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HUR KAN VI SAMMANFATTA 2013?

”Årets resultat efter finansiella poster blev cirka 77 miljoner kronor vilket är drygt 
19 miljoner kronor bättre än budget och cirka 68 miljoner bättre jämfört med 
föregående år. Samtliga verksamhetsgrenar klarade ägarens avkastningskrav. Den 
kommunala renhållningsskyldighetens resultat var återigen negativt vilket var 
planerat för att kompensera för tidigare överskott i verksamheten. Avsättningar 
för infriande av kapitaltäckningsgaranti samt ytterligare aktieägartillskott till 
Vindpark Vänern Kraft AB har belastat resultatet.”

Hur har fjärrvärmen utvecklats under året?
”Försäljningsvolymen minskade till 605 GWh, mycket beroende på den extremt 
milda avslutningen på året. Nyförsäljningen blev cirka 2,4 GWh vilket motsva-
rar behovet för ungefär 160 lägenheter. Resultatet för fjärrvärmen blev cirka 59 

miljoner kronor, vilket är nästan 22 miljoner bättre än budget. Det goda resultatet beror huvud-
sakligen på den höga tillgängligheten på anläggningarna vid Heden vilket medförde totalt sett låga 
drift- och underhållskostnader i systemet.

Under det gångna året har det varit stort fokus på byggandet av det nya biobränsleeldade kraftvärme-
verket. Det är mycket glädjande att konstatera att anläggningen ser ut att kunna bli både billigare 
och bättre jämfört med ursprunglig plan. Ännu återstår dock mycket arbete innan detta kan bevisas. 
Anläggningen ska vara färdig för drifttagande hösten 2014 och kommer då innebära ett fjärrvärme-
system fritt från fossila bränslen, med sänkta produktionskostnader och med kraftigt utökad förnybar 
elproduktion.”

Och elhandeln?
”Bolagets elhandel fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Försäljningsvolymen uppgick till 532 GWh, 
vilket är 10 GWh mer än för 2012. Verksamheten gav ett resultat på drygt 21 miljoner kronor, vilket 
är något bättre än föregående år.

Bra rutiner, kostnadskontroll och framgångsrik elförsäljning mot företag är några av förklaringarna till 
det goda resultatet.

Bolagets portföljlösning till företag, den så kallade ”Veckoportföljen”, ökade med mer än 50 procent 
under året.”

Och renhållningen?
”Renhållningen fortsätter även den att utvecklas i en positiv riktning. Under 2013 uppgick andelen 
matavfall och avfall till materialåtervinning till 40 procent i kommunen. Därmed är kommunens mål 
för 2015 redan uppfyllt. Renhållningstaxan har varit oförändrad sedan januari 2011 då den sänktes med 
5,5 procent.

Arbetet med att få till en regional rötningsanläggning för matavfall kommer att fortsätta under 2014.”

VD HAR ORDET

Mats Preger, vd
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KARLSTADS ENERGI – BÄSTA VERKTYGET FÖR 
ATT NÅ VISIONEN OM DEN GODA GRÖNA STADEN
Under många år har Karlstads kommun haft miljöarbetet i fokus. I kommunens miljö- och klimatstrategi finns visio-
nen om den Goda Gröna staden.
Vi på Karlstads Energi lämnar kontinuerligt vårt bidrag till visionen genom att bygga ut fjärrvärmen samtidigt som vi 
jobbar för att göra värmeproduktionen fossilbränslefri.

Enligt Naturvårdsverket är utbyggnaden av fjärrvärmen en av de största förklaringarna till att Sverige lyckats kombinera 
ekonomisk tillväxt med sänkta koldioxidutsläpp. Sedan starten 1948 har fjärrvärmen successivt byggts ut i kommunens 
centrala delar. Bara under 2000-talet har antalet anslutna anläggningar ökat från 2 000 till över 5 000.

I och med att det fossila inslaget i värmeproduktionen minskat till nästan noll de senaste 30 åren har våra fjärrvärmekun-
der bidragit till att minska koldioxidutsläppen lika mycket som om man skulle ta bort en stor del av fordonstrafiken i 
regionen. Med ett nytt kraftvärmeverk räknar vi med att vår värmeproduktion är helt fossilbränslefri redan 2015.

Att kunderna uppskattar vårt miljöengagemang märks också i de kundundersökningar som 
vi regelbundet genomför. Undersökningarna visar att vi år efter år är ett av Sveriges mest 
omtyckta energibolag. Extra roligt var att antalet nöjda fjärrvärmekunder ökade med flera en-
heter under 2013, något vi tror förklaras av att vi under hösten 2013 meddelade att vi lämnar 
fjärrvärmepriset oförändrat 1 januari 2014.

Sedan 2004 är vi dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi med jämna 
mellanrum genomför både interna och externa miljörevisioner. Resultatet av den externa mil-
jörevisionen blev återigen med beröm godkänt.

Ytterligare ett exempel på att vi tar vårt miljöarbete på största allvar är att vi under hösten 
2013 beslutade att ursprungsmärka all el från förnybara energikällor med start 1 januari 2014. 
Det innebär att alla som är elkunder hos Karlstads Energi är med och stöder utbyggnaden av 
förnybar elproduktion.

Även vår tredje verksamhetsgren, renhållningen, är med och bidrar till att vi hela tiden minskar vår miljöpåverkan. Sedan 
några år tillbaka går de flesta av våra renhållningsfordon på biogas – ett fordonsbränsle som framställs av det matavfall vi 
samlar in varje år.

OM KARLSTADS ENERGI

Karlstads Energi är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001
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FJÄRRVÄRME

Heden Etapp 3 - december 2013
I slutet av året hade vi ett nästan färdigställt pannhus.

Heden Etapp 3 - januari 2013 
Markarbete och grunden till vårt nya kraftvärmeverk är klart. I bakgrunden syns Heden Etapp 2.
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STORA STEG MOT ETT NYTT KRAFTVÄRMEVERK
Under 2013 fortskred byggnationen av det nya kraftvärmeverket enligt planerna. Lyckade 
upphandlingar och det allmänna konjunkturläget väntas göra att kostnaden för projektet blir 
närmare 100 miljoner lägre än budgeterat.

I början av 2013 var grunden lagd för det nya kraftvärmeverket, Heden Etapp 3. I slutet av året var 
pannhuset nästan färdigställt och de viktigaste komponenterna på plats.

Med det nya fliseldade kraftvärmeverket kan Karlstads Energi fasa ut den sista oljan ur värmeproduk-
tionen. Därmed har fjärrvärmen i Karlstad gått från att vara 100 procent beroende av olja till att bli 
fossilbränslefri på mindre än 30 år. Men Heden Etapp 3 har fler fördelar än så. Med ett nytt kraftvär-
meverk sänker vi vår rörliga produktionskostnad vilket ger oss möjligheter att hålla fjärrvärmepriset 
nere. En viktig faktor då låga elpriser gör konkurrerande uppvärmningsalternativ mer attraktiva.

Med ett nytt kraftvärmeverk säkerställer vi även leveranserna under de kommande decennierna sam-
tidigt som vi förlänger livslängden på våra befintliga pannor.

Elproduktionen vid Hedenverket kommer att fördubblas med det nya kraftvärmeverket – från unge-
fär 100 GWh till 200 GWh per år.

Byggnationen, som inleddes sommaren 2012, kommer att vara avslutad hösten 2014. Karlstads  
Energi ska enligt planerna överta anläggningen i november 2014. Från och med 2015 kommer an-
läggningen att vara i full drift.

Under slutet av 2013 sysselsatte projektet mer än 200 personer. Eftersom vi även fortsättningsvis 
kommer att köpa det mesta av vår flis från leverantörer inom en tiomilsradie från Karlstad innebär 
Heden Etapp 3 att vi säkrar arbetstillfällen i regionen för många år framöver.

Kostnaden för projektet beräknades ursprungligen till 1 043 miljoner kronor, den största investe-
ringen i Karlstads kommuns historia. Trots förbättrad prestanda ser kostnaden ut att bli ungefär 100 
miljoner lägre. Detta förklaras av lyckade upphandlingar och det allmänna konjunkturläget.

I december nåddes vi av beskedet att turbinen skadats under transporten från Brasilien. Tester i Tysk-
land visade i januari 2014 att skadorna kunde åtgärdas utan förseningar för projektet.

7
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STARKT RESULTAT TROTS MINSKADE LEVERANSER
Efter det ekonomiskt tuffa 2012 gick Karlstads Energis värmeverksamhet betydligt bättre under 
2013. Såväl budget som ägarens avkastningskrav överträffades.

Resultatet för värmeverksamheten 2013 blev 59 miljoner kronor 
efter finansiella poster, nästan 22 miljoner kronor mer än det budge-
terade resultatet. Framför allt förklaras det goda resultatet av att våra 
anläggningar fungerade mycket bra under året. Kostnaderna för drift 
och underhåll blev därmed betydligt lägre än planerad. Vår flispanna 
hade en tillgänglighet på nästan 100 procent.

I takt med att utbyggnaden av fjärrvärme i nya områden avtagit har 
också antalet nyanslutningar minskat. Under 2013 anslöt vi 24 nya 
kunder till vårt fjärrvärmenät vilket motsvarar en normalårsförsälj-
ning på drygt två GWh.

1 januari 2013 höjdes fjärrvärmepriset med 1,5 procent. Medelpriset 
under 2013 blev 66,5/öre kWh exklusive moms. Årsmedeltempera-
turen blev 6,9 grader, 1,1 grader över det normala.

På grund av det varma vädret sjönk fjärrvärmeleveransen från 617,5 
GWh 2012 till 605 GWh 2013. Mars blev betydlig kallare än nor-
malt medan december var betydligt varmare än normalt. På grund 
av låga elpriser prioriterades värmeproduktion framför elproduktion 
under delar av året.

Årets högsta belastning hade vi 23 januari då dygnsmedeltemperatu-
ren var -15,2 grader.

Som nämnts ovan fungerade våra anläggningar mycket bra under 
året. Flispannans tillgänglighet var nästan 100 procent under året 
medan avfallspannan hade en tillgänglighet på 95 procent, något 
sämre än budget. Avvikelsen förklaras av att inleveransen av avfall 
inledningsvis under året understeg behandingskapaciteten. Från april 
var avfallspannans tillgänglighet bättre än planerat.

FJÄRRVÄRME
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FJÄRRVÄRME

KATEGORIER VÄRME

Offentlig förvaltning 54 GWh

Småhus 76 GWh Sjukvård 11 GWh

Industri 26 GWh Gatuvärme 3 GWh

Flerbostadshus 263 GWh

Övrigt 173 GWh

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 8 108 Avfall 49 260 2,94 145,0 146,0 99,3 Inkl rök-
Flis - 0,1 gaskond.

Eo1 186 9,8 1,8

Heden 2 P2 5 959 Flis - 465,7 418,8 104,6 Inkl rök-
Eo1 220 9,8 2,2 gaskond.

Ångturbin G1 5 856 70,5

KVV P1 524 Eo5 1 503 10,7 16,1 10,4 86,2
P2 353

P3

P4 757 Bioolja 2 167 10,3 22,0 19,4
P5 289
P6 0 El  

Ångturbin G1 520 3,0
CSK P1 11 Eo1 32 10,1 0,3 0,1 81,9

P3 296 0,1
P4 8 478 Pellets 1 057 4,8 5,1 4,1 80,8

Kostern 1 Eo1 1 9,8 0,0 0,0 29,2
Kronoparken P2+P3 95+30 Eo1 117 9,8 1,1 1,0 88,7
TPC/RPC 12 Eo1 10 9,8 0,1 0,1 73,3

Stora Enso Spillvärme 12,9 12,9 Köpt värme
Prima bio 43,9 43,9 Köpt värme
Prima fossilt 1,4 1,4 Köpt värme

Totalt 2 069 717,7 658,3 73,4 102,0
Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 92%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 30,6 GWh
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NYTT REKORDRESULTAT FÖR KARLSTADS ENERGIS ELHANDEL
Karlstads Energis elhandelsverksamhet fortsätter att generera bra överskott. 2013 blev elhandels bästa år någonsin 
då verksamheten redovisade ett resultat på 21,6 miljoner efter finansiella poster.
Bra rutiner, god kostnadskontroll och en fortsatt framgångsrik företagsförsäljning är några av förklaringarna till det 
goda resultatet.

Trots att 2013 var ett år då temperaturen ofta låg över 
det normala ökade den levererade volymen till 532 GWh 
vilket kan jämföras med 522 GWh 2012.

De milda temperaturerna i kombination med välfyllda 
vattenmagasin och väl fungerande kärnkraft gjorde att 
elpriset genomgående var lågt under 2013. Lågkonjunktur 
i Europa samt låga priser på kol och utsläppsrätter pressade 
också ner elpriset. Den nederbördsrika hösten gjorde att de 
fasta priserna sjönk till rekordlåga nivåer i slutet av året.

Vår portföljlösning till företag, ”Veckoportföljen”, fortsät-
ter att attrahera kunder som bidrar till den ökade volymen. 
Under 2013 ökade den förvaltade volymen i ”Veckoportföl-
jen” med mer än 50 procent. Volymen ser ut att fortsätta 
öka även under 2014.

Som ett led i arbetet med att uppnå visionen ”den Goda 
Gröna staden” beslutade Karlstads Energi under hösten 
2013 att ursprungsmärka all el från förnybara energikällor 
från 1 januari 2014. Genom denna åtgärd tror vi oss kunna 
locka fler kunder eftersom alltfler, inte minst kunder med 
stor volym, kräver att elen är ursprungsmärkt från förny-
bara energikällor.

1 maj införde vi, som en av de sista elhandlarna i landet, en fast avgift för alla kunder med rörligt pris samt alla nyteck-
nade avtal med fast pris.  Som en följd av detta valde en del kunder att lämna oss, främst kunder med låg förbrukning. Ef-
tersom vi i och med införandet av en fast avgift även sänkte vårt påslag blir vi ett bättre alternativ för kunder med högre 
förbrukning.

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

2012 20132010SEK/MWh 2011
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RENHÅLLNING

NÖJDA KUNDER BLIR BÄTTRE OCH BÄTTRE PÅ KÄLLSORTERING
Ökad källsortering av förpackningar och tidningar, mer insamlat matavfall, minskad andel avfall till deponi och 89 
procent nöjda kunder.
Tillsammans med våra renhållningskunder tar vi varje år nya steg mot ett mer hållbart samhälle.

Renhållningstaxan har varit oförändrad sedan första januari 2011 då 
den sänktes med 5,5%. Slamtömningsavgiften har däremot höjts i flera 
omgångar de senaste åren för att kompensera ökade insamlings- och 
behandlingskostnader.

Under året genomfördes en kundenkät bland renhållningskollektivet 
i Karlstads kommun. Kundnöjdheten (andel som gav betyg 4 eller 5 
på en femgradig skala) uppgick beträffande återvinningscentraler och 
sophämtning till 89 procent. Ett bra resultat som sporrar oss att bli 
ännu bättre.

Under 2013 uppgick andelen matavfall och avfall till materialåtervin-
ning till 40 procent i Karlstads kommun. Därmed är kommunens mål 
för 2015 på 40 procent redan uppfyllt. 2012 uppgick motsvarande 
siffra till 38 procent.

Den totala mängden hushållsavfall uppgick år 2013 till 542 kilo per 
invånare, en ökning med 33 kilo eller drygt sex procent jämfört med 
2012. Under samma period ökade mängden avfall till materialåter-
vinning med tio kilo och insamlad mängd matavfall med sju kilo per 
invånare och år. 

Den mängd grovavfall från hushåll som levereras till någon av våra sex 
återvinningscentraler har varit tämligen konstant över tid och uppvisar 
inte heller 2013 någon större förändring.

Hushållens avfall som går till deponi fortsätter att minska, trots att 
mängden grovavfall som samlas in på återvinningscentralerna ökar 
något. Minskningen av deponeringen uppgår till närmare 40 procent 
sedan 2007 vilket förklaras av att fler fraktioner och mer avfall källsor-
teras till material- eller energiåtervinning.

Den samlade mängden avfall från slam och avlopp minskade för andra 
året i rad som en följd av att fler slamavskiljare töms med mobil av-
vattning. 

Den mängd avfall som levereras till avfallsupplag Djupdalen fortsätter 
att minska på grund av att mindre avfall deponeras samt att fler aktörer 
idag arbetar med omhändertagande av verksamhetsavfall som sorte-
ras både vid källan och centralt. De sorterade fraktionerna levereras i 
normalfallet till lägstbjudande behandlingsanläggning vilket inte med 
automatik är Djupdalen för aktörer i Karlstadsregionen.
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VÄLMÅENDE PERSONAL – EN NYCKEL I ARBETET 
MED ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
De senaste åren har sjukfrånvaron hos Karlstads Energi mer än halverats. Det tar vi som en kvitto på att vårt arbete 
med att vara en attraktiv arbetsgivare går i rätt riktning.

För att vi ska kunna upprätthålla våra verksamheter på samma höga nivå de kommande åren är det en förutsättning att vi 
är och framstår som en attraktiv arbetsgivare. Ett tecken på att vår personal mår bra är att sjukfrånvaron har mer än halve-
rats under de fem senaste åren. 2013 uppgick den till 1,91 procent vilket är klart lägre än många andra bolag i branschen.

En annan del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är att vi erbjuder våra medarbetare möjlighet till kompetens-
utveckling. Detta gäller inte minst vår personal som på ett eller annat sätt är knutet till vårt nya kraftvärmeverk, Heden 
Etapp 3.

Under 2013 har vi fortsatt jobba med jämställdhet och mångfald som är ett prioriterat område för oss på Karlstads En-
ergi. När vi får jobbansökningar från personer som tillhör grupper som är underrepresenterade, det kan exempelvis röra 
sig om kön eller etnicitet, kallar vi alltid dessa till intervju om kompetenskraven uppfylls. Detta har bland annat lett till 
att vi ökat antalet kvinnor inom renhållningsavdelningen – helt i linje med den jämställdhets- och mångfaldsplan som 
vår styrelse antog 2009.

Under 2013 har vi också fortsatt arbetet med de handlingsplaner vi upprättat efter vår senaste ledar- och medarbetarun-
dersökning som genomfördes 2012. I den undersökningen förbättrade vi oss jämfört med resultatet 2010. Under 2016 
kommer en ny undersökning att genomföras och vi har goda förhoppningar om att den positiva resultatutvecklingen ska 
fortsätta.

I vår musikförening HMS (Hedens musikaliska sällskap) är alla i personalen välkommna, oavsett musikalisk förmåga. 
HMS gör ofta uppskattade insatser vid de sammankomster vi har för vår personal.

Antalet medarbetare uppgick vid slutet av 2013 till 163 personer. Antalet kvinnor utgjorde 21 procent.

Vår styrelse under 2013
Styrelsen har under 2013 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, Björn Gladh (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 20 juni ersattes Mattias From-Aldaron (MP) av Björn Gladh (MP).

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 2013, stående från vänster: Helena Ohlsson (sekreterare), Mats Preger (vd), Björn Gladh, Rolf Jern-
stedt, Sune Ekbåge, Bo Ryderfelt, Per Strömgren, Lars-Johan Lander, Jonny Mattsson, Helen Leander (facklig 
representant). Sittande från vänster: Lillian Byström, Åke Pettersson Frykberg (ordförande), Arne Pettersson, Göran 
Frödin. Frånvarande: Susanna Göransdotter (vice ordförande), Mats Sigvant, Laine Hammarbo.

Vår ledning 2013, 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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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 ny bolagsordning för bolaget i december 2012. Bolagets bolagsordning fastställdes sen på en 
extra bolagsstämma i mars 2013.

El
Det genomsnittliga rörliga elpriset på elbörsen (prisområde 3) blev för 2013 34 öre/kWh, vilket är 6 öre/kWh mer än för 
2012. Priserna höll sig runt 35 öre/kWh under vintern och våren för att framåt sommaren sjunka till 30 öre/kWh. Att 
priset sjönk fram till sommaren berodde främst på bra tillrinning till vattenmagasinen och stigande temperaturer. Under 
sensommaren och inledningen av hösten vände priserna upp. Genomsnittspriset för september blev knappt 40 öre/kWh, 
vilket var det högsta genomsnittspriset under året. Orsakerna var bland annat överföringsbegränsningar gentemot Norge, 
relativt torrt väder samt sämre tillgänglighet för kärnkraften. Efter september sjönk priserna återigen för att i december 
hamna på årslägsta 29,5 öre/kWh. De främsta orsakerna till de låga priserna i slutet på hösten och början av vintern var 
milt väder, en hel del nederbörd, mycket vindproduktion samt hög tillgänglighet för kärnkraften.

Under våren 2013 införde bolaget en fast avgift vid försäljning av el. Samtidigt sänktes anvisningspriset (tidigare be-
nämnt tillsvidarepris) samt påslaget på det rörliga priset. Anledningen till den nya prismodellen är att den bättre motsva-
rar bolagets kostnader. Från och med samma tidpunkt ingår ursprungsmärkt förnybar el i anvisningspriset. 

Anvisningspriset sänktes, som nämnts ovan, under våren (1 maj) från 68 öre/kWh till 64 öre/kWh. Prisnivån 64 öre/
kWh behölls därefter året ut. Avtalspriserna följde marknadsprissättningen och varierade t ex för ett treårsavtal mellan 46 
öre/kWh om det tecknades i början av året till 40 öre/kWh om det istället tecknades i slutet av året. Variationen var där-
med något större och med en fortsatt nedåtgående riktning jämfört med 2012. Under 2012 kunde ett treårsavtal tecknas 
med ett pris på 49 öre/kWh i början av året och 46 öre/kWh i slutet av året.

Bolaget hade under året ett tapp av mindre elkunder medan försäljningen till större företagskunder gick bättre. Totalt 
tappade bolaget ca 1 700 elkunder. Nettonyförsäljningen avseende årsvolym blev dock positiv, 19 GWh. Detta kan 
jämföras med 2012 då bolaget fick ca 1 700 nya elkunder med en tillkommande nettonyförsäljning på 28 GWh. Bola-
gets företagsprodukt ”Veckoportföljen” gick fortsatt bra och under 2013 ökade den förvaltade volymen med 60 % till 80 
GWh. Kundträffar för privat- respektive företagskunder hölls under året.

Bolaget sålde under året förnybar el från vatten, vind och biobränsle. Elen producerades i Tåsans vattenkraftverk i norra 
Värmland, i Vindpark Vänern utanför Hammarö samt i det biobränsleeldade kraftvärmeverket på Heden i Karlstad. 
Under 2013 såldes ca 122 GWh (132 GWh) VärmlandsEl externt och ca 32 GWh (33 GWh) användes för egen förbruk-
ning.

Värme
Fjärrvärmepriset höjdes med 1,5 % den 1 januari.

År 2013 var en grad varmare än normalt, men i samma nivå som 2012. Mars var väsentligt kallare medan december var 
väsentligt varmare än normalt och föregående år. Fjärrvärmeförsäljningen blev 605 GWh, vilket är 12 GWh mindre än 
försäljningen år 2012. 

Flispannan fungerade mycket bra under hela året och tillgängligheten blev nästan 100 %, vilket är 3 %-enheter högre 
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än budgeterade 97 %. Under året prioriterades värmeproduktion framför elproduktion på grund av de låga elpriserna. 
Föregående år var tillgängligheten knappt 93 %. 

Under sommaren 2012 genomgick turbinen en stor revision där vissa vitala delar ersattes med nytillverkade. Efter upp-
start uppmärksammades att inte riktigt samma eleffekt kunde uppnås som före revisionen. Orsaken kunde inte fastställas 
direkt utan leverantören tillsatte en utredning. Under 2013 har leverantören aviserat att felet lokaliserats och att man 
kunnat konstatera att felet orsakats av en felaktig underhållsmetod i samband med renoveringen. De felaktigt behandlade 
delarna kommer att bytas under sommarstoppet 2014.

Avfallspannans tillgänglighet blev något sämre än förväntat, drygt 95 %. Den lägre tillgängligheten orsakades av att in-
leveranserna av avfall i början av året var mindre än behandlingskapaciteten. Från mitten av april nåddes dock åter balans 
mellan inleveranser och behandlingskapacitet. Tillgängligheten under resten av året blev sammantaget bättre än planerat. 
Under året förbrändes drygt 49 000 ton avfall. Föregående år var tillgängligheten knappt 97 % och då förbrändes knappt 
54 000 ton. 

Fjärrvärmeutbyggnaden under 2013 var mindre omfattande än under 2012 och omfattade främst förtätningar inom redan 
utbyggda områden. Antalet nyanslutningar under 2013 uppgick till endast 24 stycken motsvarande en beräknad normal-
årsförsäljning på ca 2 GWh. År 2012 gjordes 51 stycken nyanslutningar motsvarande en beräknad normalårsförsäljning 
på ca 4 GWh. Under året tappade även bolaget fjärrvärmekunder för första gången på många år. Fyra stycken kunder med 
en normalårsförsäljning på 0,2 GWh valde att byta från fjärrvärme till andra uppvärmningsformer.

Byggnationen av det nya kraftvärmeverket på Heden fortsatte under 2013. De större delarna av själva ångpannan samt 
en stor del av pannbyggnaden färdigställdes. Installation av fastighetsteknik samt processrör påbörjades. Den beräknade 
byggtiden på två år förväntas hålla och pannan beräknas därmed vara klar som planerat i slutet på 2014 och i full produk-
tion från och med 2015.

Bolaget har under några år utrett och projekterat för utbyggnad av fjärrkyla inom kommunens mest centrala delar. Emel-
lertid har intresset från tilltänkta kunder inte varit så stort och de ekonomiska förutsättningarna har försämrats sedan 
projekteringsstarten. Några förutsättningar för utbyggnad finns därför inte i nuläget.

Bolaget har sedan 2008 en tvist med en entreprenör som skulle byta oljebrännare på två oljepannor. Då entreprenören 
inte kunde leva upp till ställda krav hävde Karlstads Energi avtalet. Tvisten hamnade i tingsrätten och dom meddelades 
i början av februari 2013. Tingsrätten fann emellertid att Karlstads Energi inte hade rätt att häva avtalet och bolaget 
dömdes därför att betala för entreprenaden, motpartens rättegångskostnader samt ränta. Domen överklagades till Hovrät-
ten för Västra Sverige som under 2013 meddelade prövningstillstånd. Tvisten förväntas komma upp i rätten hösten 2014. 
Utöver de 6,6 mnkr som kostnadsfördes 2012 har 0,3 mnkr i ränta kostnadsförts under 2013. 

Renhållning
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. 

Under 2013 har arbetet med källsorteringssystemet för mat- och restavfall inriktats på förtätning och nyinstallation i 
främst flerfamiljshus. Det pågick också ett arbete med att minska användningen av plastpåsar (majsstärkelse) för insam-
ling av matavfall i storkök till förmån för papperspåse. 

Under 2013 anskaffades två nya sopbilar, varav en gasdriven. Bolaget har därefter sju stycken sopbilar som körs på gas.

Arbetet med fördjupade utredningar gällande biogasanläggningen pågick under hela året.  Kommunfullmäktige besluta-
de i januari 2014 att arbetet med att etablera biogasproduktion i  Karlstad ska fortsätta. Det matavfall som samlats in har 
skickats till Jönköping för rötning och framställning av fordonsgas. Under 2013 levererades ca 5 000 ton, vilket är ca 600 
ton mer än under 2012. Ökningen beror på att fler hushåll nu är anslutna till systemet och därmed sorterar ut matavfall. 
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Den nya återvinningscentralen i Molkom togs i drift i slutet av maj. Den har ökat servicegraden  för hushållen i denna del 
av kommunen samt möjligheterna till källsortering av avfall. 

Under 2013 tog återvinningscentralerna emot ca 20 000 ton, vilket är ungefär lika mycket som 2012. Mängden av-
fall som levererades till Djupdalen var ca 32 000 ton, vilket är ca 6 000 ton mindre än föregående år. Minskningen av 
leveranserna till Djupdalen beror på en generell minskning av mängden avfall som går till deponering på grund av ökad 
sortering samt en ökad konkurrenssituation på marknaden. Fler aktörer arbetar idag med omhändertagande av verksam-
hetsavfall.

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. 

Vindpark Vänern Kraft AB genomförde omfattande reparationer av vindkraftverken under sommaren. Bland annat utför-
des vingreparationer på samtliga fem vindkraftverk och på fyra av fem byttes även växellådorna. Efter reparationerna har 
vindkraftverken fungerat bra.

Delägarna tillförde under 2013 120 mnkr i aktieägartillskott för att bolaget skulle kunna drivas vidare. Dessutom 
lämnade delägarna kapitaltäckningsgarantier på 20 mnkr. I samband med bokslutet per 31 december 2013 har dessa 
kapitaltäckningsgarantier fått tas i anspråk då ytterligare nedskrivning av värdet på bolagets anläggningstillgångar varit 
nödvändig, främst på grund av rådande låga el- och elcertifikatspriser. Kapitaltäckningsgarantierna räckte emellertid inte 
utan ytterligare tillskott på drygt 14 mnkr behövs för att återställa aktiekapitalet. Karlstads Energi har därför skuldfört 
8 mnkr avseende lämnad kapitaltäckningsgaranti samt gjort en avsättning på ytterligare 5,7 mnkr. Båda dessa poster 
belastar resultatet som finansiella poster.

El- och fjärrvärmeförsäljning
Under år 2013 blev den totala försäljningen av el (inklusive intern försäljning) 532 GWh (522 GWh) och den totala 
försäljningen av fjärrvärme 605 GWh (617 GWh).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Från och med 1 januari 2014 ursprungsmärks all el som säljs till slutkund som förnybar el. Ursprungsmärkningen ingår i 
priset.

Fjärrvärmepriset är oförändrat för 2014. Bolaget kommer att införa en ny prismodell för fjärrvärme från och med 1 juli 
2014.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att hålla renhållningstaxan oförändrad under 2014. Slamtömningstaxan 
däremot höjdes med i genomsnitt 10 % från och med den 1 januari. 

Resultatutvecklingen
Nettoomsättningen exklusive punktskatter blev 909 084 tkr (916 654 tkr) och resultatet efter finansiella poster 76 970 
tkr (9 511 tkr).

För elhandel blev resultatet något bättre än föregående år. De främsta anledningarna var en något större volym och en 
något högre genomsnittlig marginal för försåld el. 

För elproduktion blev resultatet för den sålda kraften i nivå med föregående år medan översyn av övriga kostnader 
medförde en mindre resultatförbättring. Resultatet belastas dock även detta år av att koncernföretaget Vindpark Vänern 
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Kraft AB gick med förlust. Sammantaget belastas resultatet med 13,7 mnkr för infriande av kapitaltäckningsgaranti och 
avsättning för ytterligare aktieägartillskott. Föregående år gjordes nedskrivning av värdet på aktier och tidigare lämnat 
villkorat aktieägartillskott samt avsättning för kommande aktieägartillskott med 48,8 mnkr. 

Verksamhetsområde värme gjorde ett väsentligt bättre resultat än föregående år. De främsta orsakerna var att kostnaderna 
för drift och underhåll blev betydligt lägre än för 2012. Driftkostnaderna blev lägre genom mindre inköp av hetvatten 
från Stora Enso och att det oljeeldade kraftvärmeverket i yttre hamn inte behövde användas i samma omfattning. Under-
hållskostnaderna blev främst lägre genom att 2012 belastades med kostnader för en omfattande turbinrevision. När det 
gäller intäktssidan blev skillnaden mot föregående år mindre. Fjärrvärmeintäkterna blev något bättre genom att främst 
höjningen av fjärrvärmepriset kompenserade den något mindre försäljningsvolymen medan anslutningsavgifterna däre-
mot minskade på grund av färre nyanslutningar. Tilldelningen av elcertifikat upphörde vid årsskiftet 2012/2013, vilket 
medförde lägre intäkter 2013.

För den kommunala renhållningsskyldigheten blev resultatet sämre än föregående år. Den främsta orsaken var att kost-
nadsökningar för bland annat personal fick genomslag då det inte gjordes någon höjning av avgifterna för hämtning av 
hushållsavfall. Ett underskott på 4,9 mnkr 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 
negativt resultat på 2,3 mnkr. Tillsammans med tidigare överskott medför det att den kommunala renhållningsskyldig-
heten har ett upparbetat överskott på 13,9 mnkr. Överskottet kommer renhållningskollektivet till del framöver genom 
oförändrad eller justerad renhållningstaxa. Renhållningstaxan hålls oförändrad under 2014 och ett underskott på 5,3 
mnkr är planerat.

Resultatet för övrig renhållningsverksamhet blev positivt men något sämre än föregående års resultat. Försämringen 
förklaras främst av lägre intäkter från tippavgifter för Djupdalen.

Flerårsjämförelse
 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning exkl punktskatter (tkr) 909 084 916 654 1 018 088 1 115 974
Rörelseresultat (tkr) 108 521 73 955 72 044 87 388
Balansomslutning (tkr) 1 847 706 1 627 518 1 458 360 1 474 371
Soliditet (%) 36 39 41 38
Antal anställda 163 161 160 162

Investeringar och finansiering
Investeringarna uppgick totalt till 368 590 tkr (228 612 tkr). Av detta utgör utbyggnad av fjärrvärme 37 796 tkr (31 
423 tkr) och nya kraftvärmeverket 303 927 tkr (164 895 tkr). 

Per 2013-12-31 hade bolaget 8 278 tkr (31 439 tkr) på Euro-konto och skulden på koncernvalutakontot uppgick till 749 
721 tkr (517 441 tkr). Koncernvalutakontots kredit sänktes från 1 500 000 tkr till 1 300 000 tkr under året.

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

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

Verksamheten har bedrivits på sådant sätt att ändamålet med bolagets verksamhet har uppfyllts.

Bolagets verksamhet den kommunala renhållningsskyldigheten har under året bedrivits utan vinstsyfte och enligt den 
kommunala självkostnadsprincipen. Bolagets övriga verksamheter har bedrivits på affärsmässig grund. Bolaget har i nulä-
get ingen fjärrkyleverksamhet. 

Uppföljning av ägarens mål

Strategisk plan och verksamhetsmål
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. 

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 från och med 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.

Ägardirektiv elhandelsverksamheten – Bolaget ska erbjuda elkunder en lokalt producerad och ursprungsmärkt produkt
Under året erbjöd bolaget en produkt kallad VärmlandsEl som omfattar el producerad från vind, vatten eller biokraft. 
Från och med 1 maj ursprungsmärktes den el som såldes till anvisningspris som förnybar.

Ägardirektiv elproduktionsverksamheten – Den förnybara elproduktionen ska öka med minst 50 % jämfört med år 2009
Det nya planerade kraftvärmeverket förväntas medföra att produktionen av förnybar el kommer att öka med mer än 100 
% år 2015 jämfört med år 2009.

Ägardirektiv elproduktionsverksamheten – Bolaget ska initiera arbetet med tillskapandet av en solcellspark
Bidrag har sökts för en anläggning på Heden. Bolaget undersöker även möjligheterna att etablera en större och mer cen-
tralt belägen solcellspark.
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Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten – Bolagets fossilbränsleandel ska minska och högst uppgå till 1 % i fjärrvärmesystemet
Andelen fossiloljebaserad produktion under 2013 uppgick till 2 %. Utfallet blev högre än målet beroende på behovet av 
värme under de kallaste delarna av årets början.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten – Bolaget ska medverka till att införa solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet
Kommunens Teknik- och Fastighetsförvaltning driftsatte en solenergilösning på reningsverket Sjöstad 2012. Värmepro-
duktionen används dels till verksamheten på Sjöstad, dels tillförs den fjärrvärmesystemet. Efter det har inga nya projekt 
påbörjats.

Ägardirektiv renhållningsverksamheten – Bolaget ska separat samla in minst 80 % av allt matavfall i kommunen för produktion av 
biogas 
Under 2013 gjordes en ny bedömning av hur stor den totala insamlingsbara volymen matavfall är för Karlstads kommun. 
Den totala volymen bedöms nu uppgå till ca 8 000 ton per år, vilket är en ökning med 1 000 ton jämfört med tidigare 
bedömning. Målet att samla in 80 % motsvarar därmed 6 400 ton per år. Utfallet blev 5 000 ton, motsvarande 62,5 %. 
Målet uppnåddes därmed inte. Utbyggnaden av insamlingen fortsätter, nu främst genom förtätningar.

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 med mera.

Arbetsgivarperspektiv
Bolaget bidrar till att koncernen betraktas som en attraktiv arbetsgivare genom att anställda vill stanna och utvecklas 
inom organisationen. 

Övriga verksamhetsmål
Ägardirektiv allmänt – Bolaget ska ligga i framkant när det gäller utveckling inom energi- och miljöområdet
Förfinade tekniska lösningar för Heden etapp 3 förväntas ge ett högt elutbyte och bättre resursutnyttjande. Bolaget 
strävar även efter en ökad samverkan med Karlstads kommun, t ex vid  upphandlingar, för att ställa högre miljökrav på 
leverantörer/entreprenörer. En energikartläggning har genomförts för bolagets fastigheter vid Heden, Kronoparken och 
Djupdalen. Inrapportering har skett till Energimyndigheten och energiplan har tagits fram.

Ägardirektiv allmänt – 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 är mest väsentliga för att kunna starta byggnationen. Detta bland annat beroende på rådande låga 
elpriser. Någon möjlighet att starta byggnation av fjärrkyla de närmaste åren anses inte föreligga.

Ägardirektiv elhandelsverksamheten – Bolaget ska prismässigt tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige avseende el för 
privatmarknaden i Karlstad
Bolagets produkter låg under året på 1:a till 3:e plats på elpriskollen.

Ägardirektiv elhandelsverksamheten – Bolaget ska öka försäljningen med minst 20 GWh per år
Utfallet för 2013 blev i det närmaste i nivå med målet då nettoökningen av årsvolymen för nya och förlorade kunder blev 
plus 19,4 GWh.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten – Bolaget ska tillhandahålla en fjärrvärme med så hög leveranssäkerhet som möjligt till ett 
konkurrenskraftigt pris
Ackumulerad tillgänglighet för 2013 blev 99,98 %, vilket påvisar en mycket hög leveranssäkerhet. För att bibehålla ett 
konkurrenskraftigt pris kommer bolaget att införa en ny prismodell 1 juli 2014.
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Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten – Bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom nyanslutning som ger minst 
5 GWh
Under 2013 anslöts kunder med årsvolym motsvarande drygt 2 GWh, vilket är under målet volymmässigt. Arbetet med 
att ta nya kunder har under året främst fokuserats på förtätningar av större fastigheter. När det gäller småhus i till exem-
pel ytterområden har fjärrvärmen i dagsläget svårt att konkurrera med andra alternativa uppvärmningssystem, framförallt 
på grund av det låga elpriset.

Ekonomiska mål
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 2013 Avkastningskrav 2013 Utfall 2012
Elhandel (rörelseresultat) 19,7 mnkr 10,0 mnkr 17,9 mnkr
Elproduktion (rörelseresultat) 4,9 mnkr 5,0 mnkr 3,9 mnkr
Värme (avkastning på totalt kapital) 6,4 % 4,5 % 3,5 %
Kommunal renhållningsskyldighet (res efter fin poster) -2,3 mnkr 0,0 mnkr 0,5 mnkr
Övrig renhållningsverksamhet (rörelseresultat) 5,4 mnkr 3,0 mnkr 6,5 mnkr

Den kommunala renhållningsskyldigheten klarade inte ägarens avkastningskrav. Underskottet var dock planerat då tidi-
gare upparbetade överskott ska återföras till renhållningskollektivet.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Anvisningspriset på el kommer förmodligen att försvinna på sikt, vilket kommer att innebära en  försämrad lönsamhet 
för bolagets elhandel vad gäller denna produkt. Möjligheten att behålla kunder förväntas dock öka.

Elpriserna är för närvarande relativt låga och det ser ut som att de kan komma att ligga kvar på denna nivå under lång tid 
framöver. Detta beroende på fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion och ny teknik som möjliggör utvinning av t ex 
tidigare otillgängliga fossilbränslefyndigheter. En så småningom förbättrad konjunktur och ökad export av el till Tysk-
land, på grund av att de beslutat att stänga ett antal kärnkraftverk, borde dock rimligen medföra ett något högre elpris. 
Ett stigande elpris är positivt för bolaget då möjligheterna till elproduktion ökar genom den nya flispannan.

Konkurrensen mellan olika uppvärmningssystem har ökat väsentligt de senaste åren, dels på grund av den tekniska ut-
vecklingen, dels på grund av de rådande låga elpriserna. För fjärrvärmens del har det inneburit att några fjärrvärmekunder 
valt andra uppvärmningssystem. För att förhindra ett fortsatt tapp av fjärrvärmekunder behövs bland annat ökat kundfo-
kus, en ny prismodell och kontinuerligt effektiviseringsarbete. 

Utbyggnadstakten för fjärrvärmen inom kommunen kommer att vara relativt liten de närmaste åren och då främst kon-
centreras 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 elcertifikat, 
ursprungsgarantier och utsläppsrätter ska hanteras. 
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Prisutvecklingen på elcertifikat är mycket viktig eftersom lönsamheten för bolagets nya flispanna påverkas väsentligt av 
denna. Det är därför positivt att den utredning som Energimyndigheten presenterade i början av februari 2014 föreslår en 
höjning av kvotplikten. Förhoppningsvis kommer detta att innebära en bestående prisuppgång.

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 kommer att ha 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 fortsätter att öka. 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 föreslog 
bland annat att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar från hushållen flyttas till kommunerna och att 
definitionen av hushållsavfall ändras så att verksamhetsutövare ska få ta större ansvar för sitt avfall. Efter att avfallsutred-
ningen lämnade sitt förslag 2012 har inget hänt förrän i början av 2014 då regeringen tillsatte en arbetsgrupp som ska ta 
fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Förslaget ska vara klart till sommaren. Hur detta 
kommer att påverka bolagets renhållningsverksamhet är därmed i nuläget oklart.

Miljöinformation
Bolaget bedrev under 2013 sju tillståndspliktiga och fem anmälningspliktiga verksamheter enligt förordningen om mil-
jöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Dessa motsvarar ca 49 % av bolagets omsättning. Bolagets värmedel är i 
sin helhet beroende av de tillståndspliktiga verksamheterna.

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

Ett nytt miljötillstånd enligt miljöbalken avseende fortsatt och utökad verksamhet vid Hedenverket började gälla 1 
januari 2013. Tillståndet omfattar samtliga anläggningar på Hedenverket som tidigare var uppdelat på två miljötillstånd 
och ett anmälningsärende.

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

En anmälan om mindre ändring, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), har lämnats 
i september 2013 till Miljöförvaltningen i Karlstad. Ändringen avser mellanlagringsytor på Djupdalens avfallsanlägg-
ning.

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.  
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Personalinformation
Bolaget arbetar med strategisk kompetensförsörjning för att stärka arbetsgivarvarumärket i syfte att skapa en positiv bild 
av bolaget som arbetsgivare. Arbetet genomförs på olika sätt, dels genom att arrangera studiebesök för skolelever och 
arbetssökande, dels genom deltagande i olika arbetsmarknadsaktiviteter. För att kunna rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens har rekryteringsprocessen kvalitetssäkrats. Ett aktivt arbete sker även för att uppnå en jämnare könsfördelning 
och större mångfald inom bolaget.

Inför idrifttagningen av det nya kraftvärmeverket på Heden genomförs omfattande utbildningsaktiviteter för bland annat 
driftpersonalen.

Ledar- och medarbetarundersökningar har sedan 2006 genomförts vartannat år. Vid senaste mätningen erhölls ett förbätt-
rat resultat inom de flesta områden. 

Sjukfrånvaron minskade under året och uppgick för tillsvidareanställd personal till 1,9 % (2,3 %).  Under de senaste sex 
åren har sjukfrånvaron minskat från ca 4 % till ca 2 %. Olika förebyggande aktiviteter i samarbete med företagshälsovår-
den kan ses som en bidragande orsak till den låga sjukfrånvaron.

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition och värdeöverföring
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat -51 110 752
Årets resultat 52 110 752
 

 Kronor               1 000 000
  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning 1 000 000
 

 Kronor               1 000 000
  

Styrelsens yttrande över den föreslagna värdeöverföringen
Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med  34 426 731 kr, vilket föranlett att 
fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 26 852 850 kr.  

De föreslagna värdeöverföringarna i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet till 36 %. Soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att full-
göra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverfö-
ringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

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

  2013-01-01 2012-01-01
Belopp i tkr Not -2013-12-31 -2012-12-31

 
Nettoomsättning 1 1 024 598 1 031 720
Punktskatter  -115 514 -115 066
Förändring av pågående arbeten för annans räkning  2 212
Aktiverat arbete för egen räkning  7 847 6 779
Övriga rörelseintäkter 2 7 586 8 197 
    

  924 519 931 842
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter 3 -526 614 -552 986
Övriga externa kostnader 4 -107 084 -126 283
Personalkostnader 5 -97 928 -96 090
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 6 -82 873 -82 140
Övriga rörelsekostnader  -1 499 -388 
   

Rörelseresultat 7 108 521 73 955
  
Resultat från finansiella poster  
Resultat från andelar i koncernföretag 8 -13 720 -48 840
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 293 915
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -18 124 -16 519 
   

Resultat efter finansiella poster  76 970 9 511
  
Bokslutsdispositioner  
Bokslutsdispositioner, övriga 11 -6 191 -55 663 
   

Resultat före skatt  70 779 -46 152
  
Skatt på årets resultat 12 -18 668 -1 546 
   

Årets resultat  52 111 -47 698
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Balansräkning

 
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram 13 1 725 –
Ledningsrätter  375 375
Tomträtt 14 – – 
    

  2 100 375
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 15 103 252 100 782
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 904 057 928 269
Pågående nyanläggningar 17 506 184 206 410 
    

  1 513 493 1 235 461
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav  45 45
Uppskjuten skattefordran 19 6 638 3 921
Andra långfristiga fordringar 26 13 530 12 764 
    

  20 213 16 730 
    

Summa anläggningstillgångar  1 535 806 1 252 566

Omsättningstillgångar  
Varulager m m  
Råvaror och förnödenheter  77 361 56 207
Pågående arbete för annans räkning  241 239 
    

  77 602 56 446
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 20 106 689 116 480
Fordringar hos koncernföretag  11 508 13 954
Skattefordringar  – 700
Övriga fordringar 21 17 721 37 019
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 90 102 118 913 
    

  226 020 287 066
  
Kassa och bank  8 278 31 440 
    

Summa omsättningstillgångar  311 900 374 952 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  1 847 706 1 627 518

  



29

Balansräkning

 
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31 

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  -51 111 23 440
Årets resultat  52 111 -47 698 
    

  1 000 -24 258 
    

  37 000 11 742

Obeskattade reserver  
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 24 796 423 790 232 
    

  796 423 790 232
Avsättningar  
Avsättningar för pensioner 25 357 290
Övriga avsättningar 26 35 634 80 561 
    

  35 991 80 851
Långfristiga skulder  
Övriga skulder 27 749 721 517 441 
    

  749 721 517 441
Kortfristiga skulder  
Förskott från kunder  276 1 145
Leverantörsskulder  66 703 107 244
Skulder till koncernföretag  63 988 12 708
Aktuella skatteskulder  12 626 –
Övriga skulder 27 35 447 35 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 49 531 70 314 
    

  228 571 227 252 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 847 706 1 627 518

  
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

Belopp i tkr  2013-12-31 2012-12-31 

Ställda säkerheter  Inga Inga
  
Ansvarsförbindelser  
Motförbindelse till garanti som Nordea ställt ut till Skatteverket  670 670
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Kassaflödesanalys  
 

  2013-01-01 2012-01-01
Belopp i tkr  -2013-12-31 -2012-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  76 970 9 511
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  103 925 138 090 
    

  180 895 147 601
Betald skatt  -484 -700 

  

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital  180 411 146 901
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  -21 156 16 356
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  60 346 -33 251
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -53 734 17 040 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  165 867 147 046 
    

  
Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott  -48 000 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -1 754 -8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -366 836 -228 604
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  – 342 
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -416 590 -228 270 
    

  
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån  232 280 94 441
Deponerade medel för tvist med entreprenör  -4 719 –
Lämnade koncernbidrag  – -4 967 
    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  227 561 89 474 
    

  
Årets kassaflöde  -23 162 8 250 

Likvida medel vid årets början  31 440 23 190 
    

Likvida medel vid årets slut  8 278 31 440
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
 

  2013-01-01 2012-01-01
Belopp i tkr  -2013-12-31 -2012-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta  289 905
Erlagd ränta  18 126 22 773
  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar  82 873 82 980
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar  5 959 1 153
Avsättningar till pensioner   67 27
Avsättning sluttäckning deponi  1 969 1 934
Långfristig fordran avseende sluttäckning deponi  -766 -723
Skuld aktieägartillskott på grund av kapitaltäckningsgaranti  8 000 –
Övriga avsättningar  5 823 52 719 
    

  103 925 138 090 
    

Likvida medel  
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   
Kassa och bank  8 278 31 440 
 
Ej utnyttjade krediter   
Per 2013-12-31 uppgick bolagets koncernkontokredit till 1 300 000 tkr (1 500 000 tkr).  
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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:  
  
Immateriella tillgångar  
Dataprogram  5 år 
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. 
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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.

I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Elcertifikat
Verksamhetsområde värme har tilldelats elcertifikat för produktion av förnybar el i enlighet med lagen (2011:1200) om 
elcertifikat. Dessa har redovisats som nettoomsättning och värderats till marknadsvärdet vid respektive produktionsmå-
nads slut. Värme har sålt en del av tilldelade elcertifikat till verksamhetsområde elhandel som har ansvaret för kvotplik-
ten. 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 annulleras 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 annullering 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 eller vägd genomsnittsberäkning, respektive verkligt värde. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. 
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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 
inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskatt-
ning 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 % (7 %) respektive 2 % (2 %) andra 
företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. 
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NOT 1 NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Nettoomsättning per rörelsegren
Elhandel inklusive punktskatter 359 747 362 730
Elproduktion 142 486 147 384
Värme 432 895 431 876
Kommunal renhållningsskyldighet 71 875 70 117
Övrig renhållningsverksamhet 17 595 19 613 
   

 1 024 598 1 031 720

För år 2013 uppgick den totala externa faktureringen för produkten VärmlandsEl till 482 tkr (460 tkr).

NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Ersättning för administrativa tjänster 5 923 5 591
Övrigt 1 663 2 606 
   

 7 586 8 197

NOT 3 RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER 

Bolaget hade per 2013-12-31 prissäkringar av energi för åren 2014 - 2017. Skillnaden mellan priset vid anskaffningstid-
punkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2013. Det negativa värdet per balansdagen 
var 15 859 tkr. Föregående år var det negativa värdet 20 576 tkr.

NOT 4 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Revisionsuppdrag 80 65
Andra uppdrag 100 101

Företaget granskas dessutom av en lekmannarevisor enligt 10 kap. ABL.
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NOT 5 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE  

 2013-01-01 2012-01-01
Medelantalet anställda -2013-12-31 -2012-12-31

Sverige 163 161
Varav kvinnor 20% 21%
Varav män 80% 79%

 2013-12-31 2012-12-31
Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 29% 29%
Övriga ledande befattningshavare 17% 17%

 2013-01-01 2012-01-01
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader -2013-12-31 -2012-12-31

Styrelse och VD 1 242 1 198
Övriga anställda 67 331 64 601 
  

Summa 68 573 65 799
Sociala kostnader 26 182 27 398
(varav pensionskostnader) (5 469) (7 620)

Av företagets pensionskostnader avser 347 tkr (397 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 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Dataprogram -29 –
Byggnader och mark -8 476 -7 958
Maskiner och andra tekniska anläggningar -74 368 -74 182 
  

 -82 873 -82 140

NOT 7 RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSEGREN 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Rörelseresultat per rörelsegren
Elhandel 19 707 17 904
Elproduktion 4 918 3 873
Värme 80 243 44 082
Kommunal renhållningsskyldighet -1 703 1 560
Övrig renhållningsverksamhet 5 356 6 536 
  

 108 521 73 955
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NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Nedskrivningar – -840
Skuld aktieägartillskott på grund av kapitaltäckningsgaranti -8 000 –
Avsättning aktieägartillskott -5 720 -48 000 
  

 -13 720 -48 840

Nedskrivning per 2012-12-31 avser aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB. Orsaken till nedskrivningen var att vindkraftsbola-
get redovisade en stor förlust och ett stort negativt eget kapital i bokslutet per 2012-12-31.

Karlstads Energi AB lämnade under 2013 en kapitaltäckningsgaranti uppgående till maximalt 8 000 tkr till förmån för Vind-
park Vänern Kraft AB. I bokslutet per 2013-12-31 redovisar vindkraftsbolaget återigen en stor förlust och ett stort negativt 
eget kapital. Karlstads Energi AB har därför kostnads- och skuldfört åtagandet enligt kapitaltäckningsgarantin.

Avsättningen avser förväntat aktieägartillskott till Vindpark Vänern Kraft AB.

NOT 9 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Ränteintäkter, koncernvalutakonto 29 575
Övrigt 264 340 
  

 293 915

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Räntekostnader, Karlstads kommun -16 703 -14 485
Övrigt -1 421 -2 034 
  

 -18 124 -16 519

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA 

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar -6 191 -55 663
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NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 2013-01-01 2012-01-01
 -2013-12-31 -2012-12-31

Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad/skatteintäkt -21 385 –
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 2 717 -1 546 
  

Total redovisad skattekostnad/skatteintäkt -18 668 -1 546

 2013-01-01 2012-01-01
Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital -2013-12-31 -2012-12-31

Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag -7 574 – 
  

 -7 574 0

NOT 13 DATAPROGRAM 

 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – –
Nyanskaffningar 1 157 –
Omklassificeringar 597 – 
  

 1 754 –

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början – –
Årets avskrivning enligt plan -29 – 
  

 -29 –
Redovisat värde vid periodens slut 1 725 –

NOT 14 TOMTRÄTT 

 2013-12-31 2012-12-31

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 15 BYGGNADER OCH MARK 

 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 215 120 197 178
Nyanskaffningar 7 610 7 392
Omklassificeringar 3 336 10 550 
  

 226 066 215 120

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -113 002 -105 044
Årets avskrivning enligt plan  -8 476 -7 958 
  

 -121 478 -113 002

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 336 -1 336 
  

 -1 336 -1 336 
  

Redovisat värde vid periodens slut 103 252 100 782

Taxeringsvärden, byggnader 73 400 62 624
Taxeringsvärden, mark 6 184 1 680

NOT 16 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 764 715 1 732 048
Nyanskaffningar 28 137 27 434
Avyttringar och utrangeringar -9 281 -9 667
Omklassificeringar 23 435 14 900 
  

 1 807 006 1 764 715

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -836 446 -771 587
Avyttringar och utrangeringar 7 865 9 323
Årets avskrivning enligt plan -74 368 -74 182 
  

 -902 949 -836 446 
  

Redovisat värde vid periodens slut 904 057 928 269

NOT 17 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 

 2013-12-31 2012-12-31

Vid årets början 206 410 39 233
Omklassificeringar -31 912 -26 601
Investeringar 331 686 193 778 
  

Redovisat värde vid periodens slut 506 184 206 410
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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 18 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 840 840
Anskaffning 48 000 – 
  

 48 840 840
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -840 –
Årets nedskrivningar -48 000 -840 
  

 -48 840 -840 
  

Redovisat värde vid årets slut – –

Av anskaffningsvärdet utgör 800 tkr villkorat aktieägartillskott. Angående nedskrivning år 2012 se not 8. 

Nedskrivningen uppgående till 48 000 tkr under 2013 har redovisats direkt mot avsättning gjord per 2012-12-31.

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
   2013-12-31 
   

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 19 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 

2013-12-31 Uppskjuten skattefordran  Uppskjuten skatteskuld  Netto
 

Byggnader och mark 4 497 – 4 497
Utsläppsrätter 7 – 7
Elcertifikat 2 151 – 2 151
Övrigt – 17 -17
   

 6 655 17 6 638
Kvittning -17 -17 –
   

Netto uppskjuten skattefordran  6 638 – 6 638
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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

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

Förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skatteintäkt.

NOT 20 KUNDFORDRINGAR 

I beloppet ingår kundfordringar övertagna från Karlstads Elnät AB med 15 158 tkr (16 119 tkr).Anledningen till att kund-
fordringarna övertagits är samfakturering.

NOT 21 ÖVRIGA FORDRINGAR 

 2013-12-31 2012-12-31

Elcertifikat på konto hos Svenska Kraftnät 13 711 30 671
Utsläppsrätter 31 959
Övriga poster 3 979 5 389
  

 17 721 37 019

NOT 22 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

 2013-12-31 2012-12-31

Elavgifter 23 922 31 361
Fjärrvärmeavgifter 38 273 51 934
Elcertifikat – 2 919
Skatt på energi 1 203 1 858
Såld kraft för december 13 513 22 138
Övriga poster 13 191 8 703
  

 90 102 118 913

NOT 23 EGET KAPITAL 

 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital
Vid årets början 30 000 6 000 -24 258
Koncernbidrag   -34 427
Skatteeffekt på koncernbidrag   7 574
Årets resultat   52 111
   

Vid årets slut 30 000 6 000 1 000
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NOT 24 ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN 

 2013-12-31 2012-12-31

Maskiner och inventarier 796 423 790 232
  

 796 423 790 232

Av ovanstående obeskattade reserv utgör 175 213 tkr (173 851 tkr) uppskjuten skatt.

NOT 25 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER 

Som säkerhet för pensionsförpliktelsen har Karlstads kommun tecknat borgen.

NOT 26 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 

 2013-12-31 2012-12-31

Avsättning för tvist med entreprenör 103 4 719
Avsättning aktieägartillskott Vindpark Vänern Kraft AB 5 720 48 000
Avsättning för deponi 29 811 27 842
  

 35 634 80 561

Avsättningen per 2012-12-31 avser det skadestånd som tingsrätten dömde att Karlstads Energi ska betala för att man 
hävde avtalet om installation av brännare i två oljepannor. Under 2013 deponerades medel motsvarande avsättningen på 
4 719 tkr plus ränta som säkerhet. Avsättningen per 2013-12-31 avser ränta för tiden efter att medel deponerats.

Avsättning för deponi avser bolagets avsättning för sluttäcknings-, efterbehandlings- och lakvattenkostnader m m för 
Djupdalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2013. 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 en mindre avsättning på drygt 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 

 2013-12-31 2012-12-31
 

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen – –
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen – –

Karlstads Energi ingår i kommunens koncernkontosystem. Bolaget har en checkkredit på 1 300 000 tkr (1 500 000 tkr). 
Utnyttjat belopp av checkkredit redovisas i sin helhet som långfristig skuld.

I övriga skulder, kortfristiga, ingår skuld för elanvändning elcertifikat med 14 706 tkr (18 578 tkr).
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NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2013-12-31 2012-12-31
 

Inköpt kraft 15 807 22 227
Skatt på bränsle, avfall m m 1 863 5 277
Bränsleinköp 11 038 23 383
Semesterlöneskuld 6 984 7 034
Övriga poster 13 839 12 393
  

 49 531 70 314
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