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Bolagets hållbarhetsarbete har varit, och kommer alltid att vara, vår 

viktigaste drivkraft. Tillsammans med våra kunder brinner vi för att 

göra Karlstad till en klimatsmart kommun.

INNEHÅLL HISTORIA HÅLLBARHET – VÅR  
VIKTIGASTE DRIVKRAFT

Karlstads Energis hållbarhetsresa mot 
förnybar och återvunnen energi startade 
på allvar 1986 då det första större steget 
togs bort från fossilbränsleanvänd-
ning. Med vårt senaste biobränsleeldade 
kraftvärmeverk kan vi nu säkerställa att 
kommunen kan förverkliga visionen om 
Karlstad 100 000 på ett hållbart sätt. 
Fjärrvärmen i Karlstad är numera nästan 
helt baserad på förnybar och återvunnen 
energi. 

Nu återstår endast en liten mängd fossil 
eldningsolja i verksamheten för bland 
annat uppstart av fastbränsleanläggning-
arna. Vi planerar för att gå vidare med att 
konvertera även denna olja till förnybar 
råvara.

Bert Bolin – före sin tid
Min egen hållbarhetsresa började redan 
1977 då professor Bert Bolin kom till 
oss unga teknologer på KTH och höll en 
djupt engagerande föreläsning om det 
framtida klimathotet och om vikten av 
en effektiv energiförsörjning och begräns-
ning av fossilbränsleanvändningen. Bert 
Bolin var en av grundarna av FN:s kli-

matpanel och var dess första ordförande 
mellan 1988 och 1998.
Själv fick jag sedan förmånen att börja 
arbeta på dåvarande Energiverken i 
Karlstad 1984 med att just utveckla 
fjärrvärmeverksamheten ur ett hållbar-
hetsperspektiv som vi benämner det idag. 
Arbetet gick dock trögt vid denna tid 
eftersom det då inte fanns någon allmän 
kunskap om klimathotet och många 
därmed också drog slutsatsen att fjärrvär-
men var en onödig produkt. Den stora 
vändningen kom i maj 1990 då kom-
munfullmäktige godkände investeringen 
i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på 
Heden i Karlstad.

Idag omfattar vårt hållbarhetsabete 
så mycket mer än bara fjärrvärme och 
miljöaspekter. Som kommunägt energi- 
och renhållningsföretag ska vi bedriva en 
verksamhet som är socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbar.

Under det senaste decenniet har vi 
arbetat mycket med hållbarhetsfrågorna 
inom renhållningsverksamheten. Det har 
handlat om bland annat fossilfri avfalls-
insamling, insamling av matavfall för 

biogasproduktion, förbättrad material- 
och energiåtervinning och förbättrade 
möjligheter för återanvändning.

En viktig del i vårt arbete med en hållbar 
verksamhet är vår miljöcertifiering. Vi 
har varit certifierade enligt ISO 14001 
sedan 2004. Med detta miljöledningssys-
tem som grund har vi arbetat framgångs-
rikt med ständiga förbättringar i vårt 
hållbarhetsarbete.

En minst lika viktig del i vårt hållbar-
hetsarbete är att vi nu blickar framåt 
tillsammans med våra intressenter, det 
vill säga kunder, ägare, kommuninnevå-
nare, anställda och leverantörer. Och att 
vi utvecklar hållbarhetsarbetet mot nya 
mål.

Det känns väldigt bra att hållbarhetsfrå-
gorna nu fått det fokus och den uppmärk-
samhet som de förtjänar när jag nu plane-
rar för min pensionering hösten 2018.

Mats Preger, vd, Karlstads Energi

1948
De första fjärrvärmeleveranserna i Sverige startar från 
det fliseldade kraftvärmeverket i Yttre hamn. Värmen 
levererades till dåvarande Karlstads Mekaniska Werk-
stad.

1970
Kraftvärmeverket i Yttre hamn förses med två nya 
ångpannor och en ny turbin. Fjärrvärmeutbyggnaden tar 
fart på allvar.

1986 
Avfallspannan Heden 1 tas i drift.

1992
Det fliseldade kraftvärmeverket Heden 2 tas i drift. 
Den dittills största investeringen i Karlstads kommuns 
historia. Fjärrvärmens administrativa personal flyttar till 
Hedenverket.

1996
Bolaget Karlstads Energi bildas.

2002-2012
Snabb utbyggnad av fjärrvärmenätet till småhus.

2004
Rökgaskondensering tas i drift i Heden 1. Renhållning-
ens verksamhet flyttas till Karlstads Energi. Verksam-
heten certifierades enligt internationella standarden ISO 
14001.

2007
Vi börjar samla in matavfall från Karlstadsborna. 

2008
Ledningen som förbinder Karlstads och Hammarös 
fjärrvärmenät invigs.

2009
Den första biogasdrivna sopbilen köps in.

2012
Anläggning nummer 5 000 ansluts till fjärrvärmenätet.

2014
Det fliseldade kraftvärmeverket Heden 3 tas i drift. Den 
största investeringen i Karlstads kommuns historia.

2017
Karlstads Energi är Sveriges första elbolag att certifieras 
enligt Schysst elhandel.
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VÅRA  
VERKSAMHETSGRENAR
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Tillsammans med våra kunder gör vi Karlstad lite varmare, ljusare och 

renare. Vi är cirka 150 medarbetare som arbetar för en hållbar sam-

hällsutveckling. 

Vår vision
Karlstads Energi är det naturliga valet av tjänster inom energi och återvinning av avfall i en Karlstadsregion i tillväxt.

Uppdrag
Karlstads Energi ägs av Karlstads kommun. Vårt uppdrag är att producera och leverera el och fjärrvärme på ett miljömässigt 
hållbart sätt. Vi ansvarar även för insamlingen av hushållsavfallet i kommunen.
Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och vi ser till att Karlstad kan växa och utvecklas hållbart.
Verksamheten bedrivs affärsmässigt. Genom att årligen generera ett ekonomiskt överskott säkerställer vi bolagets fortlevnad i en 
energimarknad i ständig förändring.

OM KARLSTADS ENERGI

Fjärrvärme
Vi producerar och levererar förnybar och återvunnen fjärr-
värme till cirka 5 200 kundanläggningar i Karlstad, något 
som motsvarar behovet för 40 000 lägenheter. Som bränsle 
används i huvudsak restprodukter från skogsindustrin och 
restavfall från Karlstadsborna och närliggande kommuner. 
Vi levererar även överskottsvärme från Skoghalls Bruk. 
Samtidigt som vi producerar förnybar fjärrvärme produce-
rar vi även förnybar el i våra kraftvärmeverk.

Elhandel
Vi erbjuder miljömärkt el från förnybara energikällor till 
kunder i hela Sverige. Vårt fokus är Värmland och vi har 
de flesta kunderna i Karlstad. Enligt våra ägardirektiv ska 
vi erbjuda bland de lägsta priserna i Sverige.

Renhållning
Vi samlar in ungefär 20 000 ton mat- och restavfall från 
Karlstadsborna varje år. Vi samlar in ungefär lika mycket 
grovavfall på våra sex återvinningscentraler i kommunen. 
Vi driver även kommunens deponi på Djupdalen.
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DEN GRÖNA RESAN

I början av 1980-talet baserade sig fjärrvärmen i Karlstad 
nästan uteslutande på fossila bränslen. Efter att ha varit först 
i Sverige med fjärrvärme 1948, dessutom förnybar sådan, tog 
Karlstad miljömässigt flera kliv bakåt när kommunen 1970 
investerade i två oljepannor vid kraftvärmeverket i Yttre 
hamn.
Ett viktigt steg tillbaka på den förnybara resan togs 1986 när 
avfallspannan på Heden togs i drift. I den har vi sedan dess 
eldat restavfallet från Karlstadsborna och andra närliggande 
kommuner.
1992 var det dags för nästa stora miljökliv. Vi invigde då vårt 
kraftvärmeverk på Heden. Att kraftvärmeverket eldades med 
trädbränsle reste en del farhågor om att den i Värmland så 
viktiga pappers- och massaindustrin skulle få problem med 
råvaruförsörjningen. Dessa farhågor kom snabbt på skam. I 
stället kom investeringen, den dittills största i Karlstads kom-
muns historia, att lyftas fram som en miljösatsning som var 
före sin tid.

När vi så våren 2015 invigde kraftvärmeverket Heden Etapp 
3 stod det klart att fjärrvärmen i Karlstad gått från att vara 
100 procent beroende till oberoende av fossila bränslen vid 
normal drift. Och detta på mindre än 30 år. Med vårt senaste 
kraftvärmeverk kan vi också säkerställa att Karlstad kan 
förverkliga sin vision om Karlstad 100 000 på ett hållbart 
sätt. De båda fliseldade kraftvärmeanläggningarna använder 
restprodukter från skogs- och sågverksindustrin.

Alla våra tre anläggningar vid Hedenverket har rökgaskon-
densering. I rökgaskondenseringen kramar vi ur den sista 
energin ur rökgaserna, något som gör att vi nyttjar energin i 
bränslet på bästa sätt. Ur ett resursperspektiv där vi ska hus-
hålla med våra resurser på bästa sätt är detta ett viktigt inslag.

Vi bidrar även till Karlstads kommuns vision om att vara 
en klimatsmart kommun i och med vårt ständigt pågående 
arbete med att minska vår klimatpåverkan.

Karlstads Energi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan. Vi 

vill med vår verksamhet skapa värde både för våra kunder, företaget och 

det omgivande samhället. Vi ser oss som en självklar del i omställningen 

till det hållbara samhället som grundar sig på förnybar energi.

1948
Ett fliseldat kraftvärmeverk byggs i 
Yttre hamn och den första fjärr-
värmen i Sverige börjar levereras.

1970
Två oljeeldade pannor 
tas i drift vid kraftvärme-
verket i Yttre hamn.

1986
Avfallspannan på  
Hedenverket tas i drift.

Mål: Fossilandelen 
ska vara högst 0,5  
procent i fjärrvärme- 
systemet
 

2017 klarade vi nästan vårt högt uppsatta 

mål. På grund av att vi inte hade tillgång 

till bioolja vid ett tillfälle blev den fossila 

andelen 0,73 procent när 2017 summeras.

Skärpta mål
Idag använder vi fortfarande fossil olja vid uppstart av våra pannor, för att testköra vår reservpannor samt som stöd-
bränsle när temperaturen i avfallspannan sjunker under 850 grader. Vi undersöker möjligheterna att även ersätta 
denna fossila olja med förnybara alternativ. 

1992
Det första fliseldade
kraftvärmeverket vid
Hedenverket tas i drift.

2014
Det andra fliseldade kraftvärmever-
ket vid Hedenverket tas i drift. Vår 
fjärrvärme består numer endast av 
förnybar och återvunnen energi vid 
normal drift.
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Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. Syftet är att avskaffa 

extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att 

främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

8

Genom vår verksamhet är vi med och påverkar flera av målen: 
3) Hälsa och välbefinnande, 7) hållbar energi för alla, 9) hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, 11) hållbara städer och 
samhällen, 12) hållbar konsumtion och produktion samt 13) 
bekämpa klimatförändringen.

Resurseffektivt
För att våra gemensamma resurser ska räcka till alla måste vi 
utnyttja dem på bästa sätt. Här ligger fjärrvärmen i framkant. 
Genom att använda förnybara och återvunna resurser värmer vi 
Karlstad samtidigt som vi producerar förnybar el. Genom att 
producera el och använda överskottsvärmen till att värma bostä-
der använder vi nästan 100 procent av energin i vårt trädbränsle. 
Med våra högeffektiva anläggningar får vi ett betydligt bättre 
resursutnyttjande i jämförelse med vedeldning i egen fastighet.

Där fjärrvärmen finns minskas dessutom ohälsosamma utsläpp 
eftersom fjärrvärmen ofta ersätter förbränningsanläggningar i 
fastigheterna.

Precis som tidigare år bestod den största delen av vår bränslemix 
2017 av flis och då i första hand grenar och toppar, så kallad grot. 
Groten är ett bränsle som om det inte används för fjärrvärmepro-
duktion hade legat kvar i skogen och därmed gått till spillo. Det 
restavfall som vi tar emot energiåtervinner vi i vår avfallspanna. 
Det klimatsmartaste sättet att ta tillvara på en resurs som inte 
har något annat användningsområde. Utöver detta levererar vi 
även trädbränslebaserad värme samt spillvärme från Skoghalls 
Bruk.

Vår produktion av förnybar el minskar behovet av fossil elpro-
duktion i omvärlden.

De restprodukter som uppstår i vår verksamhet återvinner och 
återanvänder vi på bästa sätt. Bland annat återför vi askan från 
vår flisförbränning till skogen. Askan motverkar försurningen 
av skogsmark och vattendrag då aska från biobränslen innehåller 
alla näringsämnen som fanns i veden, förutom kvävet.

Bränsle från närområdet
Såväl vårt träbränsle som det restavfall som vi energiåtervinner 
kommer från närområdet. Det innebär att vi med vår verksamhet 
är med och skapar jobbtillfällen inom både skogs- och transport-
industrin – helt i linje med Karlstads uppdrag att verka som en 
motor i regionens näringsliv.

Fossilfri avfallsinsamling 2020
Även vår renhållningsavdelning arbetar hårt för att uppnå ett 
antal miljömål. Ett sådant mål är att vår avfallsinsamling ska 
vara fossilfri 2020. Idag går en klar majoritet av våra sopbilar på 
biogas. 

På våra återvinningscentraler har vi de senaste åren ökat antalet 
fraktioner med bland andra textil, plast (som inte är förpack-
ningar) och elavfall som är för bra för att kastas. På så sätt ökar 
vi materialåtervinngen och bidrar till att vi tar hand om våra 
resurser mer effektivt.

På vår deponi Djupdalen sorteras och bearbetas avfallet så att 
det kan få andra användningsområden i stället för att deponeras, 
exempelvis kan jordmassor användas vid vägbyggen.

Pågående arbete i det tysta
Utöver de stora frågorna pågår hela tiden ett miljöarbete med 
att minska vår miljöpåverkan inom de områden vi har rådighet 
över. Vi har mål för att minska antalet särskilt farliga kemikalier 
samt rutiner för säker kemikaliehantering. Vi jobbar också för att 
minska vår elförbrukning i våra lokaler, minska vår pappersför-
brukning till förmån för digitala lösningar, vi har krav på avfalls-
sortering i våra anläggningar. Bland mycket annat.

VÅRA BIDRAG TILL DE GLOBALA MÅLEN
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Hur mycket vårt klimatarbete är värt har vi en siffra på.  

205 000 ton närmare bestämt.

De oberoende miljökonsulterna på Profu har räknat fram vad 
som skulle hända med klimatet om Karlstads Energi och 
våra verksamheter inte fanns. Slutsatsen är att utsläppen av 
koldioxid skulle ha ökat med 205 000 ton.

Det största bidraget lämnar vår fjärrvärme. Genom att 
använda resurser som annars skulle gå till spillo producerar 
vi förnybar el och värme till Karlstadsborna. Vår produktion 
innebär att svensk koldioxidfri el kan exporteras till konti-
nenten och därmed ersätta el som produceras i kolkraftverk, 
el som orsakar betydligt större koldioxidutsläpp än den vi 
producerar.

Hur mycket är då 205 000 ton koldioxid? För att åstad-
komma en lika stor besparing skulle vi behöva plocka bort 
all biltrafik i regionen under ett års tid.

Även vår renhållning är med och bidrar i och med insam-
lingen av matavfall. Matavfallet  rötas och blir till biogas, ett 
fordonsbränsle med liten miljöpåverkan.

Grönt i tanken
Att vi gillar förnybara bränslen återspeglar sig i de fordon vi 
använder i våra verksamheter. Så långt det är möjligt köper 
vi in fordon som kan drivas på förnybara drivmedel. Av 
denna anledning går våra sopbilar sedan många år på biogas. 
Vår arbetsmaskiner på Djupdalen går på det förnybara 
bränslet HVO. 

2017 köpte vi även in en renodlade elbil. Elbilen har blivit 

populär och är redan vår mest bokade poolbil. Vi jobbar nu 
för att alla våra poolbilar ska vara elbilar senast 2020.

Miljömärkta elleveranser
Sedan 1 januari 2014 miljömärker vi all el vi säljer. Det 
innebär att vi garanterar att det matas in lika mycket förny-
bar el på elnätet som våra kunder använder.
Detta säkerställer vi genom att vi köper in ursprungsgaran-
tier från förnybara energikällor. En stor del av våra ur-
sprungsgarantier kommer från kraftproducenter i Värmland, 
bland annat Vindpark Vänern, vattenkraft och våra egna 
fliseldade kraftvärmeverk.

Miljöcertifierade sedan 2004
På Karlstads Energi är vi miljöcertifierade enligt den inter-
nationella standarden 14 001. Det innebär bland annat att vi 
på systematiskt sätt jobbar för att minska vår miljöpåverkan. 
Vi identifierar områden där vi påverkar miljön och analyserar 
hur vi kan förbättra vår verksamhet till att bli mer hållbar.

Sedan första miljöutredningen 1998 har 114 miljöaspek-
ter identifierats. Mer än 50 stycken har arbetats bort och 
resterande styrs upp med hjälp av bland annat miljömål och 
rutiner. Karlstads Energi jobbar kontinuerligt med olika 
miljömål. 35 miljömål har rotts i hamn sedan starten av 
miljömålsarbetet 1999. Det är inte bara miljömålen som 
förbättrar verksamheten utan miljöarbetet genomsyrar det 
dagliga arbetet i alla verksamheter. Certifikatet ISO 14001 
är ett kvitto på det.

10

205 000 SKÄL ATT GILLA KARLSTADS ENERGI

11

Mål: Alla poolbilar ska vara  
elbilar senast 2020
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NÄRA, TRYGGA OCH ENGAGERADE
Varje dag arbetar vi för att vara den nära, trygga och engagerade leverantören 

av energi. För att leva upp till det tar vi vårt sociala ansvar på största allvar.

12

Som energibolag och leverantör av renhållningstjänster är vi 
en viktig aktör i samhället. Vi vill verka för ett tryggt och 
inkluderande samhälle. Vi vill vara en samhällsbyggare som 
bidrar till att regionen utvecklas och blir mer attraktiv att leva 
och bo i.

Våra medarbetare
För att lyckas attrahera framtida medarbetare har vi en lång-
siktig strategi för kompetensförsörjning. En självklarhet är 
att våra medarbetare trivs och känner att de kan bidra och 
utvecklas i sina roller. En nyckel i detta arbete är kontinuerlig 
vidareutbildning och vår satsning på ledarskaps- och medarbe-
tarutbildning. En utveckling av medarbetarskapet ger upphov 

till positiva effekter som delaktighet, engagemang och ökad 
motivation.

Andra fokusområden har de senaste åren varit vår gemensamma 
värdegrund samt jämställdhet och mångfald. I enlighet med 
vår jämställdhets- och mångfaldspolicy arbetar vi aktivt för 
ökad mångfald och inkludering samt ökad andel kvinnor i våra 
verksamheter.

Utifrån resultaten i våra ledar- och medarbetarundersökningar, 
som genomförs vartannat år, tar vi fram handlingsplaner som 
ska resultera i ännu mer nöjda medarbetare.

Mål: Vi ska ha Sveriges mest 
nöjda kunder 2020

13

Hälsa och arbetsmiljö
En bra och trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare är alltid ett 
prioriterat område. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
som säkerställer att vår arbetsplats är trygg och säker för alla. 
Under 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en riktad inspek-
tion där man undersökte hur vi arbetar med och lever upp till 
regelverket kring tryckbärande anordningar. Arbetsmiljöverket 
fann att vi uppfyllde ställda krav och det är ett exempel på att 
vårt systematiska arbetsmiljöarbete är väl utvecklat.

Vårt förebyggande arbetsmiljöarbete handlar mycket om att 
identifiera risker i verksamheten. När risker identifieras upprät-
tar vi klara och tydliga rutiner som vår personal kan följa för att 
minska risken för olyckor. Som ett resultat av detta är arbets-
platsolyckor mycket sällsynta på Karlstads Energi.

Vi mäter kontinuerligt frisknärvaron på vår arbetsplats. Under 
2017 var frisktalet 97,65 procent, vilket överträffar målet på 96 
procent.

För att upprätthålla den låga sjukfrånvaron så erbjuds alla 
medarbetare en hälsoundersökning vart fjärde år. Vi har även ett 
friskvårdsbidrag som våra anställda kan utnyttja för olika aktivi-
teter och vi bidrar även på andra sätt till aktiviteter som stärker 
gemenskapen.

I Sverigetopp när det gäller nöjda kunder
Vi kan med stolthet konstatera att Karlstads Energi är ett av 
landets mest omtyckta energibolag. I kundundersökningen som 
genomfördes av Svenskt Kvalitetsindex 2017 placerade vi oss 
som trea på listan över de mest nöjda fjärrvärmekunderna. När 
det gäller elhandelskunderna hamnade vi fyra på listan.
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VARMT VÄLKOMMEN TILL HEDENVERKET
Fullbelagd rundvandring
Som en del i Karlstads kommuns satsning på Globala Karlstad 
under hösten 2017, där strålkastarljuset riktades mot våra kli-
matutmaningar, arrangerade vi en rundvandring på Hedenver-
ket. Alla besökare gavs chansen att se vårt nya kraftvärmeverk 
Heden 3, se filmer om Karlstads Energi samt ställa frågor om 
vår verksamhet. 
Med tanke på att alla platserna fylldes snabbt funderar vi på att 
göra rundvandringen till ett årligt återkommande evenemang.

Pågående dialog med våra kunder
Att vi ska ha en väl fungerande dialog med våra kunder är vik-
tigt för oss på Karlstads Energi. Därför är det en självklarhet 
att vi är med i Prisdialogen där vi möter företrädare för våra 
fjärrvärmekunder och bland annat diskuterar fjärrvärmeprisets 
utveckling, våra utmaningar och vilka önskemål och synpunk-
ter kunderna har på vår verksamhet.

2017 deltog vi i Prisdialogen för fjärde året och på nytt bevilja-
des vi förlängt medlemskap av Prisdialogens kansli, precis som 
alla tidigare år.

Vi ger Värmland energi
Karlstads Energi har länge stöttat det lokala föreningslivet. 
2017 var inget undantag. Vi har samarbetsavtal med allt ifrån 
Färjestad BK i SHL till ungdomslag inom flera idrotter. Vi är 
även med och stöttar andra lokala arrangemang som exem-
pelvis musikfestivalen Putte i Parken som årligen lockar 10 
000-tals personer.

14 15
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EKONOMISKT ANSVAR
En finansiell stabilitet är grundläggande för att vår verksamhet ska kunna 

utvecklas och möta framtidens krav på ett energibolag. Eftersom vi ägs av 

Karlstadsborna har vi ett särskilt ansvar för att bygga och underhålla den 

infrastruktur som krävs för att Karlstad ska kunna växa hållbart.

Hållbara investeringar och underhåll
Energibolag är en kapitaltung verksamhet eftersom mycket 
av bolagets värde finns i de anläggningar vi äger och driver.  
Vi har därför ett särskilt ansvar för att vi underhåller våra 
tillgångar på bästa sätt, speciellt med tanke på att oplanerade 
stopp i våra huvudanläggningar snabbt blir väldigt kostsam-
ma.

I och med investeringen i kraftvärmeverket Heden 3 har vi sä-
kerställt att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser samtidigt 
som vår fjärrvärmeproduktion till största del består av förny-
bara bränslen.

Under 2017 har vi bland annat investerat i vårt ledningsnät 
och nya fjärrvärmecentraler. Vi färdigställde även garaget för 
sopbilarna, något som innebär att även våra sophämtare nu 
utgår från Hedenverket.

Avkastning och resultat
Varje höst fastställer vår ägare resultatkraven för nästkomman-
de verksamhetsår. För 2017 var resultatkravet 113 miljoner 
konor på rörelseresultatnivå.

På grund av en mild inledning och avslutning på 2017 når vi 
inte riktigt upp till ägarens resultatkrav. Vi har goda förhopp-
ningar om att vi ska nå resultatkravet för 2018 då styrelsen tog 
beslut om en stark budget för nästkommande år under hösten 
2017.

Som energibolag är det svårt att leverera önskat resultat när 
vintrarna är så milda som de har varit de senaste åren. Vi 
undersöker hur vi framöver kan göra vårt ekonomiska resultat 
mindre beroende av utetemperaturen.
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Mål: Vidare effektivisera driften 
för att stänga en till reserv- 
anläggning innan 2021

17

Effektiveringsarbete
En annan del i arbetet med att kunna möta framtidens krav 
på energileveranser är vårt ständigt pågående effektivise-
ringsarbete. Då vi ser att utrymmet för att höja fjärrvärme-
priset framöver är begränsat måste vi hela tiden effektivi-
sera vår verksamhet. 

Under 2017 avyttrade vi vår reservanläggning Kostern. På 
sikt innebär det lägre kostnader för oss samtidigt som vi 
kan garantera oförändrad leveranskvalitet.

Vi ingick också ett nytt kompletterande avtal med Stora 
Enso på Hammarö. Enligt det nya avtalet kan Stora, vid 
vissa tidpunkter, leverera energi med attraktiv specialpris-
sättning till fjärrvärmenätet. I och med det nya avtalet 
med Stora Enso har vi sänkt våra produktionskostnader 
under året.
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Vi jobbar kontinuerligt med att se över de risker som är relaterade till vår 

verksamhet. Genom att detta arbete utförs kontinuerligt minskar vi risken 

för oförutsedda händelser. Om dessa ändå inträffar har vi bättre förmåga 

att hantera dem.

SÅ HÄR HANTERAR VI RISKER

18

Marknadsrisker
I och med att vi är verksamma inom fjärrvärme, elhandel och 
renhållning är vi verksamma inom såväl konkurrensutsatta som 
marknader med monopol.

Vår fjärrvärme har fått se konkurrenssituationen hårdna de 
senaste åren i takt med att låga elpriser har gjort eldrivna 
uppvärmningsalternativ mer lönsamma. Även om kundunder-
sökningar har visat att vi är ett av Sveriges mest omtyckta en-
ergibolag står vi inför en stor utmaning när det gäller att möta 
marknadens och därmed kundernas förväntningar på produkter 
och tjänster framöver.

Det samma gäller vår elhandel. Med den senaste tekniken är ett 
leverantörsbyte bara några klick bort. I takt med den hårdnan-
de konkurrensen prissätter vissa elleverantörer sina produkter 
under marknadspris för att köpa kunder, en affärsmodell vi inte 
tror på eller tillämpar.
Både när det gäller fjärrvärme och elhandel trycker vi på att 
vi är en lokal energileverantör. Detta i kombination med ett 
starkt miljöbudskap och att vi är en samhällsbyggare i regio-
nen tror vi kommer att hjälpa oss att även i framtiden vara det 
lokala energibolaget i Värmland.

19

Personalrisker
Vi, liksom alla andra aktörer i branschen, har en utmaning i att 
säkerställa att vi kommande år kan attrahera och rekrytera kom-
petent personal. För tillfället ligger vi bra till, något vi märker 
eftersom det är högt söktryck på våra lediga tjänster. Vi kommer 
att fortsätta arbeta för att ytterligare stärka vårt arbetsgivarvaru-
märke, bland annat genom att medverka vid olika yrkesmässor.
På Karlstads Energi har vi länge uppmuntrat våra medarbetare 
att söka mer avancerade tjänster inom bolaget, något som möj-
liggjorts genom extern och intern kompetensutveckling.

Ekonomi- och omvärldsrisker
För att minska våra risker när det gäller inköp och försäljning 
av el beslutar vår styrelse varje år om de riktlinjer för riskhan-
tering som gäller när vi köper in den el vi säljer samt den el vi 
producerar.
Just priset på el och elcertifikat bedömer vi vara största ekono-
miska risk. 

När det gäller risker i omvärlden kan vi konstatera att energi-
marknaden är, och alltid har varit, starkt påverkad av politiska 
beslut. Det är därför en förutsättning att vi deltar i de utbild-
ningar och konferenser som vår branschförening Energiföretagen 
arrangerar.

Affärsetiska risker
Som kommunalt bolag är öppenhet och transparens en själv-
klarhet för oss. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption. 
Något vi varje år diskuterar på våra arbetsplatsträffar.
Sedan några år tillbaka har vi en intern controller som syste-
matiskt går igenom våra interna processer för att säkerställa 
yttersta kvalitet och effektivitet.

Arbetsmiljö, miljö- & verksamhetsrisker
Vi har sedan början av år 2000 arbetat systematiskt med att 
identifiera, hantera och följa upp risker inom områdena arbets-
miljö, miljö och säkerhet.
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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 8 135 Avfall 51 560 3,05 157,4 165,5 104,2 Inkl rök-
Flis - 0,2 gaskond.

Eo1 135 9,8 1,3

Heden 2 P2 2 890 Flis - 148,2 122,4 100,1 Inkl rök-
Eo1 133 9,8 1,3 gaskond.

Ångturbin G1 2 807 27,3

Heden 3 6 872 Flis 401,9 336,1 110,7 Inkl rök-

Eo1 73 9,8 0,7 gaskond.

Ångturbin G3 6 864 109,4

KVV P1 5 Eo1 229 10,1 2,3 2,0 88,3 HV: P4-P5
P2 3 Eo1 17 10,1 0,2 0,1 37,1 KV: P1-P2

P3

P4 65 Bioolja 122 10,2 1,2 1,0 78,3 HV: P4-P5
P5 67
P6 El

Ångturbin G1 1 0,0 KV: P1-P2
CSK P1 16 Eo1 66 10,1 0,4 86,4

P3 464 0,2
P4 8 161 Pellets 830 4,8 4,0 3,2 81,5

Kostern 1 Eo1 1 10,0 0,0 0,0 28,6
Kronoparken P2+P3 0 Eo1 0,0
TPC/RPC 1 Eo1 0 9,8 0,0 0,0

Stora Enso Spillvärme 8,2 8,2 Köpt värme
Prima bio 8,2 8,2 Köpt värme
Prima fossilt 1,5 1,5 Köpt värme

Totalt 654 737,3 648,8 136,8 106,6
Fjärrvärmenätets årsverkningsgrad ca 88%. Dessutom hjälpkraft för pumpar mm 37,7 GWh

2017 blev ännu ett år där temperaturen ofta var varmare än normalt. 

Något som satte sina spår i det ekonomiska resultatet.

MILT ÅR MED STABILA LEVERANSER

Resultatet för värmeverksamheten 2017 blev 63,3 miljoner kro-
nor efter finansiella poster, klart under ägarens resultatkrav. Att 
vi inte nådde resultatkravet beror främst på att medeltempera-
turen under årets kalla månader blev klart över det normala. Till 
detta kan även läggas fortsatt låga priser på el och elcertifikat. I 
och med att året även saknade några köldknäppar medförde det 
också en lägre effektintäkt.

1 januari 2017 höjdes fjärrvärmepriset med en procent. Den 
levererade volymen under året blev 571 GWh. 

Vårt väl utvecklade underhållsarbete fortsätter att bidra till 
stabila fjärrvärmeleveranser. De problem som vi hade med fjärr-
värmeleveransen till främst Kronoparken och Stockfallet under 
2016 har åtgärdats och leveranserna till dessa områden ligger nu 
på snittet som är nära 100 procent.

Årets högsta belastning hade vi 5 januari då dygnsmedeltempe-
raturen var -13 grader.

Under 2017 hälsade vi 18 nya kunder välkomna in i värmen. 
Den uppskattade årsvolymen för dessa kunder uppgår till 2,6 
GWh vilket är i nivå med nyförsäljningen 2016.

2017 erhöll Karlstads Energi förlängt medlemskap i Prisdialo-
gen, en modell som innefattar lokal dialog och central prövning 
av prisändringar på fjärrvärme. Vi tittar nu på hur vi kan ut-
veckla dialogen så att vi och våra kunder får än bättre förståelse 
för varandras verksamheter.

Under hösten 2017 hade vi på nytt en rundvandring för våra 
kunder vid Hedenverket. Samtliga platser tillsattes snabbt och 
vi ämnar återkomma med en mer påkostad rundvandring 2018 
när fjärrvärmen i Karlstad firar 70 år.

KATEGORIER VÄRME

Offentlig förvaltning 47 GWh

Småhus 73 GWh Sjukvård 7 GWh

Industri 25 GWh Gatuvärme 3 GWh

Flerbostadshus 251 GWh

 Övrigt 160 GWh
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Karlstads Energis elhandelsverksamhet kan lägga ännu ett händelserikt 

år till handlingarna.

Eller vad sägs om utnämningen Sveriges bästa elbolag, först i landet med 

certifieringen Schysst elhandel och rekord i både antal kundanläggningar 

och levererad volym.

En möjlighet att lämna sina pappers- och plastförpackningar samt 

tidningar vid tomtgräns. Det fick 88 hushåll på Lorensberg i Karlstad 

som erbjöds att medverka i ett försök.

Resultatet? Mycket positivt – ur flera aspekter.

ETT LOVANDE FÖRSÖK

Lokalt Tryggt Miljömärkt

SCHYSST REKORDÅR

24 25
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Vi på Karlstads Energi har i många år påtalat att ett fåtal 
oseriösa aktörer gör att hela elbranschen får ett dåligt rykte. 
Som ett svar på detta inledde branschföreningen Svensk 
Energi, numera Energiföretagen Sverige, ett arbete som ska 
förbättra förtroendet för branschen. Arbetet resulterade i 
Schysst Elhandel, en certifiering där alla medverkande elbolag 
kvalitetssäkrar sina kundkontakter. Vi på Karlstads Energi 
fick det första certifikatet.

Villaägarnas Riksförbund genomför med jämna mellanrum 
en undersökning där de tittar närmare på vilka elbolag som 
erbjuder bäst elpriser över tid. För fjärde gången konstaterade 
Villaägarna att Karlstads Energi toppar de flesta listor. Där-
med utsågs Karlstads Energi på nytt till landets bästa elbolag 
2017.

2017 blev också året då vi levererade vår högsta volym någon-
sin, 659 GWh. En av förklaringarna till rekordförsäljningen 
är att Karlstads kommunkoncern åter blev vår kund 1 januari 
2017.

Vår företagsförsäljning fortsätter också att bidra till en ökad leveransvolym. Fler och fler företag ser fördelen med att handla sin 
el från det värmländska elbolaget. Bland de nya företagskunderna 2017 märks bland andra Kewab och succémejeriet Wermlands 
Mejeri.

Rekordförsäljningen återspeglar sig också i rörelseresultatet som 2017 blev 9,5 miljoner kronor, en ökning med 1,9 miljoner från 
resultatet 2016. 

Karlstads Energi har sedan drygt tio år erbjudit Karlstadsborna möjlighe-
ten att sortera ut matavfall. En möjlighet nästan 100 procent av alla villor i 
kommunen nappat på. Nu känner vi att det är hög tid att öka servicegraden 
ytterligare för att minska mängden restavfall som går till förbränning.

Därför inledde vi under hösten 2017 ett försök med insamling av plast- och 
pappersförpackningar samt tidningar på Lorensberg i centrala Karlstad.

Av 88 hushåll som erbjöds medverka i projektet har 54 tackat ja. För att få 
nödvändiga jämförelsesiffror vägde vi rest- och matavfallet hos alla 88 hus-
håll veckorna före projektet inleddes.

Efter att projektet inletts kunde vi snabbt konstatera att alla kurvor pekade 
åt rätt håll. Mängden restavfall minskade kraftigt samtidigt som mängden 
matavfall ökade. Att mängden matavfall ökar trots att försöket omfattade 
förpackningar och tidningar är inte helt förvånande. Erfarenheter från andra 
kommuner i landet säger att en ökad möjlighet till utsortering av en viss 
avfallstyp leder till bättre sortering även av andra fraktioner.

En första utvärdering av försöket visade att de flesta projektdeltagarna var 
mycket nöjda med att ha möjligheten att lämna förpackningar och tidningar 
vid tomtgränsen. Försöket pågår till och med våren 2018. Vår målsättning är 
att ha skarpt erbjudande till Karlstadsborna under hösten 2018.

Den insamlade mängden matavfall totalt i kommunen översteg 5 000 ton 
även 2017.

Under 2017 flyttades renhållningens insamlingsverksamhet från Kronopar-
ken till Hedenverket. En flytt alla inblandade är nöjda med. Den allra största 
delen av bolagets verksamhet utgår nu från Hedenverket.

Trots ett budgeterat underskott, för att komma till rätta med ett tidigare 
överskott, uppvisade renhållningen ett överskott även 2017. Överskottet 
gör att vi kan erbjuda en lägre renhållningstaxa framöver för att på så sätt 
återbörda överskottet till Karlstadsborna.
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Vår styrelse 2017, stående från vänster: Jonas Nilsson, Göran Frödin, Mats Preger (vd), Mikael Lundström, 
Bengt Alsterlind, Monika Bubholz, Rolf Jernstedt, Blåvitt Elofsson, Helena Ohlsson (sekreterare). Sittande 
från vänster: Louise Platon, Håkan Holm (1:e vice ordförande), Åke Pettersson Frykberg (ordförande), Malin 
Berglund (2:e vice ordförande). Frånvarande: Ida Ernestson, Laine Hammarbo, Lena Nilsson, Lilian Byström, 
Claes Ljunggren, Lars-Johan Lander, John Nilsson.

Vår ledning 2017, stående från vänster: Sören Blomqvist, marknadschef, Mats Preger, vd, Pär Larsson, renhåll-
ningschef. Sittande från vänster: Stefan Wahlberg, ekonomichef, Anita Nyström, supportchef, Johan Thelander, 
värmechef. 
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Karlstads Energi AB, med säte i Karlstad, bedriver produktion av och handel med el, äger aktier i 
elproducerande företag, bedriver inom Karlstads kommun och i dess geografiska närhet produktion av och 
handel med fjärrvärme samt utför avfallshantering inom Karlstads kommun.

Viktiga förhållanden

Ägare
Bolaget ägs av Karlstads kommun genom Karlstads Stadshus AB.

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

Ägardirektiv
Ägaren har genom ägardirektiv gett bolaget i uppdrag och mandat inom ramarna för bolagets 
verksamhetsföremål och verksamhetsändamål enligt bolagsordningen, inom respektive verksamhetsområde 
enligt följande:

Allmänt: Bolaget ska ligga i framkant när det gäller utveckling inom energi- och miljöområdet.

Elhandelsverksamhet: Bolaget kan bedriva handel med el. Försäljningen ska, till övervägande del, ske till 
kunder i Karlstads kommun. Bolaget ska erbjuda en ursprungsmärkt, förnybar produkt.

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

Fjärrvärmeverksamhet: Bolaget ska i Karlstads kommun och kan, om bättre ändamålsenlighet därmed 
uppnås, i geografisk närhet av Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrvärme. 
Värmeproduktionens klimatpåverkan ska långsiktigt minska.

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

Renhållningsverksamhet (lagstadgade delen): Bolaget ska omhänderta avfall inom Karlstads kommun på ett 
sådant sätt att kommunala renhållningsskyldigheten fullgörs i alla delar. Bolaget ska aktivt bistå Karlstads 
kommun för att kommunen ska kunna fullgöra sina övriga skyldigheter rörande avfallshantering och 
avfallsplanering på ett fullgott sätt. Bolaget ska erbjuda separat insamling av matavfall för produktion av 
biogas.

Renhållningsverksamhet (övrigt): Bolaget ska bedriva deponiverksamhet vid Djupdalen och kan 
omhänderta verksamhetsavfall så länge som det inte inverkar negativt på bolagets uppdrag avseende den 
kommunala renhållningsskyldigheten.
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Biogasverksamhet: Bolaget kan bedriva produktion av och handel med biogas. Bolaget kan även äga aktier 
eller andelar i biogasproducerande företag.

Ovanstående uppdrag gäller för bolaget från och med 2016. Det nya ägardirektivet beslutades av 
kommunfullmäktige den 19 november 2015 och fastställdes på en extra bolagsstämma för bolaget den 18 
december 2015.

Årsredovisning
Bolaget har under 2017 förvärvat aktier i Vindpark Vänern Kraft AB i sådan omfattning att Vindpark 
Vänern Kraft AB numera är ett dotterföretag till Karlstads Energi. Någon koncernredovisning upprättas 
dock inte då koncernens moderbolag Karlstads Stadshus AB upprättar koncernredovisning för hela 
koncernen.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten har upprättats som separata dokument. Dokumenten presenteras 
dock tillsammans i ett dokument på bolagets hemsida www.karlstadsenergi.se samt i ett särskilt tryckt 
dokument.

Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

El
År 2017 blev ytterligare ett år som blev varmare än normalt. Temperaturen blev i genomsnitt en och en halv 
grader varmare än normalt, men i nivå med den genomsnittliga temperaturen för 2016. Januari till och med 
mars samt december blev alla drygt tre grader varmare än normalt. De månatliga elpriserna på elbörsen 
(prisområde SE3) låg mellan 26 och 35 öre/kWh. Den lägsta nivån var i juni och den högsta i september. 
Jämfört med 2016 låg prisnivån högre, framförallt under senare delen av vintern och under våren samt 
början av hösten medan det under senare delen av hösten låg lägre. Det genomsnittliga rörliga elpriset för 
hela året för prisområde SE3 blev 30 öre/kWh, vilket är 2 öre/kWh högre än genomsnittspriset för 2016.

Elförsäljningen (inklusive intern försäljning) blev 659 GWh, vilket är 97 GWh mer än de 562 GWh som 
såldes 2016. Ökningen av försäljningsvolymen beror framförallt på att bolaget åter levererar el till Karlstads 
kommunkoncern från och med 1 januari 2017. Normalårsvolymen för kommunkoncernen beräknas uppgå 
till 97 GWh. 

Under 2017 bytte netto ca 1 000 kunder från produkten Månadspris 1 år. För bolagets del innebar det en 
minskning av volymen med 1 GWh. De flesta kunder valde att teckna ett annat avtal med bolaget istället för 
att lämna för någon konkurrent. Prisnivån på produkten Månadspris 1 år varierade mellan 45 öre/kWh och 
52 öre/kWh, vilket var nästan samma nivå som för 2016. Avtalspriserna följde marknadsprissättningen och 
var exempelvis för ett treårsavtal 36 öre/kWh i slutet av året. Löpande under året var dock prisnivån något 
lägre. Under 2016 steg prisnivån för ett treårsavtal från 29 öre/kWh i början av året till 36 öre/kWh i slutet 
av året. 

Antalet elkundanläggningar ökade med 2 100 stycken och årsvolymsförändringen blev en ökning med 106 
GWh. Detta kan jämföras med 2016 då bolaget hade en minskning av antalet elkundanläggningar med drygt 
350 stycken medan årsvolymsförändring blev en ökning med 14 GWh.
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Karlstads Energi har under lång tid varit drivande för att elbranschen ska agera mot oseriösa aktörer. För att 
få bukt med problemen inom branschen har Energiföretagen Sverige tagit fram en certifiering kallad             
”Schysst elhandel”. Elbolag som certifierar sig enligt ”Schysst elhandel” förbinder sig att följa ett antal 
kundlöften som går längre än vad ellagen kräver. Karlstads Energi blev i slutet av 2017 först i Sverige med 
att certifieras enligt ”Schysst elhandel”.

Villaägarna utsåg under året bolaget till Sveriges bästa elhandlare.

Värme
Fjärrvärmepriset höjdes med 1 % från och med 1 januari 2017.

Fjärvärmeförsäljningen blev något lägre än förväntat, 571 GWh. Detta är 8 GWh mindre än de 579 GWh 
som såldes 2016. Januari månad blev väsentligt varmare jämfört med föregående år, vilket medförde lägre 
försäljningsvolym och lägre intäkter. Det blev dessutom inte några längre perioder med riktigt kallt väder. 
Detta påverkade bolagets effektavgifter som baseras på genomsnittet av de tre högsta dygnsförbrukningarna 
och i och med att det inte blev någon längre period med kallt väder tappade bolaget effektintäkter under 
hela året. Försäljningen av producerad el blev dessutom mindre än under 2016. 

Avfallspannans tillgänglighet blev knappt 99 %, vilket var bättre än planerat. Under året förbrändes drygt 
51 500 ton avfall. Föregående år var tillgängligheten drygt 96 % och då förbrändes drygt 52 400 ton. 
Minskningen av förbränt antal ton beror på högre energiinnehåll i avfallet.

Kraftvärmeverket Heden 3 fungerade mycket bra under året men drabbades av två oplanerade stopp under 
våren på grund av sintringsproblematik. Tillgängligheten blev knappt 96 %, vilket är sämre än planerat och 
sämre än utfallet 2016 då tillgängligheten var 98 %. Kraftvärmeverket Heden 2 fungerade mycket bra under 
de perioder den användes under året och kraftvärmeverket hade näst intill 100 %-ig tillgänglighet. Detta var 
bättre än både planerat och föregående år då tillgängligheten var 96 %. På grund av lägre värmebehov blev 
både värmeproduktion och elproduktion för de båda kraftvärmeverken mindre än föregående år.  

Samarbetet med Stora Enso utökades under året genom en överenskommelse att ta emot restvärme. 
Överenskommelsen innebär både bättre tillvaratagande av energiresurser och sänker bolagets kostnader. 
Totalt under året tillvaratogs 6 GWh restvärme som fjärrvärme.

Prisdialogen genomfördes med fler deltagare än tidigare år. Styrelsen för Prisdialogen beviljade bolaget 
förlängt medlemskap för 2018.

Införsäljningen av fjärrvärme gick fortsatt bra med en volym på drygt 3 GWh. Även detta år handlade det 
främst om införsäljning till flera stora byggprojekt inom stadens centrala delar.

Fjärrvärmeutbyggnaden under 2017 var volymmässigt i samma storleksordning som under 2016 och 
omfattade anslutning av nybyggnationer och förtätningar inom redan utbyggda områden. Antalet 
nyanslutningar uppgick till 18 stycken motsvarande en beräknad normalårsförsäljning på 2,6 GWh. Bolaget 
tappade dock tio stycken fjärrvärmekunder med en normalårsförsäljning på 0,9 GWh. År 2016 gjordes 40 
stycken nyanslutningar motsvarande 2,8 GWh och tappet var elva stycken kunder motsvarande 0,9 GWh.



3332

Karlstads Energi AB
556071-6085

5(40) 

Renhållning
Renhållningstaxorna höjdes 1 januari för att ge en ökning av renhållningsintäkterna med 2,7 %. 
Slamtömningstaxorna behölls oförändrade under 2017.

Källsorterad och insamlad mängd matavfall ökade något under 2017. Under året samlades totalt 5 170 ton 
matavfall in, vilket är en ökning med 3,3 % jämfört med föregående år. Mängden restavfall, som lämnades 
till förbränning, ökade med 1,4 % till 16 100 ton.

Det förberedande projektarbetet avseende en etablering av en biogasanläggning i Karlstad fortsatte under 
året. Något beslut om investering fattades dock inte. Det matavfall som samlades in under året skickades till 
Karlskoga för rötning och framställning av fordonsgas. 

I mitten av juni var det nya garaget för sopbilar färdigt och då samlokaliserades renhållningsavdelningens 
insamlingsenhet med övrig verksamhet på Heden. 

Mängden grovavfall som togs emot på återvinningscentralerna blev ca 19 000 ton, vilket var i nivå med 
föregående år. Samarbetet med återbruksentreprenörer fortgår och för närvarande är Solareturen, Myrorna 
och Återbruket etablerade på flera av återvinningscentralerna.

Mängden avfall som levererades till Djupdalen var ca 32 400 ton, vilket är en minskning med 3,5 % jämfört 
med föregående år. Orsaker till minskningen var bland annat att det under 2016 togs emot leveranser av 
sandfiltermassor från vattenverket på Sörmon och större leveranser från vägbygget på Sörmon.

Vindkraft (delägt)
Vindpark Vänern Kraft AB äger fem stycken 3 MW:s vindkraftverk av totalt tio stycken vindkraftverk i 
vindkraftparken vid Gässlingegrundet.

Karlstads Energi förvärvade, efter godkännande av kommunfullmäktige i Karlstad, den 1 september 
Karlstads Bostads AB:s 30 %-iga ägarandel. Bolaget äger därmed 70 % av aktierna i Vindpark Vänern 
Kraft AB. Hammarö kommun äger resterande 30 %. 

Totalt producerade de fem vindkraftverken drygt 36 GWh under 2017. Detta är något sämre än planerat, 
men bättre än de 30 GWh som producerades under 2016. Förbättringen gentemot föregående år beror på att 
fem vindkraftverk var i produktion nästan hela året medan det var tre vindkraftverk i produktion under en 
stor del av 2016. Under 2016 var två av vindkraftverken avställda fram till början av hösten då de kunde 
repareras.

I slutet av november drabbades vindparken av ett nätfel som resulterade i att bolagets vindkraftverk blev 
strömlösa. Lokalisering av felet samt omkoppling som möjliggjorde återstart kunde på grund av vädret ske 
först efter några dagar. I mitten av december indikerades återigen ett fel. Denna gång enbart för 
vindkraftverket GG4 som därefter varit utan permanent strömförsörjning. Planering av reparationsinsats 
pågår. 

Vindkraftsbolaget redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 0,6 mnkr. Resultatnivån 
påverkades negativt av bland annat produktionsbortfall och mycket låga elcertifikatspriser. 
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Det har gjorts en bedömning av värdet på aktierna i dotterföretaget, vilket medfört en nedskrivning med 5,6 
mnkr. Någon ytterligare nedskrivning av värdet på vindkraftverken bedöms i nuläget inte vara aktuellt. 
Dotterföretagets egna kapital uppgår per 31 december 2017 till 0,7 mnkr.

Den av kommunfullmäktige i Karlstads kommun respektive Hammarö kommun beslutade försäljnings-    
processen pågår. Efter att indikativa anbud kommit in beslutades i november att försäljningsprocessen ska 
gå vidare med utvalda intressenter. Anbudstiden för bindande anbud går ut den 28 februari.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Värme
Fjärrvärmepriset lämnas oförändrat under 2018.

Den kommunala renhållningsskyldigheten
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att renhållningstaxorna lämnas totalt sett oförändrade för 
2018. En viss justering görs dock mellan grundavgifter och hämtningsavgifter för att de fasta kostnaderna i 
verksamheten bättre ska mötas av fasta intäkter. Detta innebär att vissa grundavgifter höjs medan samtliga 
hämtningsavgifter sänks. Slamtömningstaxorna behålls oförändrade.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning tkr 863 313 883 591 789 673 843 452 909 084
Rörelseresultat tkr 85 248 106 142 65 558 108 491 110 282
Resultat efter finansiella poster tkr 73 305 94 304 43 481 51 956 78 731
Balansomslutning tkr 1 935 356 2 015 998 2 154 591 2 198 253 1 849 080
Eget kapital tkr 54 776 66 750 61 489 2 826 38 374
Justerat eget kapital tkr 904 550 870 801 803 741 692 619 659 584
Kassaflöde från den löpande verksamheten tkr 202 987 227 834 157 133 161 298 165 867
Soliditet % 47 43 37 32 36
Antal anställda st 152 153 157 158 163

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen exklusive punktskatter blev 863 313 tkr (883 591 tkr) och resultatet efter finansiella 
poster 73 305 tkr (94 304 tkr).    

För elhandel blev rörelseresultatet något bättre än föregående år. Den främsta anledningen var en större 
volym då den genomsnittliga marginalen för försåld el blev något lägre.

För elproduktion blev rörelseresultatet i nivå med föregående år. Elproduktions resultat efter finansiella 
poster belastas dock av att aktierna i dotterföretaget Vindpark Vänern Kraft AB skrivits ner med 5,6 mnkr.
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Verksamhetsområde värme gjorde ett mycket sämre rörelseresultat än föregående år. 1 januari höjdes 
fjärrvärmepriset med 1 %, vilket förbättrade intäkterna. Fjärrvärmeförsäljningen blev dock mindre 
framförallt beroende på varmare väder under januari månad. Dessutom blev det inte några längre perioder 
med riktigt kallt väder. Detta medförde att effektavgifterna för slutkunderna, som baseras på genomsnittet 
av de tre högsta dygnsförbrukningarna, blev väsentligt lägre under hela året. Även intäkterna för 
elproduktionen och tilldelningen av elcertifikaten blev lägre. De lägre intäkterna motverkas till viss del av 
att bränslekostnaden för bland annat flis blev lägre.

För den kommunala renhållningsskyldigheten blev resultat efter finansiella poster väsentligt bättre än 
föregående år. Intäkterna från avgifter för insamling av hushållsavfall ökade på grund av höjningen av 
renhållningstaxorna vid årsskiftet. Dessutom blev kostnaderna för personal och fordon klart lägre än 
föregående år. Med årets resultat inräknat uppgår det ackumulerade överskottet till 6,8 mnkr, vilket kommer 
renhållningskollektivet till del framöver genom att verksamheten går med ett planerat underskott en period.

Rörelseresultatet för övrig renhållningsverksamhet blev sämre än föregående år. Den främsta anledningen 
är att det kostnadsförts en väsentligt större avsättning för sluttäckning för Djupdalens deponi. Detta 
beroende på att en ny beräkning av avsättningsbehovet visar att, utifrån de något ändrade förutsättningarna 
jämfört med föregående beräkning, behovet av avsättning för sluttäckning är väsentligt större.

Personal

Bolaget arbetar kontinuerligt med strategisk kompetensförsörjning för att stärka arbetsgivarvarumärket. 
Detta sker på olika sätt, till exempel genom studiebesök för allmänhet, studerande och arbetssökande, 
information till yrkesvägledare samt deltagande i nätverk och arbetsmarknadsaktiviteter. 
Arbetsmarknadsaktiviteter som bolaget deltar i varje år är HOT-spot vid Karlstads universitet samt en 
yrkesmässa som arrangeras för kommunens åttondeklassare. Praktik, examensarbete och mentorskap har 
också erbjudits under året. 

Andra fokusområden det senaste året har varit vår gemensamma värdegrund samt jämställdhet och 
mångfald. I enlighet med vår jämställdhets- och mångfaldspolicy arbetar vi aktivt för ökad mångfald och 
inkludering samt ökad andel kvinnor i våra verksamheter.

Vi mäter kontinuerligt frisknärvaron på vår arbetsplats. Under 2017 var frisktalet 97,4 %, vilket överträffar 
koncernens mål på 96 %. Fördelningen per kön var 97,0 % för män och 97,7 % för kvinnor.

För att upprätthålla den låga sjukfrånvaron så erbjuds alla medarbetare en hälsoundersökning vart fjärde år. 
Vi har även ett friskvårdsbidrag på 1 500 kr som våra anställda kan utnyttja för olika aktiviteter och vi 
bidrar även på andra sätt till aktiviteter som stärker gemenskapen.
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Miljö

Bolaget bedrev under 2017 sex tillståndspliktiga och sex anmälningspliktiga verksamheter enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251). Dessa motsvarar ca 53 % av bolagets omsättning. Bolagets 
värmeverksamhet 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. Under år 2017 avvecklades en av panncentralerna och den 
27 november upphävdes tillståndet för anläggningen.

De anmälningspliktiga verksamheterna avser avfallsåtervinning vid masshanteringsstationen Djupdalen, 
avslutad flygaskedeponi på Heden, bolagets sex återvinningscentraler 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.

Investeringar, finansiering och finansiell ställning

Investeringarna uppgick totalt till 41 907 tkr (38 995 tkr). Av detta utgör fjärrvärmedistribution 18 202 tkr 
(17 554 tkr) och nya sopbilsgaraget 7 232 tkr (7 602 tkr).     

Per 2017-12-31 hade bolaget en skuld på koncernkontot som uppgick till 554 477 tkr (702 487 tkr). 
Koncernkontots kredit uppgick till 795 000 tkr i slutet av året.

Förväntad framtida utveckling

Bolagets inriktning är att öka elförsäljningsvolymen för att öka lönsamheten och motverka effekterna av att 
antalet elkunder som har anvisningspris för el förväntas fortsätta minska de kommande åren. När 
elhandlarcentrisk modell införs om några år har det aviserats att anvisningspriset kommer att försvinna helt. 

Elpriserna på elbörsen ser ut att genomsnittligt ha stabiliserats på en nivå runt 30 öre/kWh och 
bedömningen är att de kommer att ligga kvar kring denna nivå de närmaste åren. Utbyggnaden av förnybar 
elproduktion förväntas fortsätta och då täcka upp för bland annat de kärnkraftverk som planeras att stängas. 
Prognoser för elcertifikatspriserna visar på en nivå relativt nära 100 kr per elcertifikat fram till och med år 
2020. Därefter förväntas en halvering av priset på grund av den stora utbyggnaden av förnyelsebar 
elproduktion. Mycket kan dock hända på elcertifikatsmarknaden då till exempel Energimyndigheten nu fått 
i uppdrag att utreda hur systemet ska stängas och föreslå justering av kvoter. Genom de låga nivåerna, både 
för el och elcertifikat, finns risk för att befintliga elproduktionsanläggningar kan få problem med 
lönsamheten och kan behöva skrivas ner eller rentav stängas. Lönsamheten för bolagets nya 
kraftvärmeanläggning är sämre än vad som beräknades inför byggnationen, men något nedskrivningsbehov 
bedöms inte föreligga i nuläget. 
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Konkurrensen på värmemarknaden är för närvarande hård med låga elpriser och upplåningsräntor som 
gynnar konkurrerande uppvärmningssystem. De lägre intäkterna från elproduktionen medför samtidigt en 
utmaning att möta konkurrensen genom fjärrvärmepriset. Under året har ett antal befintliga kunder lämnat 
fjärrvärmen vilket är ett tecken på den hårdnande konkurrensen. Vi ser också en begynnande trend att spara 
på köpt energi genom att delkonvertera uppvärmningssystem och täcka delar av behovet med värmepumpar. 
I dessa fall önskar kunderna ofta behålla fjärrvärme för spets- och eventuellt reservändamål, vilket leder till 
en minskad försäljning av energi med oförändrade fasta kostnader. Nuvarande prismodell fångar inte upp 
denna förändring varför det finns behov av att snabbt finna en produkt som är anpassad till dessa kunders 
nya behov.

Karlstad växer och nya kunder ansluts för närvarande i större omfattning än vad som tappas. De flesta av 
dessa nya anslutningar ligger inom fjärrvärmeområdet och leder till förtätning, vilket ger en 
kostnadseffektivitet i investering och framtida drift. En förutsättning för anslutning av 
nyexploateringsområden perifert i fjärrvärmeområdet är dock att tillräcklig anslutningsgrad uppnås. Den 
pågående stadsutvecklingen innebär att infrastrukturen behöver anpassas och i vissa områden förnyas. Här 
kan noteras särskilt Stadsdelsvision för Tingvallastaden med bland annat nytt resecentrum som kommer att 
medföra stora förändringar i stadsbilden och dess infrastruktur.

Biobränsle är en mycket viktig insatsvara för bolaget och kostnaden för biobränsle utgör en av de största 
kostnadsposterna. Prisutvecklingen för biobränsle är därför en mycket viktig faktor som får stor effekt på 
bolagets lönsamhet och konkurrensförmåga. En gynnsam prisutveckling kommer tillsammans med bra 
kvalitet på biobränslet att vara viktiga faktorer framöver. Avtal har till viss del tecknats för flera säsonger 
med flera leverantörer för att till stor del säkra tillgången de närmaste åren.

Regeringen har tidigare aviserat att man avser att utöka den kommunala renhållningsskyldigheten till att 
omfatta även insamling av papper och förpackningar. Det är fortfarande inte klart om, hur eller när 
förändringen ska genomföras.

Finansiella riskfaktorer

Bolaget omfattas av kommunkoncernens finanspolicy och ingår i kommunens koncernkontosystem. 
Riskerna avseende lån, ränterisk med mera hanteras centralt i kommunkoncernen via den gemensamma 
internbanken. Karlstads Energis ekonomichef ingår i kommunens centrala finansråd.

Bolaget prissäkrar anskaffning av el för framtida elförsäljning till slutkund samt framtida elproduktion. 
Detta sker finansiellt via prissäkringar mot Karlstads kommun och mot extern part som handlar på elbörsen. 
För att säkerställa riskhanteringen har bolaget beslutade riktlinjer för riskhantering för elhandel respektive 
elproduktion. I dessa riktlinjer beskrivs även hur hantering ska ske av den valutarisk som finns vid 
användandet av finansiella elterminer, vilka prissätts i euro. Riktlinjerna innehåller även regler för hur 
elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter ska hanteras.
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Bolagsstyrning

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

Styrelsen för bolaget består av nio ordinarie ledamöter med nio suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även 
normalt VD och ekonomichef. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av Karlstads kommuns 
kommunfullmäktige och anmäls formellt på bolagets årsstämma. Styrelseledamöterna och suppleanterna 
väljs normalt för en tidsperiod om fyra år och då från och med årsstämman närmast efter allmänt val.

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med ägardirektiven. Årligen upprättas också en 
instruktion till VD samt en instruktion för ekonomisk rapportering.

Styrelsen för bolaget sammanträdde vid 10 protokollförda tillfällen under 2017. Vid ordinarie styrelsemöten 
informeras alltid styrelsen om bolagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell ställning. Under 
2017 offentliggjordes två tertialrapporter. Styrelsen beslutar årligen om bolagets verksamhetsplan och 
budget. 

Karlstads kommun har utfärdat ägardirektiv innehållande dels generella direktiv som gäller samtliga 
kommunägda bolag, dels särskilda direktiv som gäller Karlstads Energi. Direktiven reglerar bland annat 
vilka frågor som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. Detta kan gälla till exempel 
större investeringar eller större verksamhetsförändringar. Ägaren fastställer också årliga resultatkrav.

Ändamålet med bolagets verksamhet

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

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

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

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 nuläget ingen fjärrkyleverksamhet eller biogasverksamhet.
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Uppföljning av ägarens mål

Strategisk plan, verksamhetsmål och åtaganden
En kommun för alla
Bolaget bidrar till att Karlstadsbornas hälsa blir bättre genom att utbyggnaden av fjärrvärme, som baseras 
på förnyelsebar och återvunnen energi, medför att hälsofarliga utsläpp tas bort ifrån stadsmiljön. Sopbilarna 
körs dessutom på biogas istället för dieselbränsle, vilket även det minskar utsläppen av hälsofarliga ämnen.

En kunskaps- och tillväxtkommun
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, transportnäringen samt skogsindustrin. Genom att skapa attraktiva produkter 
inom energi och renhållning bidrar bolaget även till goda förutsättningar för boende och verksamheter.

Bolaget anordnar 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 kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt arbete bedrivs även genom 
representation i kommunens strategiska kompetensförsörjningsgrupp.

Bolaget bidrar även genom sin starka miljöprofil samt genom att hålla konkurrenskraftiga priser inom 
verksamheterna för el, fjärrvärme och renhållning.

Ägardirektiv elhandelsverksamheten - Bolaget ska prismässigt tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige 
avseende el för privatmarknaden i Karlstad
Bolaget låg under året något bättre placerad jämfört med 2016. Inriktningen har varit att hålla uppe 
marginalen och därigenom uppnå resultatkravet. Snittplaceringarna på elskling.se var under året för rörligt 
pris plats 9, för 1-årsavtal plats 10 och för 3-årsavtal plats 7. För 2016 var placeringarna 11, 12 och 6.
  
Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska tillhandahålla en fjärrvärme med så hög leveranssäkerhet som 
möjligt till ett konkurrenskraftigt pris
Leveranstillgänglighet blev under året 99,99 %, vilket är bättre än målet på 99,94 %. Konkurrensläget är 
fortsatt svårt beaktat låga marknadspriser på el samt låga låneräntor. Arbete pågår att effektivisera 
verksamheten och reducera kostnader. Avtal har tecknats med Stora Enso om restvärme.

En miljösmart kommun 
Bolaget bidrar i mycket betydande omfattning till minskad klimatpåverkan från energisektorn. Genom 
investeringen i bolagets senaste biobränsleeldade kraftvärmeverk är fjärrvärmen i Karlstad i det närmaste 
helt fri från fossilbränslen. Klimatpåverkan från uppvärmningen av staden har då minskat i betydligt större 
omfattning än om man förbjudit all biltrafik i kommunen. Insamling av matavfall sker, matavfallet 
omvandlas till biogas och sopbilarna drivs med biogas.

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.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolagets fossilbränsleandel ska högst uppgå till 0,5 % i fjärrvärmesystemet
Fossiloljeandelen av den totala produktionen uppgick under året till 0,7 %. Orsakerna är drift av 
reservanläggningar under första tertialet i samband med störning för kraftvärmeverket Heden 3 och 
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otillgänglighet för biooljelager vid kraftvärmeverket i yttre hamn i samband med detta. Till det kommer 
även provning och säkerställande av funktionalitet för oljeeldade reservanläggningar.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska medverka till att införa solenergivärmeproducerad värme i 
fjärrvärmesystemet
Solenergi kopplad till fjärrvärmenätet finns i dag i några anläggningar. Ytterligare anläggningar kan komma 
i fråga om ekonomin medger det och om det bedöms miljömässigt fördelaktigt.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska, under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart, verka för att 
fler producenter av energi ges möjlighet att leverera till fjärrvärmesystemet
En kartläggning av möjliga spillvärmeleveranser genomfördes under 2015, men inga tillkommande aktörer 
med värmeleveranspotential har identifierats sedan kartläggningen genomfördes. En utveckling av 
samarbetet med Stora Enso har resulterat i ett avtal om utökad spillvärme. Tillkommande bedömd årsvolym 
i form av restvärme är 6 GWh.

Ägardirektiv renhållningsverksamheten - Bolaget ska separat samla in minst 80 % av allt matavfall i kommunen för 
produktion av biogas
Totalt antal ton matavfall inom kommunen beräknas uppgå till ca 7 800 ton per år enligt senaste 
plockanalysen (genomförd 2014). Under 2017 insamlades knappt 5 200 ton matavfall, vilket motsvarar 66 
%. Under 2016 insamlades ca 5 000 ton, vilket motsvarar 64 %.   

Åtgärder som genomförts/genomförs för att öka insamlingen av matavfall:
- Hävda den kommunala renhållningsskyldigheten gentemot privata återvinningsföretag för att på detta sätt 
minska mängden hushållsavfall som inte omhändertas genom kommunens försorg.
- Försöksprojekt med fastighetsnära insamling av papper och förpackningar. I ett försöksområde i annan 
kommun ökade mängden matavfall med 20 % när fastighetsnära insamling testades.

Åtagande elproduktionsverksamheten - Bolaget ska initiera/medverka till skapandet av en solcellspark i samband med 
annan ny- eller ombyggnation
De ekonomiska förutsättningarna för större solelanläggningar är för närvarande mycket ogynnsamma. 
Skatteregler och bidragssystem styr mot småskaliga anläggningar med så kallad mikroproduktion av el. En 
större anläggning som ägs av energibolaget blir med nuvarande förutsättningar inte lönsam. Skatteregler 
och bidragssystem bevakas kontinuerligt. En utredning kommer att genomföras för att se om det trots 
ekonomiska svårigheter finns möjlighet att genomföra åtagandet. Det kan då bli fråga om en solcellspark 
där bolagets kunder kan få erbjudande om andelar alternativt hyra.

Bolaget har erhållit investeringsstöd för en mindre solcellsanläggning på Heden. Ansökan om förlängning 
har sökts och beviljats till 2018 och en anläggning planeras därför att uppföras då.

Bolaget stimulerar mikroproducerad solel genom bl a förmånlig prissättning för producerad el och 
samarbete med solcellsleverantörer.

Åtagande fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska utreda möjligheterna till och konsekvenserna av att mängden 
solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet ökar
Solenergi kopplad till fjärrvärmenätet finns i dag i några anläggningar. Ytterligare anläggningar kan komma 
i fråga om ekonomin medger det och om det bedöms miljömässigt fördelaktigt. Av klimatbokslutet för 2016 
framgår att användningen av fjärrvärme ökar möjligheten för bolaget att producera förnybar el. Det i sin tur 
leder till en reduktion av klimatpåverkan då annan elproduktion med hög klimatpåverkan reduceras. Vid 
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införande av solvärme skulle denna reduktion vid kraftvärmedrift utebli.

Åtagande renhållningsverksamheten - Bolaget ska initiera en utredning som klargör förutsättningarna för byggandet 
av en kretsloppspark 
Ambitionen och inriktningen har tidigare varit att samordna en kretsloppspark med en nyetablering av 
en återvinningscentral i ett centralt läge. Tanken har då varit att återvinningscentralerna på Våxnäs 
respektive Heden skulle kunna ersättas och secondhandverksamheten kunna utökas till att omfatta fler 
produkter och fler försäljningskanaler. Kommunledningskontorets samordnare har dock kommit fram 
till att det i nuläget inte är läge att satsa på en kretsloppspark eftersom det saknas tänkbara geografiska 
placeringar. Bästa alternativ just nu är istället att genom avtal förlänga arrendetiden för 
återvinningscentralen på Våxnäs och att modernisera återvinningscentralen på Heden för att på detta 
sätt kunna utveckla återbruket.

Åtagande biogasverksamheten - Bolaget ska verka för tillskapandet av en lokal biogasproduktion med tillhörande 
biogastapp
Projektsamarbetet mellan Karlstads kommun, Karlstads Energi, lantbruksföretag i Väse och en privat 
intressent pågick under en stor del av 2017. Den privata intressenten valde dock efter ett tag att lämna 
samarbetet. Moderbolaget Karlstads Stadshus fattade därför i slutet av året ett nytt beslut där man gav 
Karlstads Energi i uppdrag att fortsätta projektet utifrån vissa villkor. 

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

Övrigt
Ägardirektiv elhandelsverksamheten - Bolaget ska öka försäljningen med minst 20 GWh per år    
Utfallet för år 2017 blev väsentligt bättre än under 2016 och målet på 20 GWh överträffades. 
Tillkommande årsvolym netto blev 106 GWh, vilket är 92 GWh bättre än för 2016 då tillkommande 
volym var 14 GWh. Nettokundflödet var positivt med totalt 2 100 nya kundanläggningar. Största 
anledningen till ökningen är att vi åter levererar till koncernen Karlstads kommun. Arbetet med att 
bearbeta större möjliga kunder pågår kontinuerligt.

Ägardirektiv fjärrvärmeverksamheten - Bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom nyanslutning 
som ger minst 3 GWh per år
Under året anslöts 18 nya kundanläggningar med en årsvolym på 2,6 GWh. Tappet av 
fjärrvärmekunder blev 10 kundanläggningar med en årsvolym motsvarande 0,9 GWh.

Arbetet med att få nya kunder pågår fortlöpande och då med inriktning främst på förtätningar med 
större fastigheter. Byggnationen är för närvarande omfattande i de centrala delarna av staden och i 
nästan alla projekt blir valet fjärrvärme. Införsäljningen av fjärrvärme gick bra även 2017 då den 
uppgick till 3,4 GWh.

När det gäller småhus i t ex ytterområden har fjärrvärmen fortsatt svårt att konkurrera med andra alternativa 
uppvärmningssystem, framförallt på grund av låga räntor och det låga elpriset.

Ekonomiska mål
Ägarens modell för resultatkrav är olika för bolagets verksamheter. För elhandel, elproduktion och 
övrig renhållningsverksamhet sätts resultatkravet på rörelseresultatsnivå. För värme sätts resultatkravet 
till en procentsats på verksamhetens totala kapital (avkastning på totalt kapital, där det totala kapitalet 
utgör ett genomsnitt av ingående och utgående totalt kapital) och för den kommunala 
renhållningsskyldigheten sätts resultatkravet som resultat efter finansiella poster. Resultatkravet på den 
kommunala renhållningsskyldigheten är ett stående beslut medan resultatkraven på övriga 
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verksamheter fastställs inför varje år.

Utfall 2017
Resultat-  
krav 2017 Utfall 2016

Elhandel (rörelseresultat) 8,8 mnkr 8,0 mnkr 7,1 mnkr
Elproduktion (rörelseresultat) 3,2 mnkr 3,5 mnkr 3,1 mnkr
Värme (avkastning på totalt kapital) 3,8 % 5,5 % 4,8 %
Kommunal renhållningsskyldighet (res efter finansiella poster) 3,7 mnkr 0,0 mnkr -0,1 mnkr
Övrig renhållningsverksamhet (rörelseresultat) -0,3 mnkr 2,5 mnkr 4,1 mnkr

Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Övrigt 
fritt eget

kapital

Summa
eget

kapital

Eget kapital 2015-12-31 30 000 6 000 25 489 61 489
Årets resultat - - 5 261 5 261

Eget kapital 2016-12-31 30 000 6 000 30 750 66 750
Årets resultat - - -11 974 -11 974

Eget kapital 2017-12-31 30 000 6 000 18 776 54 776

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 30 749 906
Årets resultat -11 974 011

kronor 18 775 895

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

i ny räkning överförs 18 775 895

kronor 18 775 895

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning Not 2017 2016

Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 863 313 883 591
Förändring av pågående arbeten för annans räkning - -211
Aktiverat arbete för egen räkning 2 082 3 375
Övriga rörelseintäkter 4 10 007 15 009

875 402 901 764

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 5 -449 954 -448 799
Övriga externa kostnader 6, 7 -120 513 -121 572
Personalkostnader 8, 9 -99 582 -101 531
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 10 -115 687 -122 689
Övriga rörelsekostnader -4 418 -1 031

Summa rörelsens kostnader -790 154 -795 622

Rörelseresultat 11 85 248 106 142

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 12 -5 610 -
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 153 420
Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -6 486 -12 258

Summa resultat från finansiella poster -11 943 -11 838

Resultat efter finansiella poster 73 305 94 304

Bokslutsdispositioner 15 -86 997 -93 265
Skatt på årets resultat 16 1 718 4 222

Årets resultat -11 974 5 261
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram 17 2 702 4 019
Ledningsrätter 18 372 386
Tomträtt 19 - -

3 074 4 405

 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 20 163 611 162 127
Maskiner och andra tekniska anläggningar 21 1 402 684 1 474 022
Inventarier, verktyg och installationer 22 3 072 3 048
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 23 22 245 31 283

1 591 612 1 670 480

 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 24 513 4 932
Andra långfristiga värdepappersinnehav 45 45
Uppskjutna skattefordringar 25 5 626 3 508
Andra långfristiga fordringar 32 24 499 13 057

30 683 21 542

Summa anläggningstillgångar 1 625 369 1 696 427

Omsättningstillgångar

 Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 35 919 37 099

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 26 123 832 115 745
Fordringar hos koncernföretag 12 389 9 870
Aktuella skattefordringar 12 643 12 201
Övriga kortfristiga fordringar 27 29 290 46 089
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 95 914 98 551

274 068 282 456

 Kassa och bank - 16

Summa omsättningstillgångar 309 987 319 571

Summa tillgångar 1 935 356 2 015 998
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 29

 Bundet eget kapital
Aktiekapital 30 000 30 000
Reservfond 6 000 6 000

36 000 36 000

 Fritt eget kapital
Balanserat resultat 30 750 25 489
Årets resultat -11 974 5 261

18 776 30 750

Summa eget kapital 54 776 66 750

Obeskattade reserver 30 1 089 454 1 030 835

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 31 118 162
Övriga avsättningar 32 44 044 28 724

Summa avsättningar 44 162 28 886

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 33 554 477 702 487

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 64 -
Leverantörsskulder 57 058 70 861
Skulder till koncernföretag 51 738 39 319
Övriga kortfristiga skulder 34 46 990 41 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 36 637 35 770

Summa kortfristiga skulder 192 487 187 040

Summa eget kapital och skulder 1 935 356 2 015 998
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Kassaflödesanalys Not 2017 2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 85 248 106 142
Avskrivningar 115 687 122 689
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet 37 7 072 1 518

208 007 230 349

Erhållen ränta 248 318
Erlagd ränta -5 540 -11 386
Betald inkomstskatt -842 5 113

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 201 873 224 394

Ökning/minskning varulager 1 180 14 283
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 8 830 -45 794
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder -8 896 34 951

Kassaflöde från den löpande verksamheten 202 987 227 834

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -680 -201
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -41 227 -38 794
Sålda materiella anläggningstillgångar 2 140 -
Investeringar i dotterföretag -25 -
Lämnade kapitaltillskott -1 166 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 958 -38 995

Finansieringsverksamheten
Utbetalt aktieägartillskott - 50 000
Amortering av skuld -148 010 -274 205
Erhållet koncernbidrag - 35 358
Utbetalt koncernbidrag -14 035 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -162 045 -188 847

Årets kassaflöde -16 -8
Likvida medel vid årets början 16 24

Likvida medel vid årets slut 0 16
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört 
med föregående år.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av den finansiella 
rapporten sammanfattas nedan.

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion och försäljning av 
el och värme, elhandel, avfallshantering, renhållning samt anslutningsavgifter och andra intäkter såsom 
kundarbeten.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter 
och efter avdrag för moms samt energiskatter och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten. 

Försäljning av renhållning
Försäljning av renhållning redovisas utifrån renhållningsabonnemang.  

Anslutningsavgifter fjärrvärme
Anslutningsavgifter för anslutning till fjärrvärme intäktsförs i takt med att kunderna ansluts till 
fjärrvärmenätet. 

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att intäkter 
och kostnader redovisas i förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs 
genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen.

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Energimyndigheten genom egen produktion redovisas i den månad 
som produktion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och 
ingår i posten Nettoomsättning.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. 

Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.

Hyresintäkter
Bolaget erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal för en del av en av bolagets fastigheter. 
Hyresintäkterna intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs ut enligt operationella 
leasingavtal kvarstår i bolaget såsom materiella anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter 
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kvarstår hos bolaget. Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i
posten Övriga rörelseintäkter.

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

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när bolaget har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och 
det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som bolaget erhållit men där alla 
villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld.

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

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande i allt väsentligt är överförda till 
leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid 
leasingavtalets ingående.

Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Tillgångar som hyrs ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i bolaget som materiella 
anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalen kvarstår hos bolaget. Dessa 
tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande är ersättningar 
som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och 
kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som bolaget förväntas betala till följd av 
den outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda 
avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar 
till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Bolagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som 
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter. 
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Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 
fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter 
som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

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

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
   Programvaror 5 år
   Ledningsrätter 30 år
   Tomträtt 10 år
      
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
    Kontors- och lagerbyggnader, verkstäder 15 - 100 år
    Markanläggningar 9 - 20 år
    Värmeproduktionsanläggningar 15 -20 år
    Kraftvärmeanläggningar 15 - 40 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
    Värmeproduktionsanläggningar 5 - 30 år
    Kraftvärmeanläggningar 5 - 40 år
    Fjärrvärmeledningar 30 år
    Fjärrvärmecentraler 10 år
Inventarier, verktyg och installationer
   Kontorsutrustning 5 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om 
återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. Kommunal 
verksamhet som bedrivs enligt självkostnadsprincipen får tillämpa nedskrivningsregler i 37 kap K3.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid 
behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar 
som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning 
görs i dessa fall för hela den kassagenererande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar 
resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 
diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde 
och den risk som är förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenererande enheten. 
Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande enhet.

Karlstads Energi AB
556071-6085

22(40) 

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill återförs om skälen 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella 
anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde, se ovan.

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

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar inkluderar programvaror och ledningsrätter. Dessa redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. När 
immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 
Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att 
bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med 
förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och 
montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter inräknas inte i anskaffningsvärdet under 
uppförandeperioden utan kostnadsförs löpande. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som 
erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade 
utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte, kostnadsförs 
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utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället 
(elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa tillgångar utgör immateriella 
rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom de som huvudregel ska användas för att 
reglera den skuld som uppkommer genom förbrukning eller försäljning.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga 
fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Långfristiga innehav redovisas under rubriken 
Immateriella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
nedskrivningar.

Finansiella instrument
Allmänna principer
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde 
med tillägg för transaktionskostnader.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part enligt 
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp 
när motparten har utfört sin prestation och bolaget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om 
faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
bolaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En 
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas 
bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som 
går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då bolaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster 
direkt till kredittagaren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande 
fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som 
framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid 
anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag 
för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade kassaflödet 
diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att 
leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter 
direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en 
försäljning. Återanskaffningsvärdet utgörs av balansdagens inköpspris och utgifter direkt hänförliga till 
inköpet.
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Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU) eller vägd 
genomsnittsberäkning.

Energiderivat
All handel med energiderivat görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för inköp avseende 
försäljning till slutkund, och redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed 
enbart priset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Valutakursvinster och -förluster av rörelsekaraktär som uppkommer redovisas i posterna Övriga 
rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under 
rubriken Resultat från finansiella poster.

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för säkringsredovisning 
värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det 
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas 
inte. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d v s skillnaden mellan de redovisade värdena 
för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell förpliktelse som en följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden betalningen 
sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera 
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förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell 
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida 
betalningar till den del riskerna inte beaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida 
betalningarna. Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd 
för. 

Eventuell gottgörelse som bolaget är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende 
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den 
hänförliga avsättningen. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäckning och underhåll nuvärdesberäknas.

Skulder
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier uppkommer i takt med elförsäljning 
(elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde som 
tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och 
möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

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

Övrigt

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas
- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av 
att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom bolagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom bolagets 
kontroll, inträffar eller uteblir.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att 
säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som 
är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar 
och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas 
görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring 
som ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet 
består.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när 
säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.
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Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:

* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och försäljning.

* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i framtida inköp och försäljning i utländsk valuta.

Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivatinstrument. 
Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma period som det prognosticerade flödet uppstår. 
Ineffektiv del redovisas löpande i den mån det utgör ett förlustkontrakt.

Likvida medel
I likvida medel ingår bolagets tillgodohavanden på konto i utländsk valuta. Det koncernkonto som bolaget 
disponerar som en del av Karlstads kommuns gemensamma finansieringspolicy utgör en checkkredit. 
Utnyttjad checkkredit redovisas som långfristig skuld även om den formellt sett är kortfristig, eftersom den 
ingår i bolagets långsiktiga finansiering. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs 
också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det 
räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt 
och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Andelar i koncernföretag
Bolagets dotterföretag Vindpark Vänern Kraft AB har gjort beräkning av anläggningarnas framtida 
kassaflöde utifrån i dag kända förutsättningar. Baserat på kassaflödesberäkningen har dotterföretaget kunnat 
konstatera att inga ytterligare nedskrivningar behövs. Dotterföretagets aktiekapital är intakt och det finns en 
del fritt eget kapital. Karlstads Energi har därför tagit upp ett värde på bolagets aktier i dotterföretaget som 
motsvarar bolagets andel av dotterföretagets egna kapital.

Avsättning för deponikostnader
Bolaget driver en klass 2-deponi vid Djupdalen. Då krav finns på sluttäckning av deponin görs avsättning i 
enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Avsättningen för den kassagenererande deponin har fastställts genom beräkning av nuvärdet av framtida 
kostnader. Nuvärdet av avsättningsbehovet har tagits fram i en ekonomisk konsultrapport (upprättad i 
januari 2018 i anslutning till årsbokslutet), som i sin tur baseras på en teknisk konsultrapport (upprättad i 
september 2017). Den tekniska konsultrapporten beskriver åtgärder och kostnader för sluttäckning. För 
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata 
antaganden. 

Följande antaganden har använts i respektive rapport:

- Den återstående livstiden för deponin beräknas, enligt den tekniska konsultrapporten, till 40 år från och 
med år 2018.
- De kostnader som beräknats i den tekniska konsultrapporten är:
  * Kostnader för geoteknisk undersökning.
  * Kostnader för sluttäckning.
  * Kostnader för underhåll, övervakning och kontroll av deponin under efterbehandlingsfasen.
  * Lakvattenkostnader under efterbehandlingsfasen.
- Övriga antaganden som gjorts i den ekonomiska konsultrapporten är:
  * Kalkylränta 6 %.
  * Inflation 2 % per år. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Bolaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar vilka förväntas bli realiserade i framtida 
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras 
avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade.
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Not 3 Nettoomsättning per verksamhetsgren

2017 2016

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Elhandel 223 055 196 735
Elproduktion 140 349 149 580
Värme 400 068 439 257
Kommunal renhållningsskyldighet 81 433 79 188
Övrig renhållningsverksamhet 18 408 18 831

Nettoomsättning exkl. punktskatter 863 313 883 591

Punktskatter 159 662 131 783

Nettoomsättning 1 022 975 1 015 374

Operationell leasing
Företaget hyr ut vissa verksamhetslokaler enligt avtal om operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter 
under året uppgår till 142 tkr (654 tkr). Företaget hyr även ut container och flak inom renhållnings- 
verksamheten. Omfattningen uppgår inte till några väsentliga belopp. Framtida leaseavgifter anges inte då de 
inte anses väsentliga.

Not 4 Övriga rörelseintäkter

2017 2016

Ersättning för administrativa tjänster 5 413 6 557
Övriga rörelseintäkter 4 594 8 452

Summa 10 007 15 009

Not 5 Råvaror och andra direkta kostnader

Bolaget hade per 2017-12-31 prissäkringar av energi för åren 2018 - 2021. Skillnaden mellan priset vid 
anskaffningstidpunkten och marknadspriset på balansdagen har inte påverkat resultatet för 2017. Det 
positiva värdet per balansdagen var 16 930 tkr. Föregående år var värdet positivt och uppgick till 18 928 
tkr.

Not 6 Operationella leasingavtal

Företaget leasar vissa verksamhetslokaler, en del maskiner och fordon, kommunikationsnät samt viss 
kontorsutrustning enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 
9 277 tkr (8 895 tkr). Framtida leaseavgifter anges inte då de inte anses väsentliga.
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Not 7 Ersättning till revisorerna

2017 2016

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget 117 125
Andra uppdrag 80 226

Summa 197 351

Lekmannarevision 37 27

Totala ersättningar till revisorer 234 378

Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2017 2016

Medelantalet anställda
Kvinnor 30 30
Män 122 123

Totalt 152 153

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 600 1 572
Löner och ersättningar till övriga anställda 67 236 66 889

Summa löner och andra ersättningar 68 836 68 461

Sociala avgifter enligt lag och avtal 22 931 23 261
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 483 424
Pensionskostnader för övriga anställda 4 284 6 167

Summa sociala kostnader 27 698 29 852

Totalt 96 534 98 313

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida har den verkställande direktören två års uppsägningstid. Bolaget har rätt att
skilja verkställande direktören helt eller delvis från samtliga angelägenheter som rör bolaget.
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2017 2016

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 3 3
Män 6 6

Totalt 9 9

Antal andra ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1
Män 5 5

Totalt 6 6

Not 9 Eventualtillgångar

Karlstads Energi AB har i försäkringsavtal om tryggande av förmånsbestämd pension med KPA 
Pensionsförsäkring avtalat om överskottsfond. Överskottet beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer 
som vid varje tillfälle gäller för KPA Pensionsförsäkring. Värdet i överskottsfonden beräknas som den 
positiva skillnaden mellan å ena sidan försäkringarnas pensionskapital och å andra sidan kapitalvärdet av 
garanterande åtaganden, gjorda indexeringar och det solvenskapital som KPA Pensionsförsäkring behöver. 
Överskottet får användas för att finansiera kostnaderna för indexeringar av pensionsförmånerna samt för 
betalning av andra premier för försäkrade förmåner i KPA Pensionsförsäkring.

Överskottsfondens ingående värde var 1 571 tkr. Överskottsfondens utveckling var positiv under året och 
värdet ökade med 1 613 tkr, varav 632 tkr använts för att finansiera indexeringskostnad och 872 tkr för 
betalning av andra premier för försäkrade förmåner i KPA Pensionsförsäkring. Överskottsfondens utgående 
värde per 2017-12-31 var 1 680 tkr.

Not 10 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2017 2016

Dataprogram -2 347 -2 130
Ledningsrätter -22 -21
Byggnader och mark -10 725 -11 266
Maskiner och andra tekniska anläggningar -101 420 -107 553
Inventarier, verktyg och installationer -1 173 -1 719

Summa -115 687 -122 689



5958

Karlstads Energi AB
556071-6085

31(40) 

Not 11 Rörelseresultat per verksamhetsgren

2017 2016

Rörelseresultatet fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

Elhandel 8 853 7 071
Elproduktion 3 187 3 099
Värme 69 614 91 686
Kommunal renhållningsverksamhet 3 889 155
Övrig renhållningsverksamhet -295 4 131

Summa 85 248 106 142

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag

2017 2016

Nedskrivningar -5 610 -

Summa -5 610 0

Nedskrivning har skett av aktierna i Vindpark Vänern Kraft AB till ett värde som motsvarar bolagets andel av
det egna kapitalet i vindkraftsbolaget per 2017-12-31.

Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2017 2016

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 153 420

Summa 153 420

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2016

Räntekostnader, Karlstads kommun -5 447 -11 337
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -1 039 -921

Summa -6 486 -12 258
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Not 15 Bokslutsdispositioner

2017 2016

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt 
plan -58 619 -79 230
Lämnade koncernbidrag -28 378 -14 035

Summa -86 997 -93 265

Not 16 Skatt på årets resultat

2017 2016

Aktuell skatt -400 4 466
Uppskjuten skatt 2 118 -244

Skatt på årets resultat 1 718 4 222

Redovisat resultat före skatt -13 692 1 039

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) 3 012 -228
Justering uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år 400 -
Skatteeffekt av resultat från andelar i koncernföretag -1 234 -
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -61 -66
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter 1 50
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -400 4 466

Redovisad skattekostnad 1 718 4 222

Not 17 Dataprogram

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 396 14 085
-Inköp 672 141
-Omklassificeringar 397 170

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 465 14 396

Ingående avskrivningar -10 377 -8 247
-Årets avskrivningar -2 347 -2 130
-Omklassificeringar -39 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 763 -10 377

Utgående restvärde enligt plan 2 702 4 019
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Not 18 Ledningsrätter

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 445 385
-Inköp 8 60

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 453 445

Ingående avskrivningar -59 -38
-Årets avskrivningar -22 -21

Utgående ackumulerade avskrivningar -81 -59

Utgående restvärde enligt plan 372 386

Not 19 Tomträtt

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 031 1 031

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 031 1 031

Ingående avskrivningar -1 031 -1 031

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 031 -1 031

Utgående restvärde enligt plan 0 0

Not 20 Byggnader och mark

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 314 208 313 773
-Inköp 7 918 246
-Försäljningar och utrangeringar -8 849 -
-Omklassificeringar 7 965 189

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 321 242 314 208

Ingående avskrivningar -150 745 -139 479
-Försäljningar och utrangeringar 5 175 -
-Årets avskrivningar -10 725 -11 266

Utgående ackumulerade avskrivningar -156 295 -150 745
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2017-12-31 2016-12-31

Ingående nedskrivningar -1 336 -1 336

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 336 -1 336

Utgående restvärde enligt plan 163 611 162 127

Not 21 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 632 836 2 616 424
-Inköp 18 387 11 368
-Försäljningar och utrangeringar -9 597 -932
-Omklassificeringar 14 394 5 976

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 656 020 2 632 836

Ingående avskrivningar -1 158 814 -1 051 993
-Försäljningar och utrangeringar 6 898 732
-Årets avskrivningar -101 420 -107 553

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 253 336 -1 158 814

Utgående restvärde enligt plan 1 402 684 1 474 022

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

Not 22 Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 35 374 34 597
-Inköp 1 101 906
-Försäljningar och utrangeringar -52 -129
-Omklassificeringar 57 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 480 35 374

Ingående avskrivningar -32 326 -30 719
-Försäljningar och utrangeringar 52 112
-Årets avskrivningar -1 173 -1 719
-Omklassificeringar 39 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -33 408 -32 326

Utgående restvärde enligt plan 3 072 3 048
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Not 23 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående nedlagda kostnader 31 283 12 018
Under året nedlagda kostnader 13 821 26 274
Försäljningar och utrangeringar -46 -674
Under året genomförda omfördelningar -22 813 -6 335

Utgående nedlagda kostnader 22 245 31 283

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 24 Andelar i koncernföretag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 102 840 102 840
Förvärv av aktier 25 -
Aktieägartillskott 1 166 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 104 031 102 840

Ingående nedskrivningar -97 908 -97 908
Årets nedskrivningar -5 610 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -103 518 -97 908

Utgående restvärde enligt plan 513 4 932

Dotterföretag Org nr Säte
Antal
aktier

Rösträtts-
andel %

Kapital-
andel %

Bokfört
värde

17-12-31

Bokfört
värde

16-12-31

Vindpark Vänern Kraft AB 556721-4613 Karlstad 3 500 70 70 513 4 932

Summa 70 70 513 4 932
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Not 25 Uppskjuten skatt

2017-12-31 2016-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skuld fordran skillnad skuld fordran

Byggnader och mark 21 496 - 4 729 18 414 - 4 051
Elcertifikat 5 090 1 120 -1 160 255 -
Utsläppsrätter -1 314 289 - -1 463 322 -
Övrigt 302 - 66 156 - 34

Delsumma 25 574 289 5 915 15 947 577 4 085
Kvittning - -289 -289 - -577 -577

Summa 25 574 0 5 626 15 947 0 3 508

Not 26 Kundfordringar

I beloppet ingår kundfordringar övertagna från Karlstads El- och Stadsnät AB med 23 855 tkr (22 837 tkr). 
Anledningen till att kundfordringarna övertagits är samfakturering.

Not 27 Övriga fordringar

2017-12-31 2016-12-31

Elcertifikat 20 652 33 321
Utsläppsrätter 2 497 2 626
Övriga poster 6 141 10 143

Summa 29 290 46 090

Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Elavgifter 24 587 23 336
Fjärrvärmeavgifter 49 973 48 389
Skatt på energi 584 479
Övriga poster 20 770 26 347

Summa 95 914 98 551
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Not 29 Aktiekapital

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

Not 30 Obeskattade reserver

2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan 1 089 454 1 030 835

Summa 1 089 454 1 030 835

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 31 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Som säkerhet för pensionsförpliktelsen har Karlstads kommun tecknat borgen.

Not 32 Övriga avsättningar

Deponikostnader Totalt

Ingående redovisat värde 2016 26 751 26 751
Tillkommande avsättningar 1 973 1 973

Summa 2016-12-31 28 724 28 724

Ingående redovisat värde 2017 28 724 28 724
Tillkommande avsättningar 15 320 15 320

Summa 2017-12-31 44 044 44 044

Avsättning för deponikostnader avser bolagets avsättning för sluttäcknings- efterbehandlings- och 
lakvattenkostnader m m för Djupdalens deponi perioden 1 april 2004 - 31 december 2017. Bolagets 
åtagande avseende sluttäckning av deponin bruttoredovisas, vilket innebär att den fordran som bolaget har 
på förra verksamhetsutövaren Karlstads kommun tagits upp under balansposten Andra långfristiga 
fordringar 24 499 tkr (13 057 tkr). Kommunen ska stå för de sluttäckningskostnader som avser deponerade 
volymer fram till 1 april 2004. 

Not 33 Checkräkningskredit

2017-12-31 2016-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 795 000 1 050 000

Karlstads Energi ingår i Karlstads kommuns koncernkontosystem. Enligt finanspolicyn omprövas 
checkkreditens ram varje år.
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Not 34 Övriga kortfristiga skulder

2017-12-31 2016-12-31

Skuld för elanvändning elcertifikat (kvotplikt) 16 354 18 847
Övriga poster 30 636 22 243

Summa 46 990 41 090

Not 35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna personalkostnader 11 519 11 469
Inköpt kraft 9 025 9 846
Skatt på bränsle, avfall m m 4 000 2 487
Bränsleinköp 5 897 2 401
Övriga poster 6 196 9 567

Summa 36 637 35 770

Not 36 Koncernuppgifter

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

Av totala försäljningsintäkter respektive inköpskostnader, mätt i kronor, avser 7 % (6 %) respektive 
2 % (2 %) andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 37 Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet

2017 2016

Avsättningar till pensioner -44 162
Avsättning sluttäckning deponi 2 938 368
Realisationsresultat på immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 4 279 892
Övrigt -101 96

Summa justeringar 7 072 1 518
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Not 38 Eventualförpliktelser

2017-12-31 2016-12-31

Lämnad kapitaltäckningsgaranti till förmån för Vindpark Vänern 
Kraft AB - 12 000

Summa eventualförpliktelser 0 12 000

Not 39 Förslag till disposition av resultatet

2017 2016

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 30 749 906 25 488 865
Årets resultat -11 974 011 5 261 041

                                                                             Kronor 18 775 895 30 749 906

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 18 775 895 30 749 906

                                                                             Kronor 18 775 895 30 749 906
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