miljoner kronor sämre än budget. Det låga resultatet förklaras huvudsakligen med låga intäkter för 
elproduktionen, två större driftstörningar samt en omfattande revision på den stora ångturbinen.

Bygget av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket kom igång på ett mycket bra sätt efter somma-
ren. En kompetent projektorganisation och professionella leverantörer inger goda förhoppningar om ett 
lyckosamt projekt. Anläggningen ska vara färdig för drifttagande hösten 2014 och kommer då innebära 
ett fjärrvärmesystem fritt från fossila bränslen och dessutom till sänkta produktionskostnader.”

Renhållningen?
”Renhållningen fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Sju av elva sopbilar körs numera på for-
donsgas från matavfall. Källsorterad mängd matavfall ökade med 20 procent under 2012 och mängden 
avfall från hushåll som måste deponeras fortsätter att minska.”

Vad finns det för utmaningar?
”De stora utmaningarna de kommande åren är, förutom att fullfölja kraftvärmeprojektet på ett lycko-
samt sätt, att få till en regional rötningsanläggning för matavfall, att starta upp fjärrkylaverksamhe-
ten samt att sjösätta en ny prismodell för fjärrvärmen. Vi talar här om en ny och mer kostnadsriktig 
prismodell där vi utgår från inte bara uppmätt energiförbrukning över året utan även mätt förbrukning 
vid hög-och låglast. Modellen kommer att bli intäktsneutral och ger ökade incitament för kunden att 
använda energin klokt.”

VD HAR ORDET

Mats Preger, vd
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ETT NäRA, TRyGGT OcH ENGAGERAT ENERGIbOLAG 
– ALLTID MED MILjöARbETET I FOkUS
Ett nytt kraftvärmeverk – och en rutin för hantering av kemikalier.
När vi på karlstads Energi jobbar för att minska vår miljöpåverkan jobbar vi både i det stora och det lilla.

Till grund för vårt arbete har vi fyra ledord: nära, engagerad, trygg och miljöinriktad. När det gäller miljön lever vi efter 
direktivet att vi alltid ska sträva efter att minska vår miljöpåverkan.

Detta arbete kan ta sig lite olika uttryck. 2012 tog vi första spadtaget till vårt nya kraftvärmeverk på Heden – den största 
satsningen någonsin inom koncernen Karlstads kommun. Med ett nytt kraftvärmeverk kan vi fasa ut den sista fossila 
oljan ur värmeproduktionen samtidigt som vi ökar vår produktion av förnybar el med mer än 70 procent. Till detta kan 
läggas att vi med den nya pannan ytterligare minskar våra utsläpp av koldioxid. Enligt vår uppfattning är det nya kraft-
värmeverket den största miljösatsningen i Karlstad på 20 år.

Men arbetet med att minska vår miljöpåverkan innebär också ett enträget arbete med att 
identifiera ett antal miljöaspekter. En miljöaspekt är en del i vår verksamhet där vi på ett 
eller annat sätt påverkar miljön. Sedan detta arbete påbörjades 1998 har vi identifierat 114 
miljöaspekter. 91 av dessa har vi kunnat bocka av i samband med att vi infört nya rutiner och 
arbetssätt. Under 2013 räknar vi med att bocka av ytterligare några aspekter.

Ytterligare ett kvitto på att vi tar vårt miljöarbete på största allvar är att vi sedan 2004 är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi varje år genomför två interna och två 
externa miljörevisioner för att kontrollera att vi följer de riktlinjer som vår ägare och vi själva 
har satt upp.

Med vårt miljöarbete bidrar vi också till Karlstads kommuns övergripande visioner om Livs-
kvalitet 100 000 samt den Goda gröna staden.

Alltid nära sina kunder
Karlstad Energi arbetar alltid nära sina kunder. Vid Hedenverket producerar vi det mesta av vår värme och här sitter 
också vår prisbelönta kundservice samt de flesta av bolagets medarbetare. Från lokalerna på Kronoparken utgår våra ren-
hållningsarbetare varje morgon för att fullgöra sitt uppdrag och på våra sex återvinningscentraler finns vår personal alltid 
nära till hands.

Med vår ägare Karlstads kommun i ryggen är vi en trygg samarbetspartner för såväl privat- som företagskunder både i 
och utanför Karlstad. Med vår omfattande och viktiga verksamhet är vi en drivkraft för regionen.

Engagerade är vi alltid – vad vi än tar oss an. När en kund behöver hjälp att lösa ett uppkommet problem finns alltid 
kundservice nära till hands. Är kunden inte nöjd med svaret där sitter vår marknadschef bara några rum bort. Undersök-
ningar har visat att de kunder som varit i kontakt med oss är mer nöjda än de kunder som inte har varit i kontakt med 
oss. Det tar vi som ett kvitto på att vårt engagemang är en av våra styrkor.

OM KARLSTADS ENERGI

karlstads Energi är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001
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FöRSTA SPADTAGET FöR kARLSTADS
kOMMUNS STöRSTA SATSNING NÅGONSIN
25 september togs första spadtaget till den största satsningen någonsin i karlstads kommuns 
historia – Heden Etapp 3.
När 2012 var till ända visade kalkylen att kostnaden för projektet ser ut att bli 53 miljoner kro-
nor lägre än vad som förutspåddes i ursprungskalkylen.

Med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket får vi på Karlstads Energi möjlighet att helt fasa ut 
den fossila oljan ur värmeproduktionen. Värmeproduktionen har då gått från att vara 100 procent 
beroende av olja till att bli helt fri från fossila bränslen på 30 år. 

Vi vill påstå att Heden Etapp 3 är den största miljösatsningen i Karlstad sedan det nuvarande bio-
bränsleeldade kraftvärmeverket byggdes i början av 1990-talet.

Med det nya klimatsmarta kraftvärmeverket bidrar vi till att andelen förnybar el som produceras vid 
Hedenverket ökar från dagens omkring 100 GWh till ungefär 170 GWh om året.

Det nya kraftvärmeverket kommer också våra fjärrvärmekunder till del på andra sätt. Med det 
nya kraftvärmeverket säkrar vi värmeleveransen för lång tid framöver samtidigt som vi sänker vår 
produktionskostnad och därmed skaffar oss bättre förutsättningar att hålla fjärrvärmepriset nere. En 
viktig faktor när konkurrensen från andra uppvärmningsformer ökar.

Bygget av det nya kraftvärmeverket kommer att sysselsätta som mest 250 personer samtidigt vilket 
innebär att vår investering också gynnar regionen. Även fortsättningvis planerar vi att köpa vår flis 
huvudsakligen av leverantörer som finns inom en radie av tio mil från Karlstad. Något som säkrar 
arbetstillfällen i regionen för lång tid framöver.

Sammantaget är det ingen överdrift att påstå att investeringen, som beräknas uppgå till knappt en 
miljard kronor, placerar Karlstad i framkant inom energiområdet.

Det nya kraftvärmeverket kommer att tas i drift under hösten 2014. Kostnaden för projektet budge-
terades till en början till 1 043 miljoner kronor. I skrivande stund är prognosen 990 miljoner och det 
finns förhoppningar om att den ska sjunka än mer. Trots det kommer det nya kraftvärmeverket att 
kunna leverera mer el och värme än vad vi räknade med innan projektet hade påbörjats.

7
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På bilden till vänster tar kommunalrådet Per-Samuel 
Nisser (M) och Karlstads Energis styrelseordförande Åke 
Pettersson Frykberg (MP) det första spadtaget för det nya 
kraftvärmeverket på Heden.
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VäRMELEVERANSEN ökADE MED FEM PROcENT
Under 2012 levererades totalt 617,5 GWh fjärrvärme till karlstadsborna, 37,5 GWh mer än 
under 2011.
kostsamma stopp på vår flis- respektive avfallspanna i kombination med låga elpriser gjorde att 
resultatet blev lägre än tidigare år.

Efter den starka utbyggnaden av fjärrvärme i mitten av 00-talet är 
utbyggnaden numera främst inriktad på förtätningar. Under 2012 
fick Karlstads Energi 50 stycken nya fjärrvärmekunder vilket motsva-
rar en normalårsförsäljning på ungefär fyra GWh.

Under året anslöt vi kundanläggning nummer 5 000.

Jämfört med 2011 ökade fjärrvärmeleveransen 2012 – från 580 GWh 
till 617,5 GWh. Ökningen förklaras främst av det kalla vädret i 
slutet av året. Våren blev tvärtom varm, med rekordtemperaturer i 
mars, vilket påverkade värmeförsäljningen negativt.

Resultatet för värmerörelsen 2012 blev 25,7 miljoner kronor vilket 
var 19,3 miljoner mindre än budgeterade 45 miljoner kronor. 
Minskade intäkter från elproduktionen, ökade produktionskostna-
der på grund av oplanerade stopp på våra pannor och en omfattande 
turbinrevision är några av förklaringarna till att resultatet blev sämre 
än budget.

1 januari höjdes fjärrvärmepriset med fem procent. Medelpriset un-
der 2012 blev 64,3 öre/kWh. Årsmedeltemperaturen blev 6,7 grader, 
0,9 grader över den normala medeltemperaturen.

Årets högsta belastning hade vi 3 december då dygnsmedeltempera-
turen var -14,1 grader.

Vår flispanna drabbades av två längre stopp under året vilket innebar 
att tillgängligheten blev 93 procent, fyra procentenheter lägre än 
planerade 97 procent. Avfallspannan hade en tillgänglighet på 97 
procent vilket var i nivå med föregående år och något bättre än 
planerat.

FJÄRRVÄRME
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FjäRRVäRME

KATEGORIER VÄRME

Offentlig förvaltning 57 GWh

Småhus 79 GWh Sjukvård 12 GWh

Industri 26 GWh Gatuvärme 3 GWh

Flerbostadshus 264 GWh

Övrigt 176 GWh

-80 -10-05-00-95-90-85

FJÄRRVÄRMEPRODUKTION
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Produktionsanläggningar

Anläggning Drifttid Tillförd energi Prod. GWh Årsverkn Anm.

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

Heden 1 P1 8 184 Avfall 53 925 2,82 152,0 150,9 98,1 Inkl rök-
Flis - 0,2 gaskond.

Eo1 169 9,8 1,7

Heden 2 P2 5 681 Flis - 427,7 362,1 104,1 Inkl rök-
Eo1 355 9,8 3,5 gaskond.

Ångturbin G1 5 359 86,6

kVV P1 952 Eo5 4 991 10,7 53,6 36,9 83,8
P2 817

P3 0
P4 1 135 bioolja 2 740 10,3 28,1 24,0
P5 842
P6 0 El  

Ångturbin G1 975 7,5
cSk P1 35 Eo1 122 10,1 1,2 0,4 85,9

P3 1 288 0,7
P4 7 422 Pellets 1 059 4,8 5,1 4,0 79,7

kostern 26 Eo1 30 9,8 0,3 0,2 71,1
kronoparken P2+P3 212+51 Eo1 209 9,8 2,0 1,8 90,2
TPc/RPc 25 Eo1 46 9,8 0,4 0,4 91,0

Stora Enso Spillvärme 13,3 13,3 köpt värme
Prima bio 63,5 63,5 köpt värme
Prima fossilt 16,3 16,3 köpt värme

Totalt 5 921 768,9 674,6 94,1 100,0
Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 91%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 30,5 GWh
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REkORDRESULTAT FöR kARLSTADS ENERGIS ELHANDEL
Den positiva utvecklingen för bolagets elhandel håller i sig. 2012 blev elhandels bästa år någonsin då verksamheten 
kunde visa ett överskott på drygt 19 miljoner kronor.
1 700 nya kunder och bättre marginaler på den sålda elen ligger bakom rekordresultatet.

Kallare väder och fler kunder gjorde att den levererade volymen 
ökade från föregående år. Under 2012 levererades totalt 522 
GWh vilket kan jämföras med 512 GWh under 2011.

Överskott i de nordiska vattenmagasinen och en väl fungerande 
kärnkraft gjorde att elpriset höll sig på beskedliga nivåer under 
hela 2012. I juli noterades det lägsta rörliga priset på flera år, 
12 öre per kilowattimme. I takt med att överskotten minskade i 
vattenmagasinen under hösten steg det rörliga priset, dock utan 
att vara i närheten av nivåerna från 2009 och 2010.

Karlstads Energis portföljlösning till företag, ”Veckoportföl-
jen”, var under 2012 fortsatt attraktiv och bidrog till den ökade 
försäljningsvolymen. Den förvaltade volymen ökade med 25 
procent under året – en ökning som ser ut att hålla i sig även 
under 2013.

Bland privatkunderna var det rörliga priset populärast under 
2012. Totalt kunde Karlstads Energi räkna in en nettoökning på 
1 700 kunder under året motsvarande 28 GWh.

Sedan den nuvarande webbplatsen lanserades i september 2011 har antalet inkomna elavtal via webben ökat stadigt. 
Arbetet med att förbättra och förenkla avtalstecknandet via webben pågår kontinuerligt.

Under 2012 lanserade vi ett månadsbrev på karlstadsenergi.se. I månadsbrevet ger vi läsaren aktuell information om läget 
på elmarknaden och vår tro om framtiden. Via ett statistikverktyg kan vi konstatera att månadsbrevet läses regelbundet 
av många av våra besökare.

Från och med 1 oktober 2012 är det möjligt för privatkunder med rörligt pris att bli fakturerade på timbasis. Intresset 
från kunderna har inledningsvis varit svalt. Karlstads Energi ser positivt på att kunderna kan få sin förbrukning fakture-
rad på timbasis men vi har i vår kommunikation varit tydliga med att kunder som väljer detta utsätter sig för en större 
risk, inte minst när det råder effektbrist i kraftsystemet.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

20122009 2010SEK/MWh 2011
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RENHÅLLNING

käLLSORTERINGEN FORTSäTTER ATT ökA I kARLSTAD
Under år 2012 minskade, om än marginellt, den samlade mängden hushållsavfall exklusive slam i karlstads kom-
mun samtidigt som kommunens invånarantal ökat.

Insamlad mängd papper och förpackningar minskade marginellt i samma 
storleksordning som det samlade flödet av hushållsavfall. Källsorterad 
mängd matavfall ökade med 20 procent under år 2012 på bekostnad av 
minskad mängd restavfall till avfallsförbränning. 

Den ökade mängden källsorterat matavfall förklaras av att hela kommu-
nen från och med 2012 har möjlighet att källsortera matavfall. 

Matavfallets höga kvalitet består och några rapporter om avvikelser har 
ännu inte erhållits från produktionsanläggningen i Jönköping vilket 
betyder att allt matavfall omvandlas till fordonsbränsle. Under år 2013 
kommer den magiska gränsen 100 ton matavfall per vecka att passeras.

Mängden grovavfall från hushåll som måste deponeras fortsätter att 
minska. Detta är sedan några år en etablerad trend – trots att mängden 
grovavfall som insamlas på återvinningscentralerna ökar något. Minsk-
ningen av deponeringen uppgår till närmare 40 procent sedan 2007. 
Trenden är en konsekvens av att fler fraktioner och mer avfall källsorteras 
till material- eller energiåtervinning.

Slamtömningen genererar tre olika avfallsfraktioner: avvattnat slam från 
slamavskiljare, oavvattnat slam från slamavskiljare samt avlopp från 
slutna tankar. Den samlade avfallsmängden från slamtömning minskade 
under år 2012 som en effekt av mobil avvattning. Minskningen uppgick 
dock inte till planenlig volym eftersom avtalad entreprenör, av olika skäl, 
inte lyckats genomföra avvattning av önskat antal slamavskiljare. 

Verksamheten har också under flera år påverkats av grava kvittblivnings-
problem för oavvattnat slam och avlopp som inneburit både tillfälliga 
tömningsstopp och långa transportvägar. Problemet reducerades något 
i samband med att Karlstads kommun öppnade för kvittblivning av 
avlopp på Sjöstadsverken men problemet kvarstår vad gäller oavvattnat 
slam. 

Avfallsupplag Djupdalen fortsätter att utvecklas positivt trots minskade 
volymer deponirest från Karlstadsborna. Den positiva utvecklingen har 
hållit i sig under 2012 tack vare fortsatta avfallsleveranser från grann-
kommuner och slagg från avfallsförbränning, leverans av gamla avfalls-
massor från Heden Etapp 3-projektet och ett fortsatt bra flöde av oljeslam 
till oljebehandlingsanläggningen.

Renhållningstaxan har varit oförändrad sedan första januari 2011 då den 
sänktes med 5,5 procent. Den totala intäkten av renhållningstaxan mins-
kade år 2012 med drygt två miljoner jämfört med föregående år som en 
följd av kundernas val att källsortera till en lägre avgift. Totalt insamlat under 2012 (ton)

Brännbart: 14 986
Grovavfall, elavfall och farligt avfall: 19 986
Förpackningar och tidningar: 6 573
Matavfall: 4 340
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VÅRT MÅL – ATT ALLTID VARA EN ATTRAkTIV ARbETSGIVARE
karlstads Energi står inför stora pensionsavgångar de kommande åren. För att vi ska lyckas med nyrekryteringen 
jobbar vi hela tiden med att vi ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

En del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda våra medarbetare möjligheten till kompetensutveck-
ling. En annan uppskattad personalförmån är att våra medarbetare har tillgång till massage var femte vecka.

Våra medarbetare mår bra
Att vår personal mår bra är en förutsättning för att vi ska lyckas som bolag och kunna locka till oss kompetent personal i 
framtiden. Under 2012 uppgick sjukfrånvaron till 2,3 procent, en liten ökning jämfört med 2011 men ändå en låg nivå 
jämfört med branschen i övrigt. Under de senaste fem åren har sjukfrånvaron halverats.

Vartannat år erbjuds all personal att göra en hälsoundersökning hos företagshälsovården. För att uppmuntra till att våra 
medarbetare håller sig i form betalar vi även halva kostnaden för motionsaktiviter upp till 3 000 kronor.

Under 2012 genomfördes en ny ledar- och medarbetareundersökning. Även om vi från och med denna undersökning har 
bytt leverantör tycker vi oss kunna urskilja att vårt förbättringsarbete efter LMU-undersökningen 2010 har gett resul-
tat. Nu blir vår nästa uppgift att ta till oss resultatet från årets undersökning och använda detta i vårt ständigt pågående 
förbättringsarbete.

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.

Antalet medarbetare uppgick i november till 161. Andelen kvinnor utgjorde 21 procent.

Vår styrelse under 2012
Styrelsen har under 2012 bestått av Åke Pettersson Frykberg (MP) ordförande, Susanna Göransdotter (V) vice ordförande, 
Sune Ekbåge (S) ledamot, Lilian Byström (S) ledamot, Jonny Mattsson (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. Vid styrelsemötet 31 maj ersattes Mattias J Fröding (KD) av Jonny Mattsson (KD).

Åke Mandell (M) var lekmannarevisor och Barbro Thunér (S) var lekmannarevisorsuppleant.
Personalrepresentanter har varit Helena Leander (Vision), Bo Mattsson (Ledarna) och Hans Pettersson (Seko).
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Vår styrelse 2012, stående från vänster: Bo Mattsson (facklig representant), Göran Frödin, Helena Leander (facklig 
representant), Sune Ekbåge, Bo Ryderfelt, Rolf Jernstedt, Laine Hammarbo, Jonny Mattsson, Per Strömgren, Mats 
Preger (vd), Helena Ohlsson (sekreterare). Sittande från vänster: Lars-Johan Lander, Lilian Byström, Åke Pettersson 
Frykberg (ordförande), Arne Pettersson. Frånvarande: Susanna Göransdotter (vice ordförande), Mats Sigvant, Mattias 
From Aldaron.

Vår ledning 2012, 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.



17

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 inom Karl-
stads kommun och i dess geografiska närhet 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 
Kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv och ny bolagsordning för bolaget i december 2011. Bolagets ägardirektiv 
och bolagsordning fastställdes på en extra bolagsstämma i januari 2012.

El 
Det genomsnittliga rörliga elpriset på elbörsen (prisområde 3) steg i början av året från de mycket låga 30 öre/kWh i 
december 2011 till 45 öre/kWh i februari. Därefter vände priserna ner igen för att bottna på knappt 12 öre/kWh i juli. 
Priserna vände sen upp igen till 38 öre/kWh i december. De främsta orsakerna till de låga elpriserna var de mycket stora 
överskotten i de nordiska vattenmagasinen, och då främst de norska, samt att kärnkraftens tillgänglighet var bra. Utöver 
det bidrog även en lägre elförbrukning och mildare väder.

På grund av de sjunkande marknadspriserna på elbörsen sänktes tillsvidarepriset från 74 öre/ kWh till 68 öre/kWh den 
1 maj. Prisnivån 68 öre/kWh behölls därefter året ut. Avtalspriserna följde marknadsprissättningen och varierade t ex för 
ett treårsavtal mellan 49 öre/kWh om det tecknades i början av året till 46 öre/kWh om det istället tecknades i slutet av 
året. Variationen var därmed väsentligt mindre än för 2011 då ett treårsavtal kunde tecknas för 60 öre/kWh i början av 
året och 49 öre/kWh i slutet av året.

Arbetet med att skaffa nya elkunder har fortsatt och givit ett bra resultat. Under året hölls bl a ett antal kundträffar för 
privat- respektive företagskunder samt ett elseminarium för företagskunder. Nettonyförsäljningen blev ca 1 700 nya kun-
der motsvarande en årsvolym på 28 GWh. Bolagets företagsprodukt ”Veckoportföljen” har fortsatt att gå bra och under 
2012 ökade den förvaltade volymen med 25 % till 50 GWh. Redan nu kan konstateras att ökningen fortsätter även under 
2013.

Den 1 oktober infördes möjligheten till timmätning även för kunder med mindre förbrukning. Någon större efterfrågan 
har det inte varit än, men förmodligen beror detta till en del på de låga elpriserna.

Elförsäljningen blev bättre än föregående år främst beroende på ökat antal kunder och att det var kallare väder.

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 2012 
såldes ca 132 GWh VärmlandsEl externt och ca 33 GWh användes för egen förbrukning.

Värme 
Fjärrvärmepriset höjdes med 5 % den 1 januari.

Temperaturmässigt var 2012 något kallare än 2011. Detta tillsammans med något fler kunder medförde att fjärrvärme-
försäljningen blev 617 GWh. År 2011 såldes 580 GWh.

Flispannans tillgänglighet blev knappt 93 %, vilket är 4 %-enheter lägre än planerade 97 %. Den sämre tillgängligheten 
orsakades främst av två oplanerade stopp. I mars sintrade pannan, vilket medförde ett stopp på sju dygn och i november 
havererade elmotorn till primärluftfläkten, vilket medförde ett stopp på nio dygn.
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Under sommaren genomgick turbinen en stor revision där vissa vitala delar ersattes med nytillverkade. Efter uppstart 
uppmärksammades att inte riktigt samma eleffekt kunde uppnås som före revisionen. Turbinen togs därför ur drift en 
vecka för inspektion, men någon orsak kunde inte fastställas. Utredningen fortsätter.

Avfallspannan fungerade även detta år något bättre än förväntat och tillgängligheten blev liksom föregående år knappt 
97 %. Trots det blev producerad volym värme på årsbasis något sämre än planerat. I april månad drabbades pannan av ett 
längre stopp. Stoppet orsakades av ett strömavbrott och den värmeutveckling som inträffade medförde att man befarade 
att anläggningens tryckkärl tagit skada. Tryckkärlet kontrollerades och det kunde konstateras att inga skador fanns. An-
läggningen kunde därmed återstartas efter ett oplanerat stopp på fyra dygn. Vissa av ordinarie inplanerade underhållsåt-
gärder kunde utföras under det oplanerade stoppet, vilket gjorde att påverkan på tillgängligheten kunde minskas. Under 
året förbrändes knappt 54 000 ton avfall. År 2011 förbrändes knappt 51 000 ton.

Under sommaren inspekterades lagringstanken för bioolja. Vid kontrollen visade det sig att tankens skyddsmålning 
släppt och att mantel och tak angripits av korrosion. Relativt omfattande samt tidsödande och kostnadskrävande åtgärder 
krävdes för att få tanken i användbart skick. Tanken togs ur drift i juli och var åter i drift i mitten av december. Under 
perioden var det inte möjligt att använda bioolja för värmeproduktionen.

Fjärrvärmeutbyggnaden under 2012 var mindre omfattande än under 2011. Under året anslöts ca 150 kunder som tidiga-
re varit anslutna via en samfällighet. Utöver det gjordes som vanligt förtätningar inom redan utbyggda områden. Antalet 
nyanslutningar som resulterade i ny volym uppgick till 51 stycken motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på ca 4 
GWh. År 2011 gjordes 248 stycken nyanslutningar motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på ca 9 GWh. 

De grundläggande arbetena för den nya flispannan på Heden har påbörjats. De arbeten som utförts är bland annat flytt av 
annan maskinell utrustning för att göra plats åt det nya kraftvärmeverket, iordningsställande av mark samt pålning. Allt 
ser än så länge ut att gå enligt plan och den beräknade byggtiden på två år förväntas hålla. Därmed beräknas pannan vara 
klar som planerat i slutet på 2014 och i full produktion från och med 2015.

Arbetet med att utreda om bolaget ska starta upp försäljning av fjärrkyla har pågått under året. Fördjupade analyser har 
tagits fram, men något beslut om byggstart har inte fattats. Projektet måste även godkännas av moderbolaget.

Bolaget har sedan 2008 haft en tvist med en entreprenör som skulle byta oljebrännare på två oljepannor. Då entreprenö-
ren inte kunde leva upp till ställda krav hävde Karlstads Energi avtalet. Tvisten hamnade i tingsrätten och dom medde-
lades i början av februari 2013. Tingsrätten fann att Karlstads Energi inte hade rätt att häva avtalet och bolaget dömdes 
därför att betala för entreprenaden. Detta innebär att bolaget får stå för redan erlagda betalningar till entreprenören samt 
andra kostnader för projektet. Dessutom ska bolaget betala skadestånd motsvarande resterande del av entreprenaden, 
motpartens rättegångskostnader samt ränta. Totalt har 6,6 mkr kostnadsförts. Domen har överklagats till Hovrätten för 
Västra Sverige.

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

Omställningen till ett källsorteringssystem för mat- och restavfall avslutades under 2011. Nuvarande och kommande 
arbete omfattar därmed förtätning vad gäller flerfamiljshus och fritidshusområden.

Bolaget anskaffade ytterligare en gasdriven sopbil under året och har nu totalt sex stycken sopbilar som körs på gas. Un-
der 2013 planeras för anskaffning av ytterligare en gasdriven sopbil.

Arbetet med att ta fram underlag för byggnation av en anläggning för rötning av hushållsavfall och produktion av biogas 
till fordonsbränsle fortsatte under året. Ett beslut om den fortsatta inriktningen förväntas under 2013. Under tiden så 
skickas det matavfall som samlas in till Jönköping för rötning och framställning av fordonsgas. Under 2012 levererades 
ca 4 400 ton, vilket är ca 800 ton mer än under 2011. Ökningen beror på att fler hushåll nu är anslutna till systemet och 
därmed sorterar ut matavfall. Under året påbörjades även omhändertagande av flytande matavfall från Centralsjukhusets 
nya storkök.
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Under året var det problem med att bli av med slam från slamavskiljare som inte kan avvattnas. Detta på grund av 
överfulla lager hos den entreprenör som anlitas samt andra begränsningar för omhändertagande i grannkommunernas 
avloppsreningsverk. För att lösa situationen temporärt transporterades slam till ett mellanlager i Storfors. Karlstads 
kommun, Teknik- och Fastighetsförvaltningen, fick även dispens från kommunens miljömyndighet och kunde därmed 
ta emot avlopp från slutna tankar och BDT-brunnar på Sjöstads avloppsreningsverk. Detta var mycket betydelsefullt för 
slamverksamheten då det medförde minskade kostnader både för transporter och behandling.

En ny återvinningscentral byggs i Molkom. Byggnadsarbetena påbörjades under hösten och beräknas vara färdiga i juni 
2013.

Under 2012 tog återvinningscentralerna emot ca 20 000 ton, vilket är ungefär lika mycket som 2011. Mängden avfall 
som levererades till Djupdalen var ca 38 000 ton, vilket också var i nivå med föregående år. Djupdalen tog bland annat 
emot gamla avfallsmassor som tagits bort i samband med grundläggning för den nya flispannan på Heden.

Vindkraft (delägt)
Karlstads Energi äger 40 % av aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB. Övriga delägare är Karlstads Bostads AB och Ham-
marö kommun. Vindpark Vänern Kraft AB har uppfört och äger fem stycken 3 MW:s vindkraftverk av totalt tio stycken 
vindkraftverk i vindkraftparken vid Gässlingegrundet. 

Under året har företaget Winwind Sweden AB, som är part i totalentreprenad- och serviceavtal för vindkraftverken, gått i 
konkurs. Samtidigt har vid garantibesiktning flera allvarliga skador noterats. Då Vindpark Vänern Kraft AB:s lönsamhet 
var pressad redan innan konkursen till följd av låga el- och elcertifikatspriser beslutade styrelsen i oktober att en kontroll-
balansräkning skulle upprättas. Kontrollstämma 1 har hållits och den kontrollbalansräkningen visar att ett stort ned-
skrivningsbehov föreligger för vindkraftverken. Nödvändigt kapitaltillskott från delägarna för att återställa aktiekapitalet 
och skapa förutsättningar för fortsatt drift uppgår till 120 mkr. Karlstads Energis avsättning för kommande aktieägartill-
skott uppgår till 48 mkr och belastar resultatet som en finansiell post.

El- och fjärrvärmeförsäljning 
Under år 2012 blev den totala försäljningen av el (inklusive intern försäljning) 522 GWh (510 GWh) och den totala 
försäljningen av fjärrvärme 617 GWh (580 GWh).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Under våren 2013 inför bolaget en fast avgift vid försäljning av el. Samtidigt sänks påslaget på det rörliga priset. Anled-
ningen till den nya prismodellen är att den bättre motsvarar våra kostnader.

Fjärrvärmepriset höjdes med 1,5 % den 1 januari.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att hålla renhållningstaxan oförändrad under 2013. Slamtömningstaxan 
däremot höjdes med i genomsnitt 7,5 % från och med den 1 januari. 

Resultatutvecklingen 
Nettoomsättningen exklusive punktskatter blev 916 654 tkr (1 018 088 tkr) och resultatet efter finansiella poster 9 511 
tkr (55 685 tkr). För elhandel blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. De främsta anledningarna var en något 
större volym och högre genomsnittlig marginal för försåld kraft.

För elproduktion blev resultatet för den sålda kraften något sämre än föregående år på grund av de låga elpriserna. Årets 
resultat har dessutom påverkats negativt till följd av koncernföretaget Vindpark Vänern Kraft AB:s förluster. Nedskriv-
ning av värdet på aktier och tidigare lämnat villkorat aktieägartillskott uppgår tillsammans med avsättning för kom-
mande aktieägartillskott till 48 840 tkr.

Verksamhetsområde värme gjorde ett sämre resultat än föregående år. Försäljningsvolymen blev högre på grund av kall-
lare väder och därmed ökade fjärrvärmeintäkterna. Produktionskostnaderna ökade emellertid i samma omfattning bl a 
beroende på dyrare ersättningsproduktion vid flispannans båda oplanerade stopp. Resultatförsämringen kan därmed 
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främst tillskrivas mindre intäkter från elproduktionen, ökade underhållskostnader genom en omfattande turbinrevision 
samt skadestånd till entreprenör. Till en del har detta kompenserats genom lägre avskrivningar. De lägre avskrivningarna 
beror främst på att övergång skett till komponentavskrivning, vilket medfört att flertalet komponenter fått något längre 
avskrivningstider.

För den kommunala renhållningsskyldigheten blev resultatet sämre än föregående år. Den främsta orsaken var lägre 
intäkter från hämtning av hushållsavfall. Ett underskott på 5,4 mkr var dock planerat för att minska det ackumulerade 
överskottet. Men genom att bland annat intäkterna från hämtning av hushållsavfall och försäljning av skrot blev högre än 
förväntat så genererades ett positivt resultat på 0,5 mkr, vilket tillsammans med tidigare överskott medför att den kom-
munala renhållningsskyldigheten har ett upparbetat överskott på 16,2 mkr. Överskottet kommer renhållningskollektivet 
till del framöver genom oförändrad eller justerad renhållningstaxa. Renhållningstaxan hålls oförändrad under 2013 och 
ett underskott på 4,9 mkr är planerat.

Resultatet för övrig renhållningsverksamhet blev positivt och därmed bättre än föregående års negativa resultat. För-
bättringen förklaras främst av att det gjordes en extra avsättning för sluttäckning av Djupdalens deponi med 7,3 mkr år 
2011. En lägre kostnad för avfallsskatt bidrog också till förbättringen.

Flerårsjämförelse
 2012 2011 2010 2009
nettoomsättning exkl punktskatter (tkr) 916 654 1 018 088      1 115 974 888 419
rörelseresultat (tkr) 73 955 72 044           87 388 103 195
Balansomslutning (tkr) 1 627 518 1 458 360      1 474 371 1 434 778
soliditet (%) 39 41                   38 36
antal anställda 161 160                 162 165

Investeringar och finansiering 
Investeringarna uppgick totalt till 228 612 tkr (109 612 tkr). Av detta utgör utbyggnad av fjärrvärme 31 423 tkr 
(53 073 tkr) och nya kraftvärmeverket 164 895 tkr (6 386 tkr). I slutet av augusti genomförde kommunkoncernen en 
samordning av koncernens finansiering. För bolagets del innebar det att koncernvalutakontots kredit utökades väsentligt, 
från 25 000 tkr till 1 500 000 tkr. Lånen på 425 000 tkr betalades därefter genom att den utökade krediten belastades. 
Per 2012-12-31 hade bolaget 31 439 tkr på ett Euro-konto och skulden på koncernvalutakontot uppgick till 517 441 
tkr. Per 2011-12-31 var bolagets likvida medel 23 190 tkr och totala låneskuld 423 000 tkr, netto 399 810 tkr.

Uppföljning av ägarens mål 

Strategisk plan 
Externt perspektiv 
Tillväxt 
Bolaget bidrar till tillväxt i kommunen och regionen genom omfattande investeringar och genom inköp av regionala 
trädbränslen. Verksamheten skapar därmed åtskilliga arbetstillfällen inom bland annat anläggningsverksamheter, trans-
portnäringen samt skogsindustrin. Genom att skapa attraktiva produkter inom energi och renhållning bidrar bolaget 
även till goda förutsättningar för boende och verksamheter.

Attraktiv stad 
Bolaget bidrar till den attraktiva staden genom sin starka miljöprofil samt genom att hålla konkurrenskraftiga priser 
inom verksamheterna för el, fjärrvärme och renhållning.

Utbildning och kunskap 
Bolaget anordnar åtskilliga studiebesök där skolor och allmänhet informeras om verksamheten och dess frågeställningar. 
Bolaget bedriver även universitetssamverkan och ser universitetet som en viktig partner för till exempel kompetensför-
sörjning och erfarenhetsutbyte.
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En stad för alla 
Bolaget bidrar till att Karlstadsbornas hälsa blir bättre genom att utbyggnaden av fjärrvärme medför att hälsofarliga 
utsläpp tas bort ifrån stadsmiljön. Sopbilarna körs dessutom på biogas istället för dieselbränsle, vilket även det minskar 
utsläppen av hälsofarliga ämnen.

Den goda gröna staden 
Bolaget bidrar i mycket betydande omfattning till minskad klimatpåverkan från energisektorn. I och med beslutet om 
det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket kommer fjärrvärmen i Karlstad fr o m år 2015 att i praktiken bli helt fri från 
fossilbränslen. Klimatpåverkan från uppvärmningen av staden har då minskat i betydligt större omfattning än om man 
förbjudit all biltrafik i staden. Fastighetsnära insamling av matavfall har utvecklats, matavfallet omvandlas till biogas och 
sopbilarna drivs med biogas.

Internt perspektiv 
Vårda tillgångarna 
Bolagets tillgångar underhålls på sådant sätt att den tekniska livslängden på anläggningstillgångarna inte ska påverka 
den ekonomiska livslängden på ett negativt sätt.

Kvalitetsarbete 
Bolaget är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Arbetet enligt miljöledningssystemet innebär att bolaget 
arbetar med ständiga förbättringar i frågor kring miljö, arbetsmiljö, arbetsrutiner m m.

Arbetsgivarperspektiv 
Bolaget bidrar till att koncernen betraktas som en attraktiv arbetsgivare genom att anställda vill stanna och utvecklas 
inom organisationen. Under 2012 erhöll nio medarbetare befattningar med mer kvalificerat innehåll.

Verksamhetsmål 
Allmänt 
Bolaget ska ligga i framkant när det gäller utveckling inom energi- och miljöområdet 
Den nya kontorsdelen, som togs i bruk våren 2012, har bl a installerad närvarostyrd LED-belysning. Bolaget har även 
investerat i utrustning för mätning av elenergiförbrukning i kontorshuset på Heden samt i kontoren på Djupdalen och 
Kronoparken. När det sen gäller det planerade nya kraftvärmeverket så förväntas förfinade tekniska lösningar medföra ett 
högt elutbyte.

Elhandelsverksamheten 
Bolaget ska prismässigt tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige avseende el för privatmarknaden i Karlstad 
Bolaget har varje vecka sedan 2009 haft någon eller några av de produkter som bolaget erbjuder bland de fem bästa erbju-
dandena på Elpriskollen. Under 2012 blev bolaget utsett till den näst bästa prispressaren av Villaägarföreningen.

Bolaget ska öka försäljningen med minst 20 GWh per år 
Utfallet för 2012 blev bättre än målet på 20 GWh då nettoutfallet för nya och förlorade kunder blev plus 28 GWh.

Bolaget ska erbjuda elkunder en lokalt producerad och ursprungsmärkt produkt 
Bolaget erbjuder en produkt kallad VärmlandsEl som omfattar el producerad från vind, vatten eller biokraft.

Elproduktionsverksamheten (både inom el och värme) 
Den förnyelsebara elproduktionen ska öka med minst 50 % jämfört med år 2009 
Det nya planerade kraftvärmeverket förväntas medföra att produktionen av förnyelsebar el kommer att öka med mer än 
100 % år 2015 jämfört med år 2009.

Bolaget ska initiera arbetet med tillskapandet av en solcellspark 
Arbetet med ovanstående mål har påbörjats.



23

Fjärrvärmeverksamheten 
Bolaget ska se på förutsättningarna att utöka verksamheten till att omfatta även fjärrkyla 
Förutsättningarna för fjärrkyla i de centrala delarna av staden är mycket goda. Tyvärr har det dock visat sig vara svårt att 
få med de kunder som i nuläget är mest väsentliga för att kunna starta byggnationen. Ett omarbetat förslag med mindre 
omfattning utreds.

Bolaget ska tillhandahålla en fjärrvärme med så hög leveranssäkerhet som möjligt till ett konkurrenskraftigt pris 
Ackumulerad tillgänglighet för 2012 blev 99,93%, vilket påvisar en mycket hög leveranssäkerhet. 

När det gäller konkurrenskraftigt pris så visade 2011 års rapport från Energimyndigheten, EI R2011:06 ”Uppvärmning 
i Sverige”, att fjärrvärme i Karlstad hade det lägsta priset för uppvärmning av villor jämfört med andra uppvärmnings-
sätt. I 2012 års rapport, EI R2012:09 ”Uppvärmning i Sverige”, framgår att i nuläget har inte fjärrvärme i Karlstad det 
lägsta priset för uppvärmning av villor. De främsta orsakerna är det låga elpriset och att man vid beräkningen i 2012 års 
rapport inte tagit hänsyn till att Karlstads Energi, och inte kunderna, äger och har ansvaret för fjärrvärmecentralen. Det 
sistnämna innebär att en positiv effekt för kunden inte framkommer i rapporten. 

Bolagets fossilbränsleandel ska minska och högst uppgå till 1 % i fjärrvärmesystemet 
Andelen fossiloljebaserad produktion under 2012 uppgick till ca 8 %. Orsakerna till den höga andelen är bland annat 
otillgänglighet för produktion med bioolja samt två längre oplanerade stopp för flispannan.

Bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom nyanslutning som ger minst 5 GWh 
Under 2012 anslöts 51 kunder motsvarande knappt 4 GWh, vilket är under målet volymmässigt. Kundanläggning num-
mer 5 000 anslöts under maj månad. 

Bolaget ska medverka till att införa solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet 
Kommunens Teknik- och Fastighetsförvaltning har driftsatt en solenergilösning på reningsverket Sjöstad. Värmeproduk-
tionen kommer dels att användas till verksamheten på Sjöstad, dels tillföras fjärrvärmesystemet.

Renhållningsverksamheten 
Bolaget ska separat samla in minst 80 % av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas 
Potentialen beräknas till mellan 6 500 – 7 000 ton/år. Det avgår enligt forskningsresultat uppemot 25 % av matavfallets 
vikt genom avdunstning vid användning av papperspåsar, vilket medför att målet utgör ca 5 500 ton/år. Utfallet för år 
2012 blev ca 4 380 ton, vilket motsvarar knappt 80 %. 

Ekonomiska mål och krav 
Ägarens modell för avkastningskrav är olika för bolagets verksamheter. För elhandel, elproduktion och övrig renhåll-
ningsverksamhet sätts avkastningskravet på rörelseresultatsnivå. För värme sätts avkastningskravet till en procentsats 
på verksamhetens totala kapital (avkastning på totalt kapital) och för den kommunala renhållningsskyldigheten sätts 
avkastningskravet som resultat efter finansiella poster. Avkastningskravet på den kommunala renhållningsskyldigheten är 
ett stående beslut medan avkastningskraven på övriga verksamheter fastställs inför varje år.

 

 Utfall 2012 Avkastningskrav 2012 Utfall 2011
Elhandel (rörelseresultat) 17,9 mkr 10,0 mkr 8,0 mkr
Elproduktion (rörelseresultat) 3,9 mkr 6,0 mkr 6,8 mkr
Värme (avkastning på totalt kapital) 3,5 % 5,5 % 4,4 %
Den kommunala renhållningsskyldigheten (res efter fin poster) 0,5 mkr 0,0 mkr 3,3 mkr
Övrig renhållningsverksamhet (rörelseresultat) 6,5 mkr 2,0 mkr -1,6 mkr

Elproduktion klarade inte ägarens avkastningskrav beroende på de låga elpriserna under året. Värme klarade inte ägarens 
avkastningskrav främst på grund av flispannans två stopp, de låga el- och elcertifikatspriserna under året samt ett skade-
stånd till en entreprenör.
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
För närvarande är elpriserna relativt låga. De förväntas dock åter stiga till högre nivåer bland annat på grund av att kon-
junkturen 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 komma att medföra ökad efterfrågan på el. 

Konkurrensen mellan olika uppvärmningssystem har ökat de senaste åren, dels på grund av den tekniska utvecklingen, 
dels på grund av de rådande låga elpriserna. För fjärrvärmens del innebär detta att kunderna blivit något mer lättrörliga. 
Denna tendens förväntas fortsätta och innebär att bolaget bland annat måste fortsätta effektivisera och se över prismodel-
len. Utbyggnadstakten för fjärrvärmen inom kommunen kommer att vara relativt liten 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.

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. Dessa riskpolicys innehåller även regler för hur anskaffning 
av elcertifikat för att uppfylla kvotplikten samt tilldelade elcertifikat ska hanteras.

Priserna på elcertifikat vände upp under 2012 efter att ha varit fallande sen 2008. Detta är mycket positivt då en bra pris-
nivå är mycket viktig för bolaget eftersom lönsamheten för den nya flispannan som byggs 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 pro-
duktionskällor. När den nya flispannan är färdig minskar känsligheten en del eftersom bolaget då disponerar två flispan-
nor som relativt sett har låg marginalkostnad.

Tillgången till och kostnaden för biobränsle är två mycket viktiga faktorer för bolaget och kommer att bli än mer viktiga 
framöver när nya flispannan står klar. Avtal har till viss del tecknats för flera säsonger med flera leverantörer för att till 
stor del säkra tillgången de närmaste åren. Priset på biobränsle är mycket väsentligt för bolaget och kommer att vara en 
prioriterad faktor som bolaget kommer att ha extra fokus på framöver.

Avfallsmängderna från hushållen till avfallspannan minskar genom att utsorteringen av biologiskt nedbrytbart avfall och 
återvinningsbart material ökar. Det behövs därmed fler kunder som lämnar hushållsavfall eller så måste annat brännbart 
avfall tas in. Konkurrensen om avfallet är dock stor och sjunkande priser förväntas på sikt som därmed medför minskad 
lönsamhet för avfallspannan.

Avfallsutredningen, som regeringen tillsatte under 2011, lämnade sitt förslag i augusti 2012. Utredningen föreslår bland 
annat att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar från hushållen flyttas till kommunerna och att definitio-
nen av hushållsavfall ändras så att verksamhetsutövare ska få ta ansvar för allt sitt avfall. Om dessa förändringar genom-
förs kommer det med stor sannolikhet att innebära förändringar för bolagets renhållningsverksamhet. Omfattningen är 
dock i nuläget oklar. Lagförslag om ändringar förväntas i början av sommaren 2013.

Miljöinformation 
Bolaget bedrev under 2012 åtta tillståndspliktiga och fem anmälningspliktiga verksamheter enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Dessa motsvarar ca 49 % 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.

Tillstånd enligt miljöbalken avseende fortsatt och utökad verksamhet vid Hedenverket erhölls 13 juli 2012, av Mark- och 
miljödomstolen i Vänersborg. Tillståndet togs i anspråk 1 januari 2013.
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En anmälan om mindre ändring, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), har lämnats 
till Miljöförvaltningen i Karlstad. Ändringen avser mellanlagring av ris på masshanteringsstationen på Djupdalen.

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. Avfallsförbränningen påverkar även miljön genom de förhållandevis 
stora mängder rökgasreningsrester som genereras.

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

Personalinformation 
En ny ledar- och medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2012 med hjälp av ett annat undersökningsföre-
tag än tidigare. Frågorna var till viss del förändrade, varför en jämförelse med tidigare undersökningar inte kan göras i 
alla delar. Men för de delar där jämförelse kan ske kan konstateras att förbättringar skett. Väsentliga områden att arbeta 
vidare med under 2013 ska nu väljas för bolaget som helhet och inom avdelningarna. Inom kommunkoncernen har man 
nu bestämt att ledar- och medarbetarundersökningarna fortsättningsvis kommer att genomföras varje år istället för som 
tidigare varannat år.

Bolaget arbetar med strategisk kompetensförsörjning för att attrahera personer med rätt kompetens. Ett aktivt arbete sker 
även med arbetsgivarvarumärket i syfte att skapa en positiv bild av bolaget som arbetsgivare.

Sjukfrånvaron ökade till 2,3 % (1,9 %), men är alltjämt låg jämfört med branschen i övrigt. Under de senaste fem åren 
har sjukfrånvaron minskat från ca 4 % till ca 2 %.

Styrelsens förslag till beslut om bolagets förlust 
Till årsstämman finns följande ansamlad förlust att behandla: 
Balanserat resultat 23 440 293 
Årets resultat -47 698 195 
 

 kronor              -24 257 902
  

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas enligt följande: 
Balanseras i ny räkning -24 257 902
 

 kronor              -24 257 902
 

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

  2012-01-01 2011-01-01
Belopp i tkr not -2012-12-31 -2011-12-31

nettoomsättning 1 1 031 720 1 138 991
Punktskatter  -115 066 -120 903
Förändring av pågående arbeten för annans räkning  212 10
aktiverat arbete för egen räkning  6 779 6 108
Övriga rörelseintäkter 2 8 197 9 276 
    

  931 842 1 033 482
Rörelsens kostnader  
råvaror och förnödenheter 3 -552 986 -652 863
Övriga externa kostnader 4 -126 283 -124 875
Personalkostnader 5 -96 090 -91 232
avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 6 -82 140 -92 056
Övriga rörelsekostnader  -388 -412 
    

Rörelseresultat 7 73 955 72 044
  
Resultat från finansiella poster  
resultat från andelar i koncernföretag 8 -48 840 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 915 1 063
räntekostnader och liknande resultatposter 10 -16 519 -17 422 
    

Resultat efter finansiella poster  9 511 55 685
  
Bokslutsdispositioner  
Bokslutsdispositioner, övriga 11 -55 663 -59 955 
    

Resultat före skatt  -46 152 -4 270
  
skatt på årets resultat 12 -1 546 1 059 
    

Årets resultat  -47 698 -3 211
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balansräkning

 
Belopp i tkr not 2012-12-31 2011-12-31 

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  

ledningsrätter  375 367
tomträtt 13 – – 
    

  375 367
Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader och mark 14 100 782 90 798
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 928 269 960 461
Pågående nyanläggningar 16 206 410 39 233 
    

  1 235 461 1 090 492
Finansiella anläggningstillgångar  
andelar i koncernföretag 17 – 840
andra långfristiga värdepappersinnehav  45 45
Uppskjuten skattefordran 18 3 921 5 468
andra långfristiga fordringar 26 12 764 12 041 
    

  16 730 18 394 
    

Summa anläggningstillgångar  1 252 566 1 109 253

Omsättningstillgångar  
Varulager m m  
råvaror och förnödenheter  56 207 72 775
Pågående arbete för annans räkning  239 27 
    

  56 446 72 802

Kortfristiga fordringar  
kundfordringar 19 116 480 133 835
Fordringar hos koncernföretag  13 954 11 278
skattefordringar  700 –
Övriga fordringar 20 37 019 32 669
koncernvalutakonto 21 – 23 188
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 118 913 75 333 
    

  287 066 276 303
  
Kassa och bank  31 440 2 
    

Summa omsättningstillgångar  374 952 349 107 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  1 627 518 1 458 360
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balansräkning  

 
Belopp i tkr not 2012-12-31 2011-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 23  
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  23 440 26 651
Årets resultat  -47 698 -3 211 
    

  -24 258 23 440 
    

  11 742 59 440
  
Obeskattade reserver  
ackumulerade avskrivningar utöver plan 24 790 232 734 570 
    

  790 232 734 570
Avsättningar  
avsättningar för pensioner 25 290 263
Övriga avsättningar 26 80 561 25 908 
    

  80 851 26 171
Långfristiga skulder  
Övriga skulder 27 517 441 423 000 
    

  517 441 423 000
Kortfristiga skulder  
Förskott från kunder  1 145 1 909
leverantörsskulder  107 244 90 909
skulder till koncernföretag  12 708 17 804
Övriga skulder 27 35 841 45 703
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 70 314 58 854 
    

  227 252 215 179 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 627 518 1 458 360

STäLLDA SäkERHETER OcH ANSVARSFöRbINDELSER  

 
Belopp i tkr  2012-12-31 2011-12-31 

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

  2012-01-01 2011-01-01
Belopp i tkr  -2012-12-31 -2011-12-31

Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  9 511 55 685
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  138 090 100 814 
    

  147 601 156 499
Betald skatt  -700 -1 380 

  
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital  146 901 155 119
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  16 356 -24 807
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -33 251 74 093
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  17 040 -92 052 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  147 046 112 353 
    

  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -8 -97
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -228 604 -109 515
avyttring av materiella anläggningstillgångar  342 74 
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -228 270 -109 538 
    

 
Finansieringsverksamheten  
upptagna lån  94 441 –
lösen pensionsskuld  – -978
lämnade koncernbidrag  -4 967 – 
    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  89 474 -978 
   

Årets kassaflöde  8 250 1 837 
    

Likvida medel vid årets början  23 190 21 353 
    

Likvida medel vid årets slut  31 440 23 190
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TILLäGGSUPPLySNINGAR TILL kASSAFLöDESANALyS  
 

  2012-01-01 2011-01-01
Belopp i tkr  -2012-12-31 -2011-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta  905 1 069
Erlagd ränta  22 773 17 205
  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
av- och nedskrivningar av tillgångar  82 980 92 056
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar  1 153 450
avsättningar till pensioner   27 -133
avsättning sluttäckning deponi  1 934 20 482
långfristig fordran avseende sluttäckning deponi  -723 -12 041
Övriga avsättningar  52 719 – 
    

  138 090 100 814 
   

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa och bank  31 440 2
tillgodohavande på koncernkonto   – 23 188 
    

  31 440 23 190

Ej utnyttjade krediter
Bolagets koncernkontokredit uppgår från och med hösten 2012 till 1 500 000 tkr. Per 2012-12-31 var 982 559 tkr ej 
utnyttjat. Per 2011-12-31 uppgick krediten till 25 000 tkr och den var ej utnyttjad.
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINcIPER OcH bOkSLUTSkOMMENTARER  
(Belopp i tkr om inget annat anges)

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 
2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) eller om annat anges nedan. Redovisningsprinciperna är oför-
ändrade 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 det 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.
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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. 
  
I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Elcertifikat
Verksamhetsområde värme har tilldelats elcertifikat för produktion av förnyelsebar el i enlighet med lagen (2011:1200) 
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 elhandel som har ansvaret för kvot-
plikten. 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.

Ursprungsgarantier
Verksamhetsområde värme har tilldelats ursprungsgarantier i enlighet med lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för 
el. Dessa har redovisats som nettoomsättning och värderats till marknadsvärdet vid respektive produktionsmånads slut. 
Värme har sålt tilldelade ursprungsgarantier till verksamhetsområde elhandel som säljer ursprungsmärkt el. Internförsälj-
ningen har skett till bedömt marknadsvärde.

Ursprungsgarantierna klassificeras som en immateriell omsättningstillgång då de kommer att annuleras eller avyttras 
kommande år. De ursprungsgarantier som inte kopplats till försäljning av ursprungsmärkt el har per balansdagen värde-
rats enligt lägsta värdets princip.

I den mån annulering av ursprungsgarantier inte skett under året redovisas kostnaden för ursprungsgarantier som kort-
fristig 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.
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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.

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 7 % (6 %) respektive 2 % (3 %) andra 
företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.
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NOT 1 NETTOOMSäTTNING PER RöRELSEGREN 

  2012-01-01 2011-01-01
  -2012-12-31 -2011-12-31

Nettoomsättning per rörelsegren  
El inklusive punktskatter  510 114 638 880
Värme  431 876 407 919
renhållning  89 730 92 192 
    

  1 031 720 1 138 991
  
under 2012 uppgick den totala externa faktureringen för produkten VärmlandsEl till 460 tkr (439 tkr).

NOT 2 öVRIGA RöRELSEINTäkTER 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

Ersättning för administrativa tjänster 5 591 5 874
Övrigt 2 606 3 402
  

 8 197 9 276
  
NOT 3 RÅVAROR OcH FöRNöDENHETER 

Bolaget hade per 2012-12-31 prissäkringar av energi för åren 2013-2016. skillnaden mellan priset vid anskaffningstid-
punkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2012. det negativa värdet per balansdagen 
var 20 576 tkr. Föregående år var det negativa värdet 27 117 tkr.

NOT 4 ARVODE OcH kOSTNADSERSäTTNING TILL REVISORER 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

Öhrlings PricewaterhouseCoopers   
revisionsuppdrag 65 –
andra uppdrag 101 –
  
kPMg  
revisionsuppdrag – 59
andra uppdrag 18 62
  
Företaget granskas dessutom av en lekmannarevisor enligt 10 kap. aBl.
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NOT 5 ANSTäLLDA, PERSONALkOSTNADER OcH ARVODEN TILL STyRELSE  

 2012-01-01 2011-01-01
Medelantalet anställda -2012-12-31 -2011-12-31

sverige 161 160
Varav kvinnor 21% 22%
Varav män 79% 78%
  
 2012-12-31 2011-12-31
Könsfördelning i företagsledningen andel kvinnor andel kvinnor

styrelsen 29% 29%
Övriga ledande befattningshavare 17% 17%
  
 2012-01-01 2011-01-01
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader -2012-12-31 -2011-12-31

styrelse och Vd 1 198 1 078
Övriga anställda 64 601 61 738 
  

summa 65 799 62 816
sociala kostnader 27 398 25 074
(varav pensionskostnader) (7 620) (4 895)

av företagets pensionskostnader avser 397 tkr (318 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 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

Byggnader och mark -7 958 -8 001
Maskiner och andra tekniska anläggningar -74 182 -84 055 
  

 -82 140 -92 056

  
NOT 7 RöRELSERESULTAT PER RöRELSEGREN 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

rörelseresultat per rörelsegren  
El 21 777 14 741
Värme 44 082 54 697
renhållning 8 096 2 606 
  

 73 955 72 044
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NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I kONcERNFöRETAG 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

nedskrivningar -840 –
avsättning aktieägartillskott -48 000 – 
  

 -48 840 –
  
nedskrivning har skett av aktierna i Vindpark Vänern kraft aB då bolaget redovisar en stor förlust och ett stort negativt eget 
kapital i bokslutet per 2012-12-31.

avsättningen avser förväntat aktieägartillskott till Vindpark Vänern kraft aB.

NOT 9 RäNTEINTäkTER OcH LIkNANDE RESULTATPOSTER 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

ränteintäkter, koncernvalutakonto 575 815
Övrigt 340 248 
  

 915 1 063

  
NOT 10 RäNTEkOSTNADER OcH LIkNANDE RESULTATPOSTER 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

räntekostnader, karlstads kommun -14 485 -16 340
Övrigt -2 034 -1 082 
  

 -16 519 -17 422

  
NOT 11 bOkSLUTSDISPOSITIONER, öVRIGA 

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan  
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar -55 663 -59 955
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NOT 12 SkATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-12-31 -2011-12-31

Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)  
Periodens skattekostnad/skatteintäkt – -1 306
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)  
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -1 546 2 365
Total redovisad skattekostnad/skatteintäkt -1 546 1 059
  
 2012-01-01 2011-01-01
skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital -2012-12-31 -2011-12-31

aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag – -1 306 
  

 0 -1 306

  
NOT 13 TOMTRäTT 

 2012-12-31 2011-12-31

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 – –

  
NOT 14 byGGNADER OcH MARk 

 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 197 178 185 522
nyanskaffningar 7 392 2 172
Omklassificeringar 10 550 9 484 
  

 215 120 197 178
  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -105 044 -97 043
avyttringar och utrangeringar – –
Årets avskrivning enligt plan  -7 958 -8 001 
  

 -113 002 -105 044
  
Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början -1 336 -1 336
avyttringar och utrangeringar – – 
  

 -1 336 -1 336 
  

Redovisat värde vid periodens slut 100 782 90 798
  
taxeringsvärden, byggnader 62 624 62 624
taxeringsvärden, mark 1 680 1 680
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NOT 15 MASkINER OcH ANDRA TEkNISkA ANLäGGNINGAR 

 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 1 732 048 1 629 024
nyanskaffningar 27 434 74 962
avyttringar och utrangeringar -9 667 -7 791
Omklassificeringar 14 900 35 853 
  

 1 764 715 1 732 048
  
Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -771 587 -694 925
avyttringar och utrangeringar 9 323 7 393
Årets avskrivning enligt plan -74 182 -84 055
 -836 446 -771 587 
  

Redovisat värde vid periodens slut 928 269 960 461

  
NOT 16 PÅGÅENDE NyANLäGGNINGAR 

 2012-12-31 2011-12-31

Vid årets början 39 233 52 316
Omklassificeringar -26 601 -45 464
investeringar 193 778 32 381 
  

Redovisat värde vid periodens slut 206 410 39 233
  
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 17 ANDELAR I kONcERNFöRETAG 

 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 840 840 
  

 840 840

Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början – –
Årets nedskrivningar -840 – 
  

 -840 – 
  

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

angående nedskrivning se not 8.
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Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
   2012-12-31 
   

dotterföretag / org nr / säte antal andelar andel i % 1) redovisat värde

Vindpark Vänern kraft aB,   2 000 40,0 –
556721-4613, karlstad

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

NOT 18 UPPSkjUTEN SkATTEFORDRAN 

2012-12-31 Uppskjuten skattefordran  Uppskjuten skatteskuld  Netto

Byggnader och mark 4 325 – 4 325
utsläppsrätter 192 – 192
Elcertifikat – 603 -603
Övrigt 7 – 7
   

 4 524 603 3 921
kvittning -603 -603 –
   

Netto uppskjuten skattefordran 3 921 – 3 921
  
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

Beloppet avseende elcertifikat avser nettot av skattemässigt lager elcertifikat och kvotplikten.

Posten övrigt per 2012-12-31 uppskjuten skattefordran avser nettokostnad ursprungsgarantier som blir avdragsgill 2013.

Förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad.

NOT 19 kUNDFORDRINGAR 

i beloppet ingår kundfordringar övertagna från karlstads Elnät aB med 16 119 tkr (11 010 tkr). anledningen till att kund-
fordringarna övertagits är samfakturering.

NOT 20 öVRIGA FORDRINGAR 

 2012-12-31 2011-12-31

Elcertifikat på konto hos Svenska Kraftnät 30 671 26 020
utsläppsrätter 959 1 864
Övriga poster 5 389 4 785
  

 37 019 32 669
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NOT 21 kONcERNVALUTAkONTO 

likvida medel placerade på bankkonto inom karlstads kommuns koncernkontosystem.

NOT 22 FöRUTbETALDA kOSTNADER OcH UPPLUPNA INTäkTER 

 2012-12-31 2011-12-31

Elavgifter 31 361 26 423
Fjärrvärmeavgifter 51 934 36 184
Finansiell avräkning  – 239
Elcertifikat 2 919 2 121
skatt på energi 1 777 730
såld kraft för december 22 138 –
Övriga poster 8 784 9 636
  

 118 913 75 333

NOT 23 EGET kAPITAL 

 aktiekapital reservfond Fritt eget kapital
Vid årets början 30 000 6 000 23 440
Årets resultat   -47 698
   

Vid årets slut 30 000 6 000 -24 258

  
NOT 24 AckUMULERADE AVSkRIVNINGAR UTöVER PLAN 

 2012-12-31 2011-12-31

Maskiner och inventarier 790 232 734 570
  

 790 232 734 570
  
Av ovanstående obeskattade reserv utgör 173 851 tkr (193 192 tkr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten minskar, 
trots att de obeskattade reserverna ökar, genom att bolagsskatten sänks från 26,3 % till 22 % från och med år 2013.

NOT 25 AVSäTTNINGAR FöR PENSIONER 

som säkerhet för pensionsförpliktelsen har karlstads kommun tecknat borgen.
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NOT 26 öVRIGA AVSäTTNINGAR 

 2012-12-31 2011-12-31

avsättning för tvist med entreprenör 4 719 –
avsättning aktieägartillskott Vindpark Vänern kraft aB 48 000 –
avsättning för deponi 27 842 25 908
  

 80 561 25 908
  
avsättning för tvist med entreprenör avser det skadestånd som tingsrätten dömt att karlstads Energi ska betala för att man 
hävde avtalet om installation av brännare i två oljepannor. Domen har överklagats.

avsättning för deponi avser bolagets avsättning för sluttäcknings-, efterbehandlings- och lakvattenkostnader m m för 
Djupdalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2012. Bolagets åtagande avseende sluttäckning av deponin brut-
toredovisas, vilket innebär att den fordran som bolaget har på förra verksamhetsutövaren karlstads kommun tagits upp 
under balansposten andra långfristiga fordringar. kommunen ska stå för de sluttäckningskostnader som avser deponerade 
volymer fram till 1 april 2004. i avsättningen ingår dessutom 50 tkr som avser avslutande åtgärder som ännu inte utförts 
samt eventuella efterkontroller för deponin för rökgasreningsrest som avvecklades 2008.

NOT 27 öVRIGA SkULDER, LÅNG- OcH kORTFRISTIGA

 2012-12-31 2011-12-31
 

skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen – 200 000
skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen – –

Under 2012 samordnade kommunen koncernens finanshantering, vilket bland annat innebar att en övergång gjordes från 
en hantering där likvida medel och lån hanterades var för sig till en stor checkkredit inom kommunens koncernkontosys-
tem. karlstads Energi har därefter en checkkredit på 1 500 mkr. Hela beloppet redovisas som långfristig skuld.

den totala låneskulden per 2011-12-31 uppgick till 423 000 tkr, varav 223 000 tkr förföll under 2012.

I övriga skulder, kortfristiga, ingår skuld för elanvändning elcertifikat med 18 578 tkr (23 029 tkr).

NOT 28 UPPLUPNA kOSTNADER OcH FöRUTbETALDA INTäkTER 

 2012-12-31 2011-12-31

inköpt kraft 22 227 22 667
skatt på bränsle, avfall m m 5 277 1 158
Bränsleleveranser 23 383 3 852
semesterlöneskuld 7 034 6 543
upplupen utgiftsränta – 8 095
Övriga poster 12 393 16 539
  

 70 314 58 854
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karlstad den 7 mars 2013

Åke Pettersson Frykberg susanna göransdotter 
ordförande

lilian Byström sune Ekbåge

Jonny Mattsson lars-Johan lander

arne Pettersson Mats Preger
 Verkställande direktör

  
Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2013.  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers aB

Peter söderman stefan lidén
auktoriserad revisor auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor 
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tel 054-540 71 00, fax 054-85 38 41, www.karlstadsenergi.se, 
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