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Året i korthet
Nyckeltal för koncernen
Nettoomsättning
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Stor utbyggnad av fibernätet 
Idag har 50% av hushållen och företagen i Höganäs kommun 
möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Omorganisation för att möta framtidens krav 
För att möta framtidens krav på energibolag har vi gjort en större 
översyn under året.

Organisationen förstärkt med tre nya medarbetare 
Teknisk innesäljare för fiber, en medarbetare till kundservice samt 
en controller/systemansvarig. 

Affärsplan för 2016 - 2018 
Tydlig strategisk utveckling och tillväxtmöjligheter som ett 
komplett energibolag.

Intäktsram till elnät för 2016-2019 
Med ett beslut på 16 Mkr lägre än vad Energimarknadsinspektionen 
tillåter, ger vi våra kunder lägre taxor. 

Mycket bra resultat för samtliga verksamheter 
Med Skånes lägsta taxor för fjärrvärme känner vi oss extra stolta 
över resultatet. 

2015 - ett rekordår
Nyckeltal för koncernen



Affärsplan
Som en del i budgetarbetet för 2016 togs det fram 
en affärsplan för perioden 2016-2018. Den visar vår 
strategiska utveckling de kommande åren och kny-
ter ihop våra affärsområden till ett komplett energi-
bolag. För våra nya affärsområden fiber och elhandel 
ser vi en viktig och kraftig tillväxt framför oss. Precis 
som tidigare år innefattar de kommande åren tunga 
investeringar. Bara under 2016 är de budgeterade 
investeringarna 53,2 Mkr. 

Elhandel
Det nya affärsområdet elhandel har varit lyckosamt 
under året och vi närmar oss 2 000 kunder, vilket 
är i linje med försäljningsplanen. När räkenskaper-
na för elhandelsbolaget stängdes kunde vi se ett 
ekonomiskt resultat över budget och året slutade 
med plus minus noll för elhandeln. 

Fibernätet
Ett nytt grepp togs för utbyggnaden av  fibernätet. 
Det nya tillvägagångssättet med fler informations-
utskick, omarbetat kommunikationsmaterial och 

2015 är ett viktigt år. Det är året då vi startade 
ännu en resa. Vi ska ändra kommuninvånarnas 
uppfattning om oss från att vara det lokala elver-
ket till det hjälpsamma lokala energibolaget.

Få händelser slår positiv återkoppling och beröm 
från våra kunder. Det är ett kvitto på att vi gör rätt. 
Varje dag står vi inför nya utmaningar i fråga om 
att överträffa kundernas förväntningar. Som ett 
hjälpsamt lokalt energibolag har vi en unik position 
på vår marknad jämfört med energibolagen utan-
för kommungränsen. Inget annat energibolag har 
bättre förutsättningar att lyckas skapa nöjda kunder 
i Kullabygden än vi. Därför ska vi verkligen ta chan-
sen. 

Under året har vi tagit de första stegen mot ett ännu 
bättre kundomhändertagande. Kundservice har 
förstärkts med nya kunniga medarbetare så att vi 
kan öka vår hjälpsamhet även när antalet kunder blir 
fler. Vi har sett över våra kommunikationskanaler, 
påbörjat en förbättring av informationsflödet vid 
driftstörningar och sett nya lösningar för att nå våra 
kunder med viktiga meddelanden. 
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Från elverk till hjälpsamt energibolag

VD: Benny Ulmestig



förnyade informationsmöten gav resultat. Sex 
områden i kommunen erbjöds fiber och totalt an-
slöts 1250 hushåll till fibernätet. Intresset överträf-
fade alla tidigare nivåer och 55% av de tillfrågade 
valde att ansluta sig. Ytterligare 200 hushåll från 
tidigare års kampanjområden anslöt sig i efterhand 
tack vare den lyckade tomrörskampanjen som ge-
nomfördes parallellt med de ordinarie områdeskam-
panjerna. Under 2016 kommer vi att erbjuda ytterli-
gare 1700 hushåll att ansluta sig till fibernätet.

Fjärrvärme
Året avslutades med ett historiskt bästa resultat för 
affärsområdet fjärrvärme. Ett tacksamt klimat med 
milda vintrar och kall vår är en utmärkt kombination 
som ger bra resultat för vår fjärrvärmeverksamhet. 
2015 kan vi återigen glädjas åt Skånes lägsta fjärr-
värmetaxor. 

Elnät
Elnätet är fortfarande den drivande motorn i bola-
get. Här har vi vårt hjärta och ursprung. Elleveransen 
till kommunens invånare säkerställs genom dagliga 
hjälteinsatser från våra medarbetare på fältet. Oav-
sett väderlek tryggar de elnätets funktion genom 
regelbundet underhåll, förebyggande förbättringar 
och snabba reparationer vid driftstörningar. Under 
hösten påbörjades en större uppgradering av elut-
rustningen i vår mottagningsstation som en del av 
vår re-investeringsplan för elnätet. 

Resultat
En summering av det ekonomiska resultatet för 
2015 visar att vi dubblerat toppresultatet från 2014. 
Resultatet på 35,4 Mkr kan bl.a. härledas till stora 
engångsintäkter för fiber och elnät. Med Skånes 
lägsta taxor för fjärrvärme känner vi oss extra stolta 
över detta resultat. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla 
medarbetare på Höganäs Energi. Det är tack vare er 
kunskap och ert engagemang som vi tillsammans 
nått resultatet för rekordåret 2015.

VD, Benny Ulmestig
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Vision
Höganäs Energi är ett komplett 
serviceföretag för energifrågor 
och infrastruktur. Vi erbjuder 
samhällsnytta baserad på 
affärsmässighet och miljömässig 
hållbarhet. Vi bidrar till vår ägares 
ambitioner om att säkerställa 
Kullabygden som en attraktiv plats 
att arbeta och bo på.

Strategi
Att vara ett lokalt energibolag 
som erbjuder kunderna 
helhetslösningar med snabb 
personlig service och hög 
leveranssäkerhet till ett 
konkurrenskraftigt pris. Att med 
ett långsiktigt positivt resultat 
säkerställa framtida investeringar 
och vår ägares krav på avkastning.

Kvickbadet



Elmontör: Ronny Lindahl
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Koncernförhållande
Höganäs Energi AB med org. nr 556440-2401 med helägda dotterbolaget Höganäs Energi 
Handel AB med org. nr 556218-7749 är helägt av Höganäs kommun. 

Allmänt om verksamheten
Höganäs Energi AB bedriver eldistribution i ett lokalt elnät, produktion, distribution 
och handel med fjärrvärme i Höganäs och ansvarar för utbyggnaden av den digitala 
infrastrukturen i Höganäs kommun. Dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB 
bedriver sedan 1 maj 2014 elhandel.

Enligt ägardirektiv har bolaget som sitt huvudsakliga ändamål med sin verksamhet att 
främja distributionen med elektrisk energi, elnät, fjärrvärme och fiber till det öppna 
stadsnätet samt att kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen 
i ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolaget bidrar till detta genom hög leveranssäkerhet, 
attraktiva priser samt miljövinster för el, värme, elnät och fiber för stadsnätet. 
Till bolagets ändamål hör även att verka för att en kontinuerligt ökande andel av 
energiförsörjning kommer från förnybara källor i enlighet med Höganäs kommuns 
miljöprograms mål. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
direktiv.

Väsentliga händelser under året
Elnät 
År 2015 har bolaget fortsatt med stora investeringar i elnätet. Den totala 
investeringen uppgick till 10,2 mnkr.
Det långsiktiga arbetet med att gräva ner våra luftlinjer har fortsatt under året. Numera 
har Farhult och Norra Häljaröd enbart sin matning via markförlagd kabel. Ytterligare 
etapper av Kullenbergstorps luftledningsnät har också grävts ner under året. Under slutet 
av året togs beslut att gräva ner den problemtyngda delen av Röglelinjen pga. av flertalet 
och ofta förekommande fågelproblem. Arbetet kommer att utföras under början av 2016. 
Totala investeringsutgifter för nedgrävning av luftlinjer har under 2015 uppgått till ca 4,4 
mnkr.
 
Arbetet med att ansluta två nya vindkraftverk påbörjades under 2014 till Bjäre Kraft. På 
grund av problem med marktillträde försenades arbetet och kunde slutföras  först under 
våren 2015. Kostnaden för att ansluta vindkraftverken uppgick till 5,2 mnkr, var av 2,2 
mnkr investerade under 2015. Den framtida energiproduktionen av dagens installerade 
vindkraftverk i Höganäs Kommun beräknas till ca 23 % av den totala energianvändningen i 
elnätet. Den totala installerade vindkrafteffekten uppgår till 23,9 MW.

Förvaltningsberättelse
Utvecklingen av verksamheten och dess resultat
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Förutom ett flertal mindre anslutningar har ett större nybyggnadsområde för villor 
genomförts i Farhult under 2015. Projektet påbörjades under 2014, men stoppades pga 
ofullständig projektering av dagvattenhantering.

Förutom nedgrävning av luftlinjer, anslutning av vindkraftverk och nya 
exploateringsområden har bolaget gjort förstärkningar i elnätet samt bytt några 
nätstationer som fallit för åldersstrecket. 

Digital infrastruktur
2015 är det första år som utbyggnaden följde en plan med ett antal beslutade 
områden, som valdes ut efter efterfrågan och lämplighet. 
Under året byggdes sex områden med nästan 1250 anslutningar och 55 % av dessa valde 
att bli kunder. Förutom utbyggnaden till dessa områden genomfördes en tomrörskampanj, 
vilket gav ca 200 nya kunder. Bolaget upplever verkligen ett högt kundintresse för fiber. 

Totalt har idag ca 6 200 hushåll i Höganäs Kommun, fördelat mellan ca 2 000 lägenheter 
och ca 4 200 småhus, möjlighet till en fiberanslutning. Av dessa är ca hälften aktivt 
uppkopplade, alltså anslutna till Internet och använder någon tjänst. Under året har 33,1 
mnkr investerats i fibernätet.

Fjärrvärme
Syftet med verksamheten är att tillhandahålla miljövänligt producerad 
fjärrvärme till kunder i Höganäs centralort. Avtal om leverans av spillvärme har 
tecknats med Höganäs Sweden AB som utvinner spillvärmen från processen i 
produktionsanläggningar.

Under 2015 har, i likhet med tidigare år, majoriteten av energin till fjärrvärmenätet kommit 
från Höganäs Sweden AB i form av spillvärme. När spillvärmeleveranserna inte räcker 
till, används bioolja eller naturgas i panncentralen som spetsbränsle. Spillvärmeenergin 
har försett nätet till 87,5 %, en nivå som är historisk hög. Resterande spetseldning har 
mestadels skett med bio-olja. De goda siffrorna grundar sig på en mild inledning och 
avslutning av året. Detta gör tillsammans det bästa resultatet för fjärrvärmeverksamheten 
sedan starten.
 
Under året har det inte skett någon nyexpansion av nätet, förtätning sker dock löpande. 
Under året har inga nya fastigheter kopplats in. Däremot har 6 nya beställningar inkommit 
under hösten, vilka kommer att genomföras med start under 2016. Total ledningslängd är 
idag ca 19 km och det finns 146 fastigheter och 81 villor inkopplade.

Under året har en utredning genomförts för att ”se över” om mer spillvärme kan 
tillgodotas från Höganäs ABs produktion och det man har tittat på är den lågvärdiga 
spillvärmen, i form av ca 50 gradigt kylvatten från processerna. Resultatet visar på en 
möjlighet med kombinerad värmeväxling och värmepump att utvinna mer energi. Slutligt 
beslut om investering kommer att fattas under början av 2016.



Miljöinformation
Höganäs Energi har medverkat till 
framtagning av ett miljöprogram 
för Höganäs Kommun. I detta 
program finns flera avsnitt och 
punkter som berör Höganäs 
Energi. Det handlar om hur 
vi minskar våra utsläpp av 
växthusgaser, utbyggnad av fiber 
för att möjliggöra distansarbete 
och där igenom minska våra resor, 
försäljning av grön el etc.

Panncentralen är tillståndspliktig 
enligt miljöbalken, och har 
giltigt tillstånd. Miljöpåverkan 
utgörs väsentligen av utsläpp 
till luft. Under normaldrift täcks 
värmebehovet huvudsakligen av 
spillvärme som inte ger några 
ytterligare utsläpp. Vid kall 
väderlek och vid reservdrift är 
bolagets verksamhet beroende 
av panncentralen, där bioolja 
alternativt naturgas kan förbrännas. 
Fjärrvärmeverksamheten tillvaratar 
spillvärme från Höganäs Sweden 
AB, en resurs som hade gått till 
spillo om inte Höganäs Energi 
funnits. Spillvärmeleveransen under 
2015 uppgick till 44 930 MWh och 
om det antas att en villa förbrukar 
omkring 25 MWh motsvarar detta 
ungefär 1 800 villor som inte 
behöver använda naturgas, olja eller 
el för motsvarande mängd.

Elhandel
Den 1 maj 2014 började det 
helägda dotterbolaget Höganäs 
Energi Handel AB att leverera 
och sälja el.  Mottagandet i 
kommunen var över all förväntan 
och kundtillströmningen har 
fortsatt under 2015, och väntas 
passera 2000 kunder under våren 
2016.

Mölle
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Den el som säljs är så kallad förnybar el, det vill säga 100 % grön 
el från vattenkraft. Skellefteåkraft AB är vår samarbetspartner och 
balansansvarig för företagets leveranser.

Höganäs Energi Handel AB är sedan den 1:e maj 2014 också anvisad 
leverantör för Höganäs Energi ABs nätkoncessionsområde.

Interna processer och verksamhetsutveckling 
En större översyn av organisationen genomfördes under året för att 
säkerställa en fortsatt god tillväxt och anpassning för att möta både 
dagens och framtidens krav för ett modernt energibolag. Detta medförde 
både förstärkningar på säljsidan och förbättrad controllerfunktion, samt 
en helhetssyn på systemsidan.

Bolaget har under 2015 infört elektronisk faktura (Sve-faktura) för större 
kunder. Vidare har kundportalen Mina sidor startats upp, där kunden ser 
sina fakturor, avtal och kan komplettera/ändra sina kunduppgifter. 

I början på året fattades beslut om att slopa bolagets tidstariffer, vilket 
var en produkt som fanns när man ville styra/spara pengar genom större 
förbrukning på nätter/helger. Med dagens prissättning på elhandel kan 
detta istället hanteras via timavräknade tjänster om kunden så önskar.

En större kundundersökning har genomförts för att finna ut vad som 
är viktigt för våra kunder. Resultatet ligger sedan till grund för den 
inriktningen och kampanjutformning som kommer att genomföras med 
början 2016.

Under året har uppföljning av den interna kontrollplanen genomförts 
på 5 olika aktiviteter, såsom lager, elhandelsdebitering, energiskatt, 
kontanthantering och handel med elcertifikat. Lagerrutinen har under 
2015 endast haft mindre avvikelser i kontrollen, men överförs till 2016 
års kontrollplan för slutlig uppföljning. Övriga 4 rutiner uppvisade inga 
avvikelser.

Ett omfattande arbete har genomförts för att åldersbestämma alla 
ingående delar i elnätet, för att i den nya elnätsregleringen som gäller för 
perioden 2016-2019 beräknas kapitalbasen efter en avskrivningsmodell 
och inte som tidigare efter nyanskaffningsvärdet.
Höganäs Energi ansökte om 386 Mkr för perioden 2016-2019, vilket 
också beviljades av Energimarknadsinspektionen. 

Under hösten och i samband med budgetarbetet togs en 3-årig 
affärsplan fram för bolaget, som då gäller för åren 2016-2018. 
Affärsplanen är huvuddokumentet för bolagets framtida inriktning och 
utveckling. Den godkänns och beslutas årligen av styrelsen.

Elmontör: Sonny Friberg
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Resultat 
Årets resultat efter finansiella poster om 35,3 mnkr för moderbolaget överstiger budgeten 
för 2015 med drygt 22 mnkr. Orsaker består främst av mkt höga anslutningsavgifter för 
både fibernät och elnät, 13,4 mnkr bättre än budget fördelat på 8,9 för fibernätet och 4,5 
för elnätet Fjärrvärmen har också haft ett gynnsamt år med 1,1 mnkr bättre resultat än 
budget på grund av lägre kostnader för spetseldning.
I nedanstående tabell visas ekonomisk översikt för moderbolagets fem senaste 
räkenskapsår och koncernens 2 senaste år.

Höganäs Energi AB – Moderbolaget

2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning (tkr) 102 978 98 554 99 560 68 542 64 312

Resultat efter finansiella poster (tkr) 35 358 18 641 15 413 9 636 8 055

Räntabilitet på totalt kapital (%) 11 7 6 6 5

Räntabilitet på eget kapital (%) 22 13 12 9 7

Kassalikviditet (%) 300 225 190 197 233

Soliditet 49 47 45 63 64

Höganäs Energi AB – Koncernen

2015 2014 2013

Nettoomsättning (tkr) 119 234 99 448 99 560

Resultat efter finansiella poster (tkr) 35 334 17 211 15 435

Räntabilitet på totalt kapital (%) 11 7 6

Räntabilitet på eget kapital (%) 22 12 12

Kassalikviditet (%) 285 225 208

Soliditet 49 47 46
    
Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 K3)
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Investeringar i anläggningstillgångar
Har uppgått till 43,5 mnkr enligt tabellen nedan.

Nätstationer 0,5 mnkr

Högspänningsledningar 4,2 mnkr

Lågspänningsledningar 2,0 mnkr

Optonät 26,4 mnkr

Övrigt 0,1 mnkr

Pågående nyanläggningar 10,3 mnkr

Personal    
Höganäs Energi AB har idag 33 anställda, varav 21 
män och 12 kvinnor. Genomsnittlig ålder och och 
anställningstid för anställd är 48 år respektive 15 
år. Under bolagets verksamhetstid, 24 år, har 23 
personer slutat genom pensionsavgång.  
     
Sjukfrånvaro 2015

Totalt 1,49 %

Varav kvinnor 0,42 % 1,16 %

Varav män 1,07 % 1,68 %
   
Höjt friskvårdsbidrag, medarbetarenkät och 
återkommande hälsokontroller är några av 
åtgärderna för att minska sjukfrånvaron

Energiomsättning   
Under 2015 levererades till våra kunder 
256,0 GWh (249,1 GWh 2014). Total inleverans 
över mottagningsstationen uppgick under året 
till 210,7 GWh (227,5 GWh). Från vindkraftverken 
i Stureholm, Glimminge, Nyhamnsläge, Lönhult, 
Täppeshusen, Gunnestorp, S Ingelsträde och 
Rågåkra har det levererats 58,7 GWh (34,8 GWh). 
Skillnaden mellan total leverans och leverans 
till våra kunder är nätförluster och uppgår till 
13,4 GWh (13,2 GWh). Högsta effektuttaget 
inträffade under november och noterades till 
59,4 MW(64,9 MW).     
 

Det levererades 51 337 MWh värme 
(47 390 MWh 2014) till fjärrvärmenätet. 
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Leveransen har skett med 
spillvärme 44 930 MWh 
(42 479 MWh 2014) motsvarande 
87,5 % (90 % 2014), resterade har 
skett genom eldning i panncentral, 
s.k. spetslast eldning med 
6 406 MWh (4 911 MWh 2014) 
motsvarande 12,5 % (10 % 2014). 

Finansiella risker
Koncernens verksamhet bedrivs i 
huvudsak i Höganäs Kommun och 
medför ett antal finansiella risker. 
Koncernen är främst exponerad för 
ränterisk, kreditrisk, risk för volym 
och prisförändringar av elpriset för 
energin till våra nätförluster, risk för 
ökade kostnader för överliggande 
nät vid extremkyla samt uteblivna 
spillvärmeleveranser från Höganäs 
AB för fjärrvärmeverksamheten.

De risker som förknippas med 
elhandelsverksamheten är till 
exempel elpris-, volym-, valuta-, 
motparts-, likviditets-, områdespris- 
och administrationsrisk. Företaget 
har för att hantera dessa risker dels 
tecknat ett samarbetsavtal ” Extra 
trygg” med Skellefteåkraft AB och 
dels gjort vissa aktiva val såsom att 
klara den nya verksamheten med 
befintlig personal och befintliga 
system, samt att begränsa 
omfattningen av försäljningen till 
Höganäs (Skåne).

Fördelningsstationen i Viken



Framtida utveckling

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

Under 2016 kommer ytterligare 8 
km luftledning att grävas ner till 
en kostnad av 5,2 mnkr. Bolagets 
huvudstation, mottagningsstation 
EM1 byggs om med nya reläskydd 
och brytare, och beräknas till 
en kostnad av 5,0 mnkr. Den 
årliga nyexploateringen har 
kostnadsberäknats till 3,5 
mnkr. Totalt kommer det att 
investeras i elnätet för 17,3 mnkr, 
vilket innefattar både re- och 
nyinvesteringar.

Digital infrastruktur
I den framtagna Bredbandsstrategin 
för Höganäs Kommun så skall 95 % 
ha fiber 2020 och 2025 skall alla ha 
erbjudits en fiberuppkoppling. En 
populär boendekommun bedöms 
bli mer attraktiv med en utbyggd 
infrastruktur för den digitala 
trafiken.

För att uppfylla direktivet är hela 
Höganäs Kommun planlagd och 
9 områden kommer att byggas 
under 2016 med totalt 1650 nya 
anslutningar. Totalt beräknas 
bolaget investera för 32,0 mnkr i 
den digitala infrastrukturen under 
det kommande året.

16
Julbelysning i Höganäs



Fjärrvärme
Under 2015 gjordes en utredning för att utröna möjligheterna med att tillvarata mer 
spillvärme. Resultatet visar på möjligheter att utvinna mer energi ur det lågvärdiga 
kylvattnet. Beslut kommer att fattas under våren 2016 i denna fråga. Kommer denna 
investering att genomföras innebär det att beslut om någon typ av fastbränslepanna skjuts 
på framtiden.

Beställda anslutningar under 2016:
• Bo Klok hus
• Några villor i samband med Bo Klok
• Folkparken och Julivallen
• Bruksgården 
• Förskolor

Elhandel
Bolaget kommer aktivt att marknadsföra sig i Höganäs kommun under 2016, enligt 
beslutad Marknadsplan. Ett flertal kampanjer kommer att rullas ut, allt för att öka 
kundtillströmningen. Bolaget har budgeterat en liten vinst för 2016.

Interna processer och verksamhetsutveckling det kommande året 
Förutom bolagets investeringar i de olika affärsområdena finns alltid en del förändringar 
eller förbättringar att genomföra internt. Ibland kommer kraven utifrån såsom förändrade 
lagkrav eller myndighetsbeslut, men till det finns alltid förbättringar som kommer inifrån, 
alltså från bolaget själv. 

Här är några exempel på interna projekt under nästa år.
• Upphandling av nytt ekonomisystem där Höganäs Energi är en användare tillsammans 

med övriga bolag och Höganäs Kommun. För nuvarande system finns ingen ny 
systemutveckling att tillgå.

• Inrapportering till EI för den avslutade intäktsramsperioden 2012-2015.
•  Genomförande och uppföljning av den beslutade av styrelsen interna kontrollplanen för 

2016.
•  Genomgång av den övergripande systemarkitekturen för våra hjälpsystem (datasystem).
•  Utveckling av förenklade ekonomiska rapporter.

Organisation 
Företaget uppdelas under VD på följande avdelningar: Administration/Ekonomi/
Kundservice, Nät/Mätning och Fjärrvärme. I ledningsgruppen ingår Benny Ulmestig, 
Ingegerd Svensson, Ulf Liljefors, Gussi Degrenius och Anders Kallin. 

Bolagsstyrning
Styrning av koncernens samlade verksamheter sker genom styrelser i respektive bolag. 
I styrelsen för moderföretaget, Höganäs Energi AB består av 5 ordinarie ledamöter 
med 5 suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses ytterst av Höganäs 
kommunfullmäktige men anmäls på bolagets årsstämma. Dotterbolagets styrelse består 
av samma ledamöter och suppleanter som moderbolaget. Ledamöter och suppleanter 
väljs i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen.
Styrelsen för bolagen sammanträde vid 8 protokollförda sammanträden under 2015. 
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Utöver det har styrelsen också genomfört ett styrelseseminarium.
Bolagets ändamål
Höganäs Energi ABs styrelse gör bedömningen att bolaget under året 2015 bedrivit 
verksamhet enligt affärsmässiga principer med beaktande av de kommunalrättsliga 
principerna, samt följt Höganäs Kommuns beslutade bolagsordning och ägardirektiv.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser efter balansdagen finns att rapportera.

Förslag till vinstdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står

Balanserade vinstmedel 17 283 606 kronor

Årets vinst 45 000 kronor

Summa 17 328 606 kronor

Styrelsen föreslår att

till ägaren utdelas 6 000 000 kronor

i ny räkning överförs 11 328 606 kronor

Summa 17 328 606 kronor

Reviderade ägardirektiv
Vid bolagets årsstämma 2014 erhöll bolaget reviderade ägardirektiv samt bolagsordning
som reglerar storleken på utdelningen till ägaren. I dessa nya direktiv anges 
40 % av resultatet som årlig utdelning. Dessa ägardirektiv har blivit överklagade och 
Förvaltningsrätten har i en dom den 3 februari 2015 ålagt Höganäs Kommun att upphäva 
Kommunfullmäktiges beslut från den 20 mars 2014. Domen har överklagats till högre 
instans, men har ännu inte prövats.

I ett nytt reviderat ägardirektiv från 2016 föreslås ett fast belopp om 6 000 000 som årlig 
utdelning. 

Resultatet av årets verksamhet samt bolagets ställning per den 31 december 2015 framgår 
av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalys. 
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Resultaträkning
Koncernen Moderföretaget

2015 2014 2015 2014

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 106 641 99 448 102 978 98 554

Anslutningsavgifter 6 710 2 233 6 710 2 233

Aktiverat arbete för egen räkning 5 883 5 751 5 883 5 751

Övriga rörelseintäkter 31 542 14 864 27 549 15 284

150 776 122 296 143 120 121 822

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -46 580 -39 367 -39 455 -38 620

Övriga externa kostnader -17 990 -17 186 -17 593 -16 105

Personalkostnader -24 745 -21 547 - 24 674 -21 506

Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella 
anläggningstillgångar -23 616 -24 257 -23 531 -24 211

-112 931 -102 357 -105 253 -100 442

Rörelseresultat 37 845 19 939 37 867 21 380

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 101 8 90

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 519 -2 829 -2 517 -2 829

-2 511 -2 728 -2 509 -2 739

Resultat efter finansiella poster 35 334 17 211 35 358 18 641

Bokslutsdispositioner - - -35 102 -18 540

Resultat före skatt 35 334 17 211 256 101

Skatt på årets resultat -211 -1 523 -211 -1 523

Uppskjuten skatt bokslutsdisposition koncern -7 722 -2 275 - 1489

Årets resultat 27 401 13 413 45 67
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Balansräkning
Koncernen Moderföretaget

2015 2014 2015 2014

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immatriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande 
rättigheter 4 265 6 446 3 955 6 102

Goodwill 4 211 4 812 4 211 4 812

8 476 11 258 8 166 10 914

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 716 4 929 4 716 4 929

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 662 1 775 1 662 1 775

Distributionsanläggningar 246 385 232 514 246 385 232 514

Inventarier, verktyg och utrustning 2 168 2 856 2 168 2 856

Pågående nyanläggningar 10 292 4 238 10 292 4 238

265 223 246 312 265 223 246 312

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 000 1 000

Andra långfristiga fordringar 38 38 38 38

38 38 1 038 1 038

Summa anläggningstillgångar 273  737 257 608 274 427 258 264

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 965 1 792 1 965 1 792

1 965 1 792 1 965 1 792

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 900 12 368 10 900 12 368

Fordingar hos koncernföretag - - - 355

Aktuell skattefordran 1 700 - 1 695 -

Övriga fordringar 1 129 500 1 129 500

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 728 15 636 14 584 15 302

29 457 28 504 28 308 28 525

Kassa och bank 31 487 16 907 29 857 15 708

Summa omsättningstillgångar 62 909 47 203 60 130 46 025

Summa tillgångar 336 646 304 811 334 557 304 289
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Koncernen Moderföretaget

2015 2014 2015 2014

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000

Reservfond 7 908 7 908 7 691 7 691

12 908 12 908 12 691 12 691

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 17 284 24 100

Årets resultat 45 67

17 329 24 167

Annat eget kapital inkl. årets resultat 150 074 129 557

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 162 982 142 465

162 982 142 465 30 020 36 858

Obeskattade reserver 170 012 134 910

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8 506 7 770 8 506 7 770

Uppskjuten skatteskuld 38 219 30 424 1 131 1 059

46 725 38 194 9 637 8 829

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 104 000 104 000 104 000 104 000

104 000 104 000 104 000 104 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 14 532 10 815 13 469 10 788

Skulder till koncernföretag - - 398 18

Aktuell skatteskuld - 1 120 - 1 115

Övriga skulder 865 - 366 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 542 8 217 6 655 7 771

22 939 20 152 20 888 19 692

Summa eget kapital och skulder 336 646 304 811 334 557 304 289



Kassaflödesanalys

24

Koncernen Moderföretaget

2015 2014 2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 37 845 19 939 37 867 21 380

Avskrivningar 23 616 24 257 23 531 24 211

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 604 -538 604 -538

62 065 43 658 62 002 45 053

Erhållen ränta 8 101 8 90

Erlagd ränta -2 519 -2 829 -2 517 -2 829

Betald inkomstskatt -211 -1 523 -211 -1 523

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 59 343 39 407 59 282 40 791

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av varulager -173 -358 -173 -358

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 1 729 -1 637 2 719 -1 823

Ökning (-) (/ minskning (+) av rörelseskulder 310 3 503 -1 101 2 682

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 209 40 915 60 727 41 292

Investeringsverksamheten

Förvärv av immatriella anläggningstillgångar -84 -390 -33 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -39 661 -28 762 -39 661 -28 762

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 745 -29 152 -39 694 -28 762

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -6 884 -2 366 -6 884 -2 366

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 884 -2 366 -6 884 -2 366

Årets kassaflöde 14 580 9 397 14 149 10 164

Likvida medel vid årets början 16 907 7 510 15 708 5 544

Likvida medel vid årets slut 31 487 16 907 29 857 15 708
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Tre av medarbetarna i kundservice: Sandra Blomgren, Elizabeth Jansson, Ulrika Lindh
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Ordinarie ledamöter Styrelsesuppleanter
Ulf Holmqvist - Ordförande
Solweig Adam Stjernvall - Vice ordförande
Anders Melin 
Lennart Johansson
Bengt Silfverstrand

 Christian Witt
 Kjell Klang 
 Ingemar Narheim
 Lennart Lindblad
 Barbara Struglics Bogs

Styrelsen



Verkställande direktör

Personalrepresentanter

Revisionsbyrå Ansvarig revisor

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleant

Benny Ulmestig

Magnus Persson
Elizabeth Jansson
Sandra Blomgren
Göran Svederud

Ernst & Young AB Magnus Helmfrid

Bertil Toresson

Bonny Fridlund
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Styrelsen: Bengt Silfverstrand, Ingemar Narheim, Göran Svederud, Ulf Holmqvist, Barbara Struglics Bogs, 
Kjell Klang, Anders Melin, Solweig Adam Stjernvall, Lennart Lindblad, Lennart Johansson, Elizabeth Jansson, 
Benny Ulmestig, Sandra Blomgren. På bilden saknas Christian Witt och Magnus Persson.



Höganäs Energi AB 
556440-2401

Verkstadsgatan 13, 263 82 Höganäs
042-33 74 00, www.hoganasenergi.se

Höganäs Energi är Kullabygdens lokala energibolag som ägs av kommunen. Vi 
levererar energilösningar inom elnät, elhandel, fibernät och fjärrvärme samtidigt som 
vi strävar efter god service och hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris.


