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Året i korthet

3

Å
R

E
T

 I
 K

O
R

T
H

E
T 

  
  

  

När vi summerar 2013 kan vi se tillbaka på ett mycket positivt år. 
Vi kan också presentera ett resultat som ligger 6,5 mnkr över 
budget, vårt bästa någonsin sedan bolaget grundades.

Förvärvet och den efterföljande fusionen av Höganäs Fjärrvärme AB 
innebar ett stort steg mot målet att bli ett komplett energibolag. 

Under det gångna året satsade vi på investeringar för totalt 
29,4 mnkr. Det är en fjärdedel av vår omsättning vilket visar på 
omfattningen av våra investeringar. 

När det gäller affärsområdet Elnät var investeringsnivån en av 
de största genom tiderna.

För affärsområdet Fiber har vi arbetat aktivt med olika 
informationskampanjer, något som resulterat i en fördubblad 
fiberanslutning jämfört med föregående år.

Den milda väderleken under hösten bidrog till att skapa ett 
gynnsamt resultat för affärsområdet Fjärrvärme. Våra fjärrvärme-
kunder kunde också glädja sig åt Skånes lägsta taxor, enligt 
fjolårets Nils Holgersson-rapport.

Ett fjärde affärsområde är under planering och vi ser fram emot 
att under 2014 även kunna erbjuda våra kunder elhandelsavtal.
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Vi har lämnat ett spännande år 
bakom oss
Under 2013 lade vi grunden till att bli ett lokalt och 
komplett energibolag. Rötterna till vårt energibolag 
står att finna vid 1900-talets början. Då startades 
ett enkelt elverk med uppgift att förse lokala indu-
strier och bostäder med elektricitet. Idag lever vi i 
ett helt annorlunda samhälle med snabba föränd-
ringar och krav på infrastruktur för även fjärrvärme 
och stadsnät. Ett stort steg mot framtiden togs un-
der fjolåret när vi förvärvade Höganäs Fjärrvärme 
AB, ett bolag som sedan fusionerades in i Höganäs 
Energi AB. 

Rekordstora investeringar under 2013
Under det gångna året satsade vi på investering-
ar för totalt 29,4 mnkr. Det är en fjärdedel av vår 
omsättning vilket visar på omfattningen av våra in-
vesteringar. Orsaken är den positiva utveckling som 
vår kommun upplever och där vi som energibolag 
måste kunna möta ökad inflyttning med ökade krav 
på leveranssäkerhet och ökade krav från kunderna 
på funktion. Investeringarna handlar bland annat 
om en ny fördelningsstation i Mjöhult, inkoppling av 
en vindkraftpark, fortsatt nedgrävning av luftlinjer 
samt ett nytt styrsystem för vår panncentral.

Vi har även arbetat på att vidareutveckla stadsnätet 
och nå målet ”Fiber till alla” senast 2025. Ett antal 
kampanjer har gjorts för att sprida information om 
vår digitala infrastruktur till kommunens invånare. 

Vi blickar 20 år framåt
Enligt färsk statistik kan vi erbjuda våra kunder tax-
or som är bland de lägsta i regionen. Samtidigt kan 
vi som bolag glädjas åt ett mycket positivt ekono-
miskt resultat. Självklart är vi nöjda och stolta, utan 
att för den skull slå oss till ro. Vårt mål är att hålla 
oss i framkant med utvecklingen och under de kom-
mande 20 åren har vi planerat investeringar till ett 
beräknat värde av ca 500 mnkr.

Att bibehålla låga taxor, göra goda ekonomiska re-
sultat och samtidigt satsa på stora investeringar är 
en ekvation som kräver effektivitet. Som en liten 
aktör kan vi knappast minska på personalstyrkan, 
därför måste vi framöver göra ytterligare lite mer, 
med befintliga resurser. 

Möjlighet att teckna elhandelsavtal 
under 2014
Under hösten 2013 fattade styrelsen ett beslut att 
utreda möjligheterna att köra igång en elhandels-
verksamhet. Huvudskälet är att vi på Höganäs Ener-
gi vill behålla en nära kundkontakt även framöver. I 
framtiden är det nämligen troligt (enligt ett remiss-
förslag) att det är elhandlaren, inte elnätsbolaget 
som skall ha kontakt med kunden, även när det gäl-
ler elnätfrågor. 

Genom att erbjuda elhandelsavtal vill vi förenkla 
för våra kunder och erbjuda ett lokalt alternativ. Vi 
hoppas naturligtvis på att våra nätkunder överväger 
oss när det blir dags att teckna elhandelsavtal.

Bästa ekonomiska resultat någonsin
Årets budgeterade resultat låg på 5,3 mnkr. Resulta-
tet enligt bokslutet blev 11,8 mnkr. Det är 6,5 mnkr 
över budget och det bästa resultat vi som bolag nå-
gonsin har gjort! 

Skälen till de goda siffrorna är högre intäkter än 
budgeterat och lägre kostnader för nätförluster, 
spetslasteldning och räntor. Vi ser fram emot det 
kommande året med glädje och tillförsikt.

Med vänlig hälsning

Benny Ulmestig
VD, Höganäs Energi AB

VD BENNY ULMESTIG HAR ORDET
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Vi ser fram emot 
det kommande 

året med glädje 
och tillförsikt
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MILT VÄDER GAV BRA 
FJÄRRVÄRME-RESULTAT
Fjolåret var varmt och hösten präglades av ovanligt 
milda temperaturer. För affärsområdet Fjärrvärme 
gav det ett gynnsamt resultat. Fjärrvärmekunderna 
i Höganäs kunde också glädja sig åt väldigt förmån-
liga priser.

Hur produceras fjärrvärmen I Höganäs?
– Huvuddelen av vår fjärrvärme kommer från spill-
värme som är en biprodukt från produktionen på

Höganäs AB. Tidigare släpptes större delen av denna 
värme direkt ut i luften eller i havet, nu tar vi hand 
om den istället. Det är en klok investering, både mil-
jömässigt och ekonomiskt.

Hur kommer det sig att resultatet för 2013 
blivit så positivt?
– Vanliga år måste vi under kalla dagar komplette-
ra fjärrvärmebehovet med spetseldning, denna är 
relativt dyr och innebär en ökad kostnad. Det milda 
vädret innebar att vi kunde täcka nästan hela pro-
duktionen med spillvärme från Höganäs AB. 

Kommer det här kunderna tillgodo 
på något sätt?
– Absolut! Enligt Nils Holgersson-rapporten* 2013 
klassificerades vi som Skånes billigaste fjärrvär-
meleverantör. 

* Nils Holgersson-gruppen ger ut en årlig rapport som bland  
annat jämför kostnader för fjärrvärme i landets samtliga  
290 kommuner. Gruppen består av representanter för 
Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästför- 
eningen, Riksbyggen och SABO.O
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Områdescheferna har ordet
ÖKAT INTRESSE FÖR 
FIBERUPPKOPPLING
2013 har varit ett positivt år för vår digitala infra-
struktur. Startskottet för att börja bygga fiber gick 
redan för drygt 10 år sedan och de senaste åren 
kan vi tydligt se ett ökat intresse. I Höganäs har vi 
som mål är att 100% ska få tillgång till fiber senast 
år 2025. Det är en målsättning i linje med reger-
ingens intentioner. För att öka medvetenheten om 
möjligheterna med fiber har vi under året genom-
fört ett antal informationskampanjer.

Redan idag finns det ett stort antal villaägare som 
har fiberrör framdragna i gatan, utan att vara anslut-
na. Runt Valborg i fjol valde vi därför att gå ut med 
en kampanj till dessa hushåll. Syftet var att påminna 
om möjligheten till omedelbar uppkoppling. 

Att lägga ner fiber i våra gator är en ständigt pågå-
ende process. Det är en stor ekonomisk investering 
och så långt det är möjligt lägger vi ner rören i sam-
band med asfaltering eller utbyte av elledningar. Ett 
undantag är nybyggnationer, där fiber alltid instal-
leras. 

Ett intressant exempel under året är Mölle. Här

hade vägföreningen bestämt att alla gator i byn 
skulle asfalteras om och i samband med detta ville
man passa på och lägga ner fiber. Detta projekt är 
påbörjat. Byn har delats in i fem etapper och två av 
dessa har redan fått tillgång till fiber. Till sommaren 
2015 beräknas alla etapper vara klara och vi har då 
ett Mölle med tillgång till en extremt snabb bred-
bandsuppkoppling! 

När vi blickar framåt tror vi på en ännu större efter-
frågan på fiber. Under det kommande året kommer 
vi att fortsätta med våra informationsinsatser och 
fler områden kommer att få tillgång till fiber. 

Anders Kallin, Mät- och fiberansvarig

Maria Edesgård, Fjärrvärmeansvarig
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FUSION AV BOLAG EFFEKTIVISERAR 
VERKSAMHETEN
När kommunen 2010 blev helägare till Höganäs 
Fjärrvärme AB beslutades det att Höganäs Energi 
AB skulle sköta administrationen. I början av fjol-
året förvärvade Höganäs Energi AB Höganäs Fjärr-
värme AB och under våren fusionerades de två 
bolagen. Detta var sista steget i en länge planerad 
effektiviseringsprocess.

Vilka är fördelarna med fusionen?
– Att administrera ett enda bolag är enklare än att 
administrera två. Den här förändringen förenklar 
både redovisning och fakturering. För oss som bolag 
medför det framför allt en bättre kostnadseffektivi-
sering.

Har det varit en smidig övergång?
– Ja verkligen! Vi lämnade in en fusionsansökan till 
Bolagsverket i början av året och i april var fusionen 
klar. Redan från och med den 1 maj började vi fak-
turera fjärrvärme på fakturan från Höganäs Energi. 
Många kunder uppskattar verkligen att få allt samlat 
på en och samma faktura.

INVESTERINGAR I TRYGG 
ELFÖRSÖRJNING
Energibranschen präglas av långsiktighet och det 
som görs idag ska förse framtidens kunder med sä-
ker el. Under året byggdes en ny fördelningsstation 
i Mjöhult till en kostnad av nära 9 miljoner kronor. 

Vad innebär den nya fördelningsstationen?
 – Mjöhultstationen som blev klar till midsommar, 

ersatte den gamla stationen från 1950-talet. Den är 
anpassad efter dagens krav. Vi bytte både hus och 
ställverk på samma gång. Själva huset är arkitekt-
ritat och har fått ett stilrent utseende som smälter 
in i miljön. 

Vad mer görs för att säkerställa framtidens 
elleveranser?
– Vårt mål är att alla luftlinjer ska vara nere i marken 
till 2030. Under 2013 grävde vi ner ytterligare 4-5 
km. För varje nergrävd kilometer blir det färre av-
brott. Under höstens två stormar, Simone och Sven, 
var det cirka 200 kunder som drabbades av ett läng-
re avbrott vid respektive storm. 

Vad har hänt med vindkraften under året?
– De tre nya vindkraftverken i Södra Ingelsträde 
är nu anslutna och producerar el. Vi på Höganäs 
Energi grävde ner den 4,5 km långa kabeln under 
våren och sommaren. Det blåser mycket i Höganäs 
och det är en fördel, i alla fall ur energisynpunkt 
om man vill producera energi med vindkraft.

Ulf Liljefors, Nätchef

Ingegerd Svensson, Administrativ chef
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Höganäs växer och vi är en attraktiv kommun för 
såväl boende och företagare. Som ett kommunalt 
bolag är det vårt uppdrag att vara väl rustade in-
för morgondagens krav. Framtida försörjning av el, 
fjärrvärme och digital infrastruktur måste säkras om 
vi vill fortsätta att tillhandahålla en högklassig ser-
vice.

Ett stort steg mot framtiden togs i början av 2013 
när Höganäs Fjärrvärme AB fusionerades in i Höga-
näs Energi AB. Därigenom lade vi plattformen för att 
bli ett komplett energibolag med tre tydliga affärs-
områden: elnät, stadsnät och fjärrvärme.

Elhandel blir nytt affärsområde
Vårt elnät sträcker sig över hela kommunen och 
vi har i dagsläget cirka 15 000 elnätskunder. Med 
rådande upplägg tillhandhåller vi enbart själva in-
frastrukturen, vilket betyder att våra kunder måste 
teckna elhandelsavtal med fristående elleverantö-
rer. Från och med 2014 kommer vi att få ett fjär-
de affärsområde: Elhandel. Det betyder att det blir 
möjligt att teckna elhandelsavtal direkt från oss om 
så önskas. Detta gör oss till ett komplett energibolag 
med en mycket lokal service där vi har möjlighet att 
bibehålla en nära och personlig kontakt med våra 
kunder även framöver.
 

Elnätet och framtiden
• Under 2014 kommer de två nya vindkraftverken  
 öster om Nyhamnsläge att kopplas in, något  
 som medför ett stort grävprojekt. 

• Nedgrävning av högspänningslinjer fortsätter  
 under 2014.

• Nedgrävning av alla luftlinjer är planerade att  
 ha genomförts till 2030.  

Den digitala infrastrukturen 
och framtiden
• Målet ”fiber till alla” är planerat att vara 
 genomfört till år 2025. 

• Under kommande år kommer fiber att grävas
  ner i Mölle. I övrigt synkroniserar vi fiberut- 
 byggnaden med planerade väg-, vatten- och  
 avloppsarbeten samt efterfrågan. 

Fjärrvärmen och framtiden
• Under våren 2014 kommer det att fattas 
 beslut om en eventuell investering av en 
 biopanna som basspetslast när spillvärmen 
 från Höganäs AB inte räcker till. 

• Nya anslutningar till fjärrvärmenätet kommer  
 att ske under 2014.

• Reinvesteringar elnät, 170 mnkr

• Nyinvesteringar elnät, 110 mnkr

• Nyinvestering fibernät, 150 mnkr

• Reinvesteringar fjärrvärme, 20 mnkr

• Nyinvesteringar fjärrvärme, 15 mnkr

170

110

150

20 1520-ÅRIG INVESTERINGSPLAN
I vår bransch krävs långsiktighet och 
stora investeringar. I samband med 
2014 års budgetarbete upprättades 
en 20-årig investeringsplan för bola-
gets totala verksamhet. 

Under de kommande två decennierna 
räknar vi med ett totalt investerings-
behov om cirka 500 mnkr. Därav kom-
mer elnätet att stå för cirka 300 mnkr 
och den digitala infrastrukturen för 
150 mnkr.
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VÅR VISION
Höganäs Energi vill vara ett komplett energibolag för energifrågor. Vi erbjuder affärsmässig samhällsnytta 
och miljöaspekten är en del i alla våra beslut. Vi ska generera ett positivt ekonomiskt resultat för att klara 
våra investeringar och uppnå våra ägares krav på avkastning.

SÅ HÄR VILL VI BLI UPPFATTADE
Ett lokalt energibolag där kunderna får en snabb personlig service och hög leveranssäkerhet till ett attraktivt 
pris, samtidigt som vi värnar om miljön. Med detta skapar vi ett bättre boende och en mer attraktiv Kulla-
bygd.

VÅRA TRE AFFÄRSOMRÅDEN
Höganäs Energi AB är ett kommunalt energibolag som är indelat i tre olika affärsområden:

    Elnät
    Vi bygger och underhåller elnätet i Höganäs Kommun. Vår fokus ligger på att 
    tillhandahålla hög leveranssäkerhet och ett attraktivt pris. Vi ska vara en trovärdig, 
    informativ och opartisk aktör.

    Fibernät
    Vi satsar på att erbjuda samtliga invånare tillgång till det öppna 
    stadsnätet. Fibernät ger högre hastighet och större utbud av internet-
    tjänster. Våra styrkor är priset, hög leveranssäkerhet och miljövinster.

    Fjärrvärme
    Vi tillhandahåller fjärrvärme som produceras till största delen genom återvunnen 
    lokal spillvärme från Höganäs AB. Vi expanderar i takt med samhällsutbyggnaden 
    och vår fokus ligger på miljö, pris och hög leveranssäkerhet.
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Organisationen

STYRELSE

VD

Administration Fjärrvärme Nät

Ekonomi Kundservice
Kommunikation

Drift
Underhåll

Fiber
Mätning

Planering
Projektering

ETT ENERGIBOLAG MED FLERA AFFÄRSOMRÅDEN
Höganäs Energi AB är ett kommunalt energibolag som står för en-
ergi, värme och digital infrastruktur. Bolaget är uppdelat i affärs-
områdena Elnät, Fibernät och Färrvärme.
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Energiförbrukning

ÅRLIG ELENERGIFÖRBRUKNING I KOMMUNEN – HISTORISKT PERSPEKTIV

Genom att analysera förbrukningen av elenergi 
under de senaste åren kan man dra slutsatsen att 
en ökad elkonsumtion huvudsakligen beror på 
tillväxten i kommunen.

För varje år har vi fler och fler elapparater som drar 
energi. Denna ökade konsumtion motverkas dock 

av energieffektiviseringar och utrustning som är 
mindre energikrävande. 

Eftersom en stor del av boendet är eluppvärmt är 
det främst utetemperaturen som påverkar elener-
giförbrukningen. 2010 var till exempel ett extremt 
kallt år, något som gav en rekordhög konsumtion.
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Årlig energiförbrukning
GWh Energiomsättning

ÅR

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

GWh

242,7
246,7
248,6
248,7
272,5
269,5
265,5
266,9
272,5
276,5
263,3
260,6
262,2
294,5
264,9
272,6
276,9
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Höganäs 
Energi AB får härmed avge årsredovisning för räken-
skapsåret 1/1 2013 - 31/12 2013

Höganäs Energi AB är ett av Höganäs kommun 
helägda aktiebolag, som bedriver eldistribution i ett 
lokalt elnät och tillhandahåller en digital infrastruk-
tur för datakommunikationstjänster i Höganäs kom-
mun. Under året har bolaget förvärvat samtliga akti-
er i Höganäs Fjärrvärme AB från Höganäs kommun. 
Efter förvärvet beslutades att genomföra en fusion 
vilken verkställdes 2013-04-19. Fusionen syftade till 
att skapa synergieffekter då verksamheterna är lik-
artade och på så sätt dra nytta av fördelarna med att 
ha alla verksamhetsgrenar samlade i samma bolag. 
Detta medför att verksamheten i Höganäs Energi AB 
från och med 2013 också består i att bygga ut och 
leverera fjärrvärme i Höganäs. I dotterbolaget Hö-
ganäs Energi Handel AB med org. nr 556218-7749 
bedrivs för närvarande ingen verksamhet. 

ÅR 2013
Elnät 
År 2013 var ett år med en av de största investerings-
nivåerna i bolagets historia avseende elnätet. Det 
största avslutade investeringsprojektet under 2013 
var en ny fördelningsstation i Mjöhult, total investe-
ringsutgift om ca 9 mnkr.

Det har också uppförts en mindre vindkraftpark 
med tre stycken vindkraftverk där anslutningen till 
elnätet har genomförts av Höganäs Energi. Total in-
stallerad effekt är 6,15 MW och tillsammans med 
befintliga vindkraftverk beräknas den framtida en-
ergiproduktionen till ca 12 % av den totala energian-
vändningen i elnätet. Kostnad för att ansluta vind-
kraftparken uppgick till ca 4 mnkr.

Det långsiktiga arbetet med att gräva ner våra luft-
linjer har fortsatt under året. Bolaget har bland 
annat kablat del av Väsbylinjen, del av Kullenbergs-
torplinjen och en del av Södra Ingelsträdelinjen i 
samband med grävning för vindkraftanslutningarna. 
Totala investeringsutgifter för nedgrävning av luft-
linjer har under 2013 uppgått till ca 2,5 mnkr.

En del nybyggnadsprojekt har också förekommit 
under 2013 såsom villatomter/enskilda fastigheter 
samt Bo Klok projekt i Viken. Sammantaget medför 

detta att totalt ca 19,2 mnkr har investerats i elnätet 
under året. 

Andra halvan av 2013 innehöll två kraftiga stormar, 
Simone och Sven. Vid båda tillfällena drabbades el-
nätet kraftigt, med flera avbrott som följd. Ungefär 
200 kunder erhöll avbrottsersättning vid respekti-
ve storm då avbrotten varade mer än tolv timmar. 
Kostnad för avbrottsersättningar uppgick till 400 tkr, 
därutöver tillkommer ytterligare 400 tkr i kostnader 
för arbete och material i samband med stormarna.

Digital infrastruktur
För affärsområde fiber har det handlat om att göra 
fibern mer ”känd”. Det började med kampanjen ”nu 
höjer vi hastigheten på din gata”, en kampanj som 
mottogs positivt och ledde till större intresse och 
kunskap om fibernätet. Nästa kampanj handlade 
om ”tomrörskampanjen”, en kampanj som handla-
de om att få kunder till redan nedgrävda tomslang-
ar. Tillsammans har kundtillströmningen mer än för-
dubblats jämfört med föregående år. 

Under sommaren startade en dialog med vägfören-
ingen i Mölle för att gräva fiber i hela Mölle, före en 
förestående asfaltering av de flesta gatorna. Etapp 1 
och 2 genomfördes under hösten och återstående 3 
etapper kommer att göras under 2014-2015.

Totalt har idag ca 4.500 hushåll, fördelat mellan ca 
2000 lägenheter och ca 2500 småhus, möjlighet 
till en fiberanslutning. Av dessa är ca hälften aktivt 
uppkopplade, alltså anslutna till Internet och använ-
der någon tjänst. Under året har 8 449 tkr investe-
rats i fibernätet.

Fjärrvärme
Syftet med verksamheten är att tillhandahålla miljö-
vänligt producerad fjärrvärme till kunder i Höganäs 
centralort. Avtal om leverans av spillvärme har teck-
nats med Höganäs Sweden AB som utvinner spill-
värmen från rökgaser i produktionsanläggningar.

Under 2013 har, i likhet med tidigare, majoriteten 
av energin till fjärrvärmenätet kommit från Höganäs 
Sweden AB i form av spillvärme. När spillvärmeleve-
ranserna inte räcker till, används bioolja eller natur-
gas i panncentralen som spetsbränsle. Under året 
användes naturgas som spetsbränsle pga möjlig-
heten till skattereduktion för detta bränsle, vilket 
totalt sett ger en lägre spetsbränslekostnad. Spill-F
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värmeleveranserna var lägre i början av 2013 men 
ökade under den senare hälften av året. I kombina-
tionen med en relativt mild höst bidrog detta till det 
bästa resultatet för fjärrvärmeverksamheten sedan 
starten.

Under året har det inte skett någon nyexpansion av 
nätet, förtätning sker dock löpande. Total lednings-
längd är idag ca 19 km och det finns 144 fastigheter 
och 79 villor inkopplade.

Miljöinformation
Panncentralen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Miljöpåverkan utgörs väsentligen av utsläpp till luft. 
Under normaldrift täcks värmebehovet huvudsak-
ligen av spillvärme som inte ger några ytterligare 
utsläpp. Vid kall väderlek och vid reservdrift är bo-
lagets verksamhet beroende av panncentralen, där 
bioolja alternativt naturgas kan förbrännas. Fjärr-
värmeverksamheten tillvaratar spillvärme från Hö-
ganäs Sweden AB, en resurs som hade gått till spillo 
om inte Höganäs Energi funnits. Spillvärmeleveran-
sen under 2013 uppgick till 41 712 MWh och om 
det antas att en villa förbrukar omkring 25 MWh 
motsvarar detta ungefär 1650 villor som inte behö-
ver använda naturgas, olja eller el för motsvarande 
mängd.

Interna processer och 
verksamhetsutveckling
Den stora förändringen internt handlade om köp av 
Höganäs Fjärrvärme AB i januari 2013. Därefter fu-
sionerades de båda bolagen i april 2013. Det mesta 
av arbetet berörde administration för sammanlägg-
ning av ekonomi och kundinformationssystemen.

Under året avslutades arbetet med framtagning av 
ny anvisning och beskrivning av hur Höganäs Energi 
tillämpar ”Systematiskt Elsäkerhetsarbete”. Projek-
tet avslutades med utbildning för alla berörda un-
der våren 2013.

En genomgång och uppdatering genomfördes av 
rutinerna avseende för- och färdiganmälan, samt 
framtagning av liknande rutiner för mätarbyte och 
fiberanslutning. Arbetet dokumenteras med flö-
desbeskrivningar som syftar till att ge en tydlig och 
enkel beskrivning av de beslutade processerna. Ar-
betsmetoden kommer att användas på fler proces-
ser i framtiden.

Det viktiga arbetet som påbörjades under 2012 för 
att stärka bolagets externa kommunikation har fort-
satt under 2013, bland med utskick av nyhetsbrev. 

Nya kommunikationssätt såsom Facebooksidan 
framstår alltmer som en viktig kommunikations-
kanal med våra kunder, framförallt när vi vill nå ut 
snabbt med störningsinformation i våra nät. 

Under hösten meddelade Förvaltningsrätten dom i 
målet angående intäktsramarna för elnät och dess 
beräkning. Förvaltningsrätten gav bifall till bran-
schens överklagande. Energimarknadsinspektionen 
(EI) förväntas att överklaga beslutet under våren 
2014, varför slutligt besked om beräkningsmetod av 
intäktsramen kommer att dröja. Inför nästa period, 
2016-2019, avser EI att ge nya anvisningar hur nä-
ten skall värderas.

Resultat 
Årets resultat 11.830 tkr är över budget (5.360 tkr) 
och det beror på flera orsaker. Lite högre energiom-
sättning och lägre kostnader för spetseldning för 
fjärrvärmen har tillsammans gett + 1.200 tkr. Läg-
re energipris under året på osäkrade volymer har 
medfört lägre kostnader för nätförluster vilket jäm-
fört med budget ger + 1.100 tkr. Anslutningsavgifter 
har både inom elnät och fiber under perioden varit 
högre än budgeterat (elnät + 500 tkr, fiber + 800 
tkr).  Övriga externa kostnader är 1.350 tkr lägre än 
budget. Ränteläget har fortsatt att vara lågt under 
2013, varför kostnaden för de rörliga lånen är lägre 
än budgeterat + 900 tkr. Allt sammantaget ger ett 
resultat som ligger ca 6,5 mnkr över budget.

FRAMTID
Elnät
I samband med budgetarbetet 2014 gjordes en 
långsiktig (20 år) investeringsplan för bolagets to-
tala verksamhet. Denna visar på ett totalt investe-
ringsbehov om ca 500 mnkr de kommande 20 åren. 
Huvuddelen, ca 300 mnkr, är hänförligt till elnätet 
och fördelar sig ungefär lika mellan re- och nyinves-
teringar. I planen ingår nedgrävning av alla luftlinjer 
till 2030. 

Under 2014 kommer ett stort grävprojekt att ge-
nomföras för inkoppling av de två nya vindkraftver-
ken öster om Nyhamnsläge. Beställare är Bjäre Kraft 
AB. Nedgrävning av högspänningslinjer fortsätter 
under 2014, bl a del av Viaköpslinjen, ytterligare 
delar av Kullenbergstorpslinjen och någon del ihop 
med cykelvägen vid Farhult/Häljaröd. Nyexploa-
teringsområde är bl a Blossalyckan i Arild, vilken 
kommer att bebyggas med småhus. Totalt beräknas 
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investeringar i elnätet uppgå till omkring 19 mnkr 
under 2014, varav ca 5 mnkr avser reinvesteringar.

Digital infrastruktur
I den långsiktiga (20 år) investeringsplanen beräk-
nas ca 150 mnkr behövas för att nå målet om ”fi-
ber till alla”. Arbetet planeras att vara genomfört till 
2025. Ytterligare etapper kommer att utföras i Möl-
le i plan med asfaltsarbetena. I övrigt följer bolaget 
en fastställd plan där insatserna synkroniseras med 
väg-, vatten- och avloppsarbeten samt efterfrågan. 
En populär boendekommun bedöms bli mer attrak-
tiv med en utbyggd infrastruktur för den digitala 
trafiken.
Totalt beräknas bolaget investera för 9,2 mnkr i den 
digitala infrastrukturen under det kommande året.

Fjärrvärme
Under 2012 togs en strategirapport fram avseende 
framtida produktionsmix för bolaget. Bakgrunden 
till beställningen av detta arbete var sviktande le-
veranser av spillvärme från Höganäs Sweden AB. 
Resultatet som presenterades innebar initiering av 
nödvändiga tillståndsansökningar för komplettering 
med en biopanna som basspetslast när inte spillvär-
men räcker till. Under våren 2014 kommer det att 
fattas ett eventuellt investeringsbeslut.

Möjliga anslutningar under 2014:
• Kv Oden vid Centralgatan, Byggmästaren Skåne.

• COOP fastigheten, numera Jefast med dess  
 hyresgäster.

• Kv Lugnet 

Elhandel
Under hösten 2013 påbörjades en utredning om 
att i framtiden erbjuda bolagets elnätskunder även 
elavtal. Orsaken till detta är bl a framtida regelverk 
avseende ”En kontakt för kunden” som innebär att 
elkonsumenten enbart ska erhålla en faktura avse-
ende el- samt elnät. I dagsläget lutar det åt att det 
är den aktör som fakturerar slutkunden elhandel 
som också ska vara slutkontakten med kunden. Om 
detta regelverk förverkligas riskerar Höganäs Energi, 
som enbart elnätsföretag, att tappa delar av kund-
kontakterna, varför bolaget därför överväger att 
erbjuda bolagets elnätskunder även elavtal. Under 
vintern har arbetet fortskridet och bolaget kommer 
i början på 2014 slutligen bestämma sig om inrikt-
ningen. 

Interna processer och verksamhets-
utveckling det kommande året
Förutom bolagets investeringar i de olika affärsom-
rådena finns alltid en del förändringar eller förbätt-
ringar att genomföra internt. Ibland kommer kraven 
utifrån såsom förändrade lagkrav eller myndighets-
beslut, men till det finns alltid förbättringar som 
kommer inifrån, alltså från medarbetaren själv. Här 
är lite exempel på interna projekt under nästa år

• Hur möter bolaget kunden i framtiden? Det  
 kommer att vara både Nordisk slutkundsmark- 
 nad och ”En kontakt mot kunden” att ta 
 hänsyn till. 

• Upphandling av nytt ekonomisystem där   
 Höganäs Energi är en användare tillsammans  
 med övriga bolag och Höganäs Kommun. För  
 nuvarande system finns ingen ny systemutveck- 
 ling att tillgå.

• Hur kan bolaget gå vidare med mer eget arbete  
 inom fjärrvärmeservice?

• Hur förbättrar bolaget sin kommunikation med  
 kunderna?

Personal 
Höganäs Energi AB har idag 30 anställda, varav 20 
män och 10 kvinnor. Genomsnittlig ålder och an-
ställningstid för anställd är 48 år respektive 15 år.

Energiomsättning 
Under 2013 levererades 265,9 GWh el (259,8 GWh 
2012) till våra kunder. Total inleverans över mot-
tagningsstationen uppgick under året till 257,3 
GWh (253,5 GWh 2012). Från vindkraftverken i 
Stureholm, Glimminge, Nyhamnsläge, Lönhult, Täp-
peshusen, Gunnestorp och S Ingelsträde har det 
levererats 19,6 GWh (19,1 GWh 2012). Högsta ef-
fektuttaget inträffade under januari och noterades 
till 71,2 MW (69,7 MW 2012).
Det levererades 51 553 MWh värme (51 942 MWh 
2012) till fjärrvärmenätet. Leveransen har skett 
med spillvärme 41 712 MWh (37 303 MWh 2012) 
motsvarande 81 % (72 % 2012), resterade har skett 
genom eldning i panncentral, s.k. spetslast eldning 
med 9 841 MWh (14 639 MWh 2012) motsvarande 
19 % (28 % 2012). 

Omsättning och resultat 
Årets resultat om 11,8 mnkr överstiger budgeten 
för 2013 med ca 6,5 mnkr. Något högre energi-
omsättning i kombination med lägre kostnader för 
spetseldning för fjärrvärmen har tillsammans resul-F
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*Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital: rörelseresultat efter 
avskrivningar och ränteintäkter dividerat med totalt 
kapital. 
Räntabilitet på eget kapital: resultat efter finansiel-
la intäkter/kostnader dividerat med eget kapital + 
78% av obeskattade reserver.
Kassalikviditet: förhållandet mellan kortfristiga 
fordringar och kortfristiga skulder.
Soliditet: förhållandet mellan eget kapital + 78% av 
obeskattade reserver och balansomslutningen.

Investeringar i anläggningstillgångar har 
uppgått till 29,4 mnkr enligt nedan  
Fördelningsstationer             7,4 mnkr
Nätstationer   0,4 mnkr
Högspänningsledningar  8,4 mnkr
Lågspänningsledningar  3,0 mnkr
Optonät    8,4 mnkr
Distributionsnät Fjärrvärme 0,8 mnkr
Övrigt    1,0 mnkr

Organisation 
Företaget uppdelas under VD på följande avdelning-
ar: Administration/Ekonomi/Kundservice, Nät/Mät-
ning och Fjärrvärme. I ledningsgruppen ingår Benny 
Ulmestig, Ingegerd Svensson, Ulf Liljefors, Gunilla 
Degrenius och Maria Edesgård.

Styrelse och företagsledning under året 
har varit 

ORDINARIE LEDAMÖTER: 
Per Selldén, ordförande
Jarmo Nieminen, vice ordförande 
Margareta Engkvist Björkenhall
Lars-Inge Persson
Bengt Silfverstrand

STYRELSESUPPLEANTER:
Anders Melin
Lars-Olof Strufve
Niklas Barringer
Christian Witt
Lennart Lindblad

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: Benny Ulmestig

REVISOR: Ernst & Young AB

ANSVARIG: Magnus Helmfrid, aukt revisor

LEKMANNAREVISOR: Bertil Mellström

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT: Bonny Fridlund
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terat i en positiv avvikelse om cirka 1,8 mnkr. Läg-
re energipris under året på osäkrade volymer har 
medfört lägre kostnader för nätförluster vilket jäm-
fört med budget ger en positiv avvikelse om ca 1,1 
mnkr. Anslutningsavgifter har både inom elnät och 
fibernät under perioden varit högre än budgeterat 
och ger en positiv avvikelse om ca 1,3 mnkr fördelat 

på 0,5 mnkr för elnät och 0,8 mnkr för fiber.  Övriga 
externa kostnader är ca 1,4 mnkr lägre än budget. 
Ränteläget har fortsatt att vara lågt under 2013, 
varför kostnaden för de rörliga lånen är lägre än 
budgeterat med ca 0,9 mnkr. I nedanstående tabell 
visas ekonomisk översikt för bolagets fyra senaste 
räkenskapsåren. 

        2013                  2012                  2011                 2010  

Nettoomsätting, kkr   99 560           68 542       64 312  64 539
Resultat efter finansiella poster, kkr  11 830             9 636         8 055    3 768
Räntabilitet på totalt kapital (%)            5                     6                 5            2
Räntabilitet på eget kapital (%)            9                     9                 7            4
Kassalikviditet (%)          145                 197            233       167
Soliditet (%)            44                   63               64         62

Vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserade vinstmedel 22 777 508 kronor
Årets vinst          65 771 kronor
Summa      22 843 279 kronor                     

Styrelsen föreslår att 
till ägaren utdelas        2 366 000 kronor
i ny räkning överföres        20 477 279 kronor
Summa   22 843 279 kronor
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Finansiell information
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RESULTATRÄKNING

    
    

RÖRELSENS INTÄKTER    
Nettoomsättning
Anslutningsavgifter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

Resultat efter finansiella poster

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivning utöver plan
Avsättn till periodiseringsfond
Bokslutsdispositioner

Resultat efter bokslutsdispositioner

Årets skatt

ÅRETS RESULTAT
      

2012

68 542
1 574
3 171

12 803
86 090

-33 062
-11 507
-18 699

-13 285
-76 553

9 537

339
-240

99

9 636

-2 377
-1 888
-4 265

5 371

-1 213

4 158

Not 2013
 
 99 560
 2 073
 4 638
1 10 817
 117 088
 
 
 -42 755
 -15 695
2 -20 376
 
3 -23 481
 -102 307
 
 14 781
 
 
 200
 -3 151
 -2 951
 
4 11 830
 
5 
 -11 820
 0
 -11 820
 
 10
 
6 56
 
 
 66
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BALANSRÄKNING
Belopp i kkr

    
    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, nyttjanderätter
Licenser
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningar
Markanläggning
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Höganäs Energi Handel AB
Andelar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager
Varulager
Summa varulager

Fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
      

2012-12-31

0
344

0
344

130 622
2 001
2 464

135 087

1 000
38

1 038

136 469

2 682
2 682

12 171
87

1 170
11 859
25 287

17 118
17 118

45 087

181 556

Not 2013-12-31
 

7 
 9 626
 294
 5 414
 15 334
8 
 226 977
 6 860
 2 634
 236 471
 
 
 
 1 000
 38
 1 038
 
 252 843
 
 
 
 
 1 434
 1 434
 
 
 10 949
 1 518
 57
9 14 178
 26 702
 
 
 5 544
 5 544
 
 33 680
 

286 523
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kkr

    

Eget kapital    
Bundet kapital
    Aktiekapital (5000 aktier)
    Reservfond
Fritt kapital
    Balanserat resultat
    Årets resultat
Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan
Avs. till periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver

Avsättningar
Pensionsskuld
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Anläggningslån
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITALOCH SKULDER

Ställda panter och ansvarsförbindelser

      

2012-12-31

5 000
7 691

20 547
4 158

37 396

102 662
1 888

104 550

8 138
8 138

10 000
10 000

12 580
3 704
5 188

21 472

181 556

Inga

Not 2013-12-31
10 
 
 5 000
 7 691
 
 22 778
 66
 35 535
 
 
 114 482
 1 888
 116 370
 
 
11 8 308
 8 308
 
 
12 104 000
 104 000
 

 10 434
 828
13 11 048
 22 310
 
 
 286 523
 
 Inga
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KASSAFLÖDESANALYS KKR

    
    

Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansnetto    
Av- och nedskrivningar     
Förändring av pensionsskuld    
Betald skatt      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapitalet    
 
Ökning/minskning av varulager    
Ökning/minskning av fordringar    
Ökning/minskning av kortfristiga skulder    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Förvärv av dotterbolag    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Utbetald utdelning     
Upptagna lån      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
 
Årets kassaflöde     
Likvida medel vid årets början    
Likvida medel vid årets slut  
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2012

9 636
13 285
-1 284
-1 203

20 434

-698
-5 344
4 820

19 212

0
-19216

0
-19 216

-1 611
0

-1 611

-1 615
18 733
17 118

Not 2013
 
 11 830
 23 481
 170
 -1 375
 
 34 106
 
 1 376
 9 201
 -14 910
 29 773
 
 
 -20 000
 -29 283
 -137
 -49 420
 
 
 -1 927
 10 000
 8 073
 
 -11 574
 17 118
 5 544
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Belopp i kkr om inget annat anges   

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från 
Bokföringsnämnden har i förekommande fall väg-
ledning hämtats från Redovisningsrådets rekom-
mendationer.  

Aktiverat arbete för egen räkning   
Avser arbetade timmar och material från lager. Pro-
jektredovisning tillämpas. Timpriset är beräknat 
på kostnader för arbetslön, jour- och beredskap-
sersättning, sociala avgifter, handverktyg, tvätt och 
arbetsledning m m.    

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

Immateriella tillgångar    
Övriga immateriella tillgångar   
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av fö-
retaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Utgifter för internt genererad goodwill och varu-
märken redovisas i resultaträkningen som kostnad 
då de uppkommer.     

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

Avskrivningar     
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskriv-
ningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperi-
od och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Förvärvade immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  5 år
Goodwill    10 år
Anslutningsavgift/utvinning av spillvärme 10 år
Naturgasanslutning   10 år
Bedömning av avskrivningstid på goodwill baseras
på den investeringstunga verksamheten i förhål-
lande till nyttjandeperioden.   
 

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

Tillkommande utgifter   
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet 
till den del tillgångens prestanda förbättras i  för-
hållande till den nivå som gällde då den ursprung-
ligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkom-
mer.      

Avskrivningsprinciper för materiella 
anläggningstillgångar  
Avskrivningarna för anläggningar övertagna från 
kommunen har beräknats på restvärden vid överta-
gandet.  Avskrivning på nyanskaffningar från 1992 
har beräknats med nedanstående avskrivningstider 

Licenser    5 år
Transportmedel och maskiner 5 år 
ADB-utrustning   3 år  
Utrustning o instrument opto 3 år 
Övriga inventarier   10 år 
Värmemätare   10 år  
Eldistributionsanläggningar  20 år  
Produktionsanläggningar  20 år  
Optonät    20 år  
Byggnader och mark  20 år  
Kundanläggningar fjärrvärme 20 år  
Distributionsnät fjärrvärme 30 år
Anskaffningsåret tillämpas 
avskrivning fr o m anskaffningsmånad  

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

Redovisning av intäkter    
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNR 2003:3  
Intäkter. För energiprodukter sker intäktsredovis-
ning vid leverans till kund.    
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer
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Fusion av Höganäs Fjärrvärme AB  
Höganäs Fjärrvärme AB 556659-0021  
Fusionen verkställdes 2013-04-19   
Resultat och Balansräkning på fusionsdagen:     

Resultat     
Intäkter                13 756  
Kostnader                -9 965  
Resultat efter finansiella poster               3 791   

Tillgångar     
Anl.tillgångar                           101 648  
Oms.tillgångar               13 121  
Summa tillgångar                                          114 769   

Skulder     
Eget Kapital               17 776   
Långfr.skulder               84 000   
Kortfr.skulder               12 993   
Summa skulder och eget kapital                           114 769   
 
Belopp i kkr     
     
Not 1. Övriga rörelseintäkter                2013 2012

Gatubelysning                           1 001     1 210
Optoverksamhet                 5 199     4 151
Övrig sidoordnad verksamhet               2 596     4 336
Övriga intäkter                 2 021     3 106
Summa övriga intäkter              10 817  12 803
 
     
Not 2. Personalkostnader                    2013      2012

Antal anställda     
Heltidsanställda                      30          30
Deltidsanställda                        0            0
Antal kvinnor                      10          10
Antal män                      20          20

Medeltal anställda under året                    30          31
Kvinnor                       10            9
Män                       20          22

Löner och andra ersättningar             13 103  12 747
Styrelse och VD                 1 117     1 075
Övriga anställda               11 986  11 672

Sociala kostnader                6 225     4 599
Styrelse och VD                    710        651
Övriga                  5 515     3 948

I sociala kostnader ingår arbetsgivaravgifter på löner,      
löne- och avkastningsskatt samt förändring av pensionsskuld.     

Varav pensionskostnader                2 173        966
Styrelse och VD                    441        314
Övriga anställda                 1 732        652

Kapitalvärde av pensionsutfästelse     
F d VD                  6 659     6 466
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Avgångsvederlag     
VD-avtal är utformat som tillsvidareförordnande.     
Vid VDs egen uppsägning utgår lön under     
uppsägningstiden, som är sex månader.     
Vid uppsägning från bolagets sida gäller arton     
månaders uppsägningstid med lön.     
     

Not 3. Avskrivningar     
Avskrivningar enligt plan                 2013  2012
Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner, nyttjanderätter               3 653  0
Licenser                     217  195
Goodwill                     601  0
Summa immateriella anläggningstillgångar              4 471  195
 
Materiella anläggningstillgångar     
Eldistributionsanläggningar             10 402  9 941
Distributionsnät Fjv                3 359  0
Optonät                  2 624  2 119
Byggnader                     396  0
Markanläggningar på annans fastighet                 113  113
Kraftvärmeanläggning                1 179  0
Transportmedel                    303  455
Maskiner                    515  345
Övriga inventarier                    119  117
Summa materiella anläggningstillgångar           19 010  13 090

Summa avskrivningar enligt plan             23 481  13 285

Not 4. Resultat per verksamhetsområde              2013  2012

Elnät     
Intäkter               79 929  76 503
Kostnader                            -71 438 -67 526
Resultat                  8 491  8 977

Digital infrastruktur     
Intäkter                 5 349  4 380
Kostnader               -5 421  -3 812
Resultat                      -72  568

Fjärrvärmen     
Intäkter               28 123  0
Kostnader                            -24 501  0
Resultat                  3 622  0

Övrigt     
Intäkter                 3 887  5 546
Kostnader               -4 099  -5 455
Resultat                   -212  91
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Not 5. Bokslutsdispositioner     
                  2013  2012
Bokslutsdispositioner     
Avsättning till periodiseringsfond                      0  1 888
Avskrivningar utöver plan               11 820  2 377

Not 6. Årets skattekostnad     
Beräknad skatt på årets resultat redovisas som 
skattekostnad för året. Skillnaden mellan   
beräknad skatt och inbetald F-skatt tas upp 
i balansräkningen som en skattefordran     
       
                  2013  2 012
Årets skattekostnad uppgår till                    56  -1 213
     

Not 7. Immateriella anläggningstillgångar     
                  2013  2012
Anläggningsvärde     

Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner     
 Anskaffningsvärde fusion            32 678  0
 Årets investeringar                       0  0
 Utgående anskaffningsvärde            32 678  0

 Ackumulerade avskrivningar från fusion          -19 399  0
 Årets avskrivningar              -3 653  0
 Utgående ackumulerade avskrivningar          -23 052  0

 Bokfört värde                9 626  0

 Erhållna statliga stöd har minskat anskaffningsvärde 
 med 2 918.

Licenser     
 Ingående anskaffningsvärde                  975  975
 Anskaffningsvärde fusion                    45  0
 Årets investeringar                   138  0
 Utgående anskaffningsvärde              1 158  975

 Ingående ackumulerade avskrivningar                -631  -436
 Ackumulerade avskrivningar från fusion                  -16  0
 Årets avskrivningar                  -217  -195
 Utgående ackumulerade avskrivningar                -864  -631

 Bokfört värde                    294  344

Goodwill     
 Ingående anskaffningsvärde                      0  0
 Årets investeringar                6 015  0
 Utgående anskaffningsvärde               6 015  0

 Ingående ackumulerade avskrivningar                     0  0
 Årets avskrivningar                 -601  0
 Utgående ackumulerade avskrivningar               -601  0

 Bokfört värde                5 414  0
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Årets investeringar                 2013  2012
Licenser                     138  0
Goodwill                   6015  0
Summa investeringar immateriella tillgångar              6153  0
 

Not 8. Materiella anläggningstillgångar     
                                  2013  2012
Anläggningsvärde     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader     
     Anskaffningsvärde fusion                7 927  0
  Utgående anskaffningsvärde                7 927  0

  Ackumulerade avskrivningar från fusion             -2 576  0
     Årets avskrivningar                  -396  0
     Utgående ackumulerade avskrivningar             -2 972  0

  Bokfört värde                 4 955  0

Mark     
     Anskaffningsvärde fusion                     17 0
     Utgående anskaffningsvärde      17 0

  Bokfört värde        17 0

Transportmedel     
     Ingående anskaffningsvärde               6 044 5 462
     Årets investeringar         0 582
     Utgående anskaffningsvärde               6 044 6 044

  Ingående ackumulerade avskrivningar             -5 059 -4 604
     Årets avskrivningar                  -303 -455
     Utgående ackumulerade avskrivningar             -5 362 -5 059
     Bokfört värde                    682 985

Maskiner, ADB-utrustning     
     Ingående anskaffningsvärde               2 679 2 597
     Anskaffningsvärde fusion                    38 0
     Årets investeringar                   930 82
     Utgående anskaffningsvärde               3 647 2 679

  Ingående ackumulerade avskrivningar            -2 540 -2 441
     Ackumulerade avskrivningar från fusion     -8 0
    Årets avskrivningar                  -217 -99
     Utgående ackumulerade avskrivningar             -2 765 -2 540

  Bokfört värde                    882 139

Installationer på annans fastighet     
    Ingående anskaffningsvärde                  720 720
    Årets investeringar        0 0
    Utgående anskaffningsvärde                  720 720

 Ingående ackumulerade avskrivningar                -336 -192
   Årets avskrivningar                  -144 -144
    Utgående ackumulerade avskrivningar                -480 -336

    Bokfört värde                    240 384
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Utrustning och instrument opto     
 Ingående anskaffningsvärde                  850 390
    Årets investeringar        0 460
    Utgående anskaffningsvärde                 850 850

 Ingående ackumulerade avskrivningar                -491 -390
 Årets avskrivningar                  -154 -101
    Utgående ackumulerade avskrivningar                -645 -491

 Bokfört värde                    205 359
     
Inventarier     
    Ingående anskaffningsvärde               2 371 2 371
    Anskaffningsvärde fusion                  165 0
 Årets investeringar                       0 0
    Utgående anskaffningsvärde              2 536 2 371

 Ingående ackumulerade avskrivningar             -1 774 -1 657
    Ackumulerade avskrivningar från fusion                  -19   
 Årets avskrivningar                  -119 -117
    Utgående ackumulerade avskrivningar             -1 912 -1 774

 Bokfört värde                    624 597
     
Anläggningar     
Eldistributionsanläggningar     
    Ingående anskaffningsvärde          250 594 240 633
    Årets investeringar             19 159 9 961
    Årets utrangering                 -850 0
    Utgående anskaffningsvärde          268 903 250 594

 Ingående ackumulerade avskrivningar        -155 258 -145 539
    Årets utrangering                   850  
    Årets avskrivningar            -10 402 -9 719
    Utgående ackumulerade avskrivningar        -164 810 -155 258

 Bokfört värde            104 093 95 336
     
Optonät     
    Ingående anskaffningsvärde            50 913 43 028
    Årets investeringar               8 450 7 885
    Utgående anskaffningsvärde            59 363 50 913

 Ingående ackumulerade avskrivningar          -15 627 -13 508
   Årets avskrivningar              -2 624 -2 119
    Utgående ackumulerade avskrivningar          -18 251 -15 627

 Bokfört värde               41 112 35 286
     
Distributionsnät fjärrvärme     
    Anskaffningsvärde fusion            86 748 0
 Årets investeringar                   729 0
    Utgående anskaffningsvärde            87 477 0

 Ackumulerade avskrivningar från fusion          -17 356 0
    Årets avskrivningar              -3 359 0
    Utgående ackumulerade avskrivningar          -20 715 0

 Bokfört värde              66 762 0
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Kraftvärmeanläggning     
     Anskaffningsvärde fusion            23 584 0
Årets investeringar                     14 0
     Utgående anskaffningsvärde            23 598 0

  Ackumulerade avskrivningar från fusion            -7 407 0
     Årets avskrivningar              -1 180 0
     Utgående ackumulerade avskrivningar            -8 587 0

  Bokfört värde              15 011 0
     
Markanläggning     
     Ingående anskaffningsvärde               2 264 2 252
     Årets investeringar                       0 12
     Utgående anskaffningsvärde               2 264 2 264

  Ingående ackumulerade avskrivningar                -263 -150
     Årets avskrivningar                  -113 -113
     Utgående ackumulerade avskrivningar                -376 -263

  Bokfört värde                 1 888 2 001

Bokfört värde totalt            251 805 133 564
     
Årets investeringar                 2013 2012
Transportmedel          0 582
Maskiner, ADB-utrustning                   930 467
Installationer, annans fastighet        0 12
Inventarier          0 75
 
Anläggningar     
Mottagnings- och fördelningsstationer              7 352 7 426
Transformator- och nätstationer                  444 235
Lågspänningsledningar                2 990 2 003
Optokabelnät                 8 449 7 682
Distributionsnät fjv                   729 0
Kraftvärmeanläggning fjv                     14 0
Markanläggning                        0 0
     
Summa investeringar              29 281 18 982
     

Not 9. Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter     
                   2013 2012
November och december månaders del av     
januari- och februarideb.(nät- och effektavgifter)              9463 10385
Deb jan och feb som avser dec Fjv                3054 0
Utfört arbete 2012 fakturerat 2013                      0 201
Utfört arbete 2013 faktureras 2014                    75 0
Fakturor som avser 2013 betalda 2012                     0 1167
Fakturor som avser 2014 betalda 2013               1486 0
Övrigt                     101 106
     
Summa förutbetalda kostnader o upplupna intäkter          14 178 11 859
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Not 10. Eget kapital     

       Förändring av eget kapital  Aktie-             Reserv-       Balanserat Årets
      kapital             fond       resultat resultat
 

      Belopp vid årets ingång  5 000              7 691       20 547 4 158 

       Vinstdisposition enligt beslut 
      av årets bolagsstämma:             4 158             -4 158 
      - Utdelning                     -1 927  

      Årets resultat               66 

      Belopp vid årets utgång  5 000              7 691        22 778       66 
     

Not 11. Pensionsskuld     
                   2013 2012
Pensionsskuld enligt beräkning från KPA.              8 308 8 138
     

Not 12. Anläggningslån     
                   2013 2012
Höganäs kommun  153                       0 10 000
Kommuninvest 60918              20 000 0
Kommuninvest 64528 Fjv             39 000 0
Höganäs Kommun 025  Fjv             35 000 0
Nordea 7757  Fjv                5 000 0
Kommuninvest  Fjv               5 000 0
Summa anläggningslån           104 000 10 000
     

Not 13. Förutbetalda intäkter o upplupna kostnader     
                  2013 2012
Förutbetalda intäkter från kunder              5 892 2 705
Upplupna inköp av råvaror och förnödenheter            3 253 1 011
Övriga poster                1 903 1 472
     
Summa förutbetalda intäkter o upplupna kostnader         11 048 5 188
  

N
O

T
E

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



28

Höganäs den 25/2-2014     
     
     

  Per Selldén                        Margareta Engkvist Björkenhall                    
       Ordförande     
     
     
     

   
  Jarmo Nieminen     Lars Inge Persson                          

  
  Bengt Silfverstrand                                 Benny Ulmestig
                  VD 
     
     
     
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 25/2-2014   
  
  Ernst & Young AB   

  Magnus Helmfrid     
  Auktoriserad revisor     
     
Min granskningsrapport avseende 2013 har lämnats den 25/2-2014    
 
     
     
    

  Bertil Mellström     
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Höganäs Energi AB för räkenskapsåret 2013. Bola-
gets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 12-28.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåll-
er väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revi-
sionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Höganäs Energi ABs finansiella ställning per den 31 
december 2013 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för 
Höganäs Energi AB för 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust, och det är styrelsen och verkställande direktö-
ren som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-
bolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 
om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med ak-
tiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i R
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Till årsstämman i Höganäs Energi AB, org.nr 556440-2401 
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Höganäs Energi AB, organisationsnummer 556440-2401 

Till fullmäktige i Höganäs kommun        
 

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2013
Jag, av fullmäktige i Höganäs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Höganäs Energi ABs 
verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Höganäs kommun 2014-02-25

Bertil Mellström
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bolaget för att kunna bedöma om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten en-

ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
Helsingborg den 25 februari 2014
Ernst & Young AB

Magnus Helmfrid
Auktoriserad revisor
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Styrelse och ledning

Ordinarie ledamöter: 

 Per Selldén   Jarmo Nieminen 
 ordförande   vice ordförande

 Margareta Engkvist Björkenhall Lars-Inge Persson   

 Bengt Silfverstrand
                                                                         

Styrelsesuppleanter:

 Anders Melin   Lars-Olof Strufve   

 Niklas Barringer   Christian Witt    

 Lennart Lindblad

Verkställande direktör:    Benny Ulmestig

Revisor:     Ernst & Young

Ansvarig:    Magnus Helmfrid, auktoriserad revisor

Lekmannarevisor:   Bertil Mellström   
 
Lekmannarevisorssuppleant:  Bonny Fridlund
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Från vänster: Sandra Blomgren, Elizabeth Jansson, Lars-Inge Persson, Margareta Engkvist Björkenhall, 
Christian Witt, Per Selldén, Benny Ulmestig, Jarmo Nieminen, Lennart Lindblad, Göran Svederud
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