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ÅRET I KORTHET

LÅGA KOSTNADER FÖR
BOENDE I HÖGANÄS
Höganäs har återigen hamnat högst i Nils 
Holgersson-rapportens lista som visar 
levnadskostnader i de olika kommunerna i Skåne 
när det gäller värme, el, vatten och avlopp och 
renhållning. För Höganäs Energis del handlar det då 
om våra låga avgifter för el och fjärrvärme.

UTÖKAD KAPACITET I NÄTET
Samhällets expansion och ökade behov möts upp 
med kontinuerligt stora investeringar i elnätet, 
där vi förnyar och förbättrar. Under 2019 har vi 
förstärkt vår mottagningsstation för 30 mkr. Med 
detta uppnår vi bland annat ökad kapacitet och 
driftsäkerhet i elnätet.

FIBER FINNS NU TILL ALLA
I september 2019 anslöt vi den sista fastigheten 
i Kullabygden vilket betyder att alla i 
Höganäs kommun nu har tillgång till fiber. 
Vi kommer att fortsätta med våra populära 
efteranslutningskampanjer för de fastigheter som 
inte anslutit sig till fibernätet.

UPPSKATTAD LADDNING AV 
EL- OCH HYBRIDBILAR
Vi har under 2019 installerat 34 laddplatser för 
laddbara bilar på centrala platser och i byarna i 
kommunen. Vi ser redan att platserna är populära 
och utnyttjas.

ÖKANDE INTRESSE FÖR  
SOLCELLSANLÄGGNINGAR
Att producera sin egen energi blir alltmer populärt 
i Kullabygden. Vid årets slut hade 200 fastigheter i 
kommunen en solcellsanläggning installerad.

 

VI BYTER TILL MODERNARE  
OCH SÄKRARE ELMÄTARE
Under året har vi gjort en upphandling och avtal 
med Kamstrup som tillsammans med oss kommer 
att byta ut samtliga elmätare i kommunen under 
2020. De nya mätarna innebär nya möjligheter för 
ett säkrare och modernare mätvärdesflöde. 

NYTT SYSTEM FÖR
KUNDINFORMATION
Under 2019 har vi arbetat med att förbereda ett 
byte av vårt kundinformationssystem. Systemet 
kommer under 2020 att uppgraderas till en helt ny 
plattform som kommer att ge oss större möjligheter 
att ge våra kunder bättre och mer tillgänglig service. 

LANSERING AV MOBIL-APP
I samband med nytt administrativt system och som 
ett led i den tekniska utvecklingen lanserade vi i 
mitten av 2019 en mobil applikation där vi erbjuder 
våra kunder lättåtkomliga befintliga och nya 
tjänster.

POSITVT RESULTAT GYNNAR 
KOMMUNINVÅNARNA
Siffrorna visar åter igen ett positivt resultat för våra 
verksamheter. Det är ett gott tecken på att det 
vi gör är rätt och att vi fortsätter vara ett stabilt 
energiföretag. Genom vår ägare stannar vinsten i 
kommunen och det gynnar våra kunder.

TYDLIG LEDSTJÄRNA OCH 
STRATEGISK RIKTNING
Affärsplanen ger tillsammans med marknadsplanen 
tydliga riktlinjer för hur målen ska nås, med ett 
fokus på kunden och ett starkt varumärke samt en 
strävan efter utveckling av befintliga tjänster och 
fler affärsområden. Våra kärnvärden Hjälpsamhet, 
Engagemang och Glädje är en värdefull vägledning 
i vårt strategiska och dagliga arbete, och har blivit en 
del av Höganäs Energis identitet och själ.
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VD HAR ORDET
Det första jag tänker på när jag ser tillbaka 
på året som gått och vad som är unikt för 
2019 är att vi är klara med fiberutbyggnaden. 
Att samtliga i en kommun har blivit erbjudna 
fiberanslutning till sin fastighet är inte 
bara unikt i Sverige utan även i resten av 
världen. Fibernätet sträcker sig till både 
åretruntbostäder och fritidshus samt företag 
och andra fastigheter. 

Utbyggnaden möjliggör fortsatt digitalisering 
och vidare utveckling av nya och bättre tjänster 
för invånarna i vår kommun. Eftersom Höganäs 
kommun äger infrastrukturen kan kommunens 
invånare och företagare känna sig trygga med sina 
fiberanslutningar idag och i framtiden. 

HÖGANÄS REDO ATT VÄXA
I takt med att vår kommun växer och antalet 
invånare, bostäder och företag ökar måste 
också elnätet bli större. Därför har vår 
mottagningsstation för el utökats med ökad effekt 
och kapacitet så att vi kan ansluta nya områden 
och kunder i framtiden, t. ex. den nya stadsdelen 
Tornlyckan och en nyetablerad golvfabrik i 
Viken. Expansionen har kostat 30 mkr och ger 
oss utrymme och kapacitet att växa i många år 
framöver. 

FJÄRRVÄRMENS FÖRTRÄFFLIGHET
Det gångna året har vi gjort en djup och noggrann 
utredning för att kunna analysera fjärrvärmens 
påverkan på vår miljö och ekonomi i jämförelse 
med andra uppvärmningsalternativ såsom 
värmepumpar.
En gång i tiden togs ett klokt beslut om att 
ta tillvara på spillvärmen från ortens stora 
industri och använda den till uppvärmning av 
bostäder, förvaltningsbyggnader och andra 
verksamhetslokaler. Ett beslut som vi fortfarande 
är glada över. Samtidigt är det positivt att låta en 
nutida utredning och analys av extern expertis än 
en gång visa att fjärrvärme är fantastiskt för miljön, 
bra för kundens ekonomi och en driftsäker teknik 
för uppvärmning. 

VÅR DRÖM OM ELHANDEL
För sex år sedan tog vi beslutet att återigen bli 
elhandelsleverantör. Då kunde vi inte ens drömma 
om att så många av Höganäs invånare och företag 
ville ha oss som sin leverantör. Vid årsskiftet 
passerade vi 6 100 elhandelskunder och antalet 
fortsätter att öka. Jag vill rikta ett stort tack till alla 
er kunder som visat ert förtroende för oss. 

DET BÄSTA ÄR ÄNDÅ FRAMTIDEN
Fokus på kundbemötande och proaktiv kundservice 
är viktigt på vår resa från elverk till hjälpsamt 
energibolag. Därför har vi organiserat en sälj- och 
marknadsavdelning med en ny ansvarig ledare i 
spetsen. Våra kunder vill gärna ha vår hjälp och då 
är det viktigt att vi finns tillgängliga för dem. Vi 
investerar även i en utbyggnad av våra lokaler för 
att ta emot våra kunder och ge dem bättre service.

Avslutningsvis vill jag ge ett stort tack till alla 
medarbetare på Höganäs Energi som genom 
sin hjälpsamhet och engagemang ser till att allt 
fungerar som det ska. Ni är hjältarna som rycker in 
vid strömavbrott och hjälper våra kunder med högt 
och lågt i alla situationer och bidrar till att Höganäs 
är en fantastisk kommun att bo och verka i.

 
 
Benny Ulmestig, VD
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Magnus Magneklint - Elmontör 
Torbjörn Blomgren - Elmontör 

Fjärrvärmeledningar
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Utvecklingen av verksamheten och dess resultat.

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 samt produktion, distribution och 
handel med fjärrvärme i Höganäs och ansvarar 
för utbyggnaden av den digitala infrastrukturen 
i Höganäs kommun. Dotterbolaget Höganäs 
Energi Handel AB har elhandel som 
verksamhet, med start den 1 maj 2014.

Enligt ägardirektiv har bolaget som sitt huvudsakliga 
ändamål med sin verksamhet att främja 
distributionen av 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 i stadsnätet. 

Till bolagets ändamål hör även att verka för att en 
kontinuerligt ökande andel av energiförsörjningen 
kommer från förnybara källor i enlighet med 
Höganäs kommuns miljöprograms mål. Bolaget 
ska drivas enligt affärsmässiga principer under 
iakttagande av de kommunala ändamålen med 
verksamheten och de kommunalrättsliga principer 
som framgår av dessa direktiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
Elnät
2019 har inneburit fortsatt stora investeringar i 
elnätet och totalt sett uppgick investeringarna 
till 47,5 mnkr.  

Det långsiktiga arbetet med att gräva ner våra 
luftlinjer har fortsatt under året i samband med 
fiberutbyggnaden på landsbygden. Vi har med 
dessa projekt ersatt ca 9 km luftlinjer. Den största 
ekonomiskt enskilda investeringen är utbyggnaden 
av vår mottagningsstation. 

Det har även påbörjats byggnation av den nya 
stadsdelen Tornlyckan. Under 2019 investerade 
vi strax över 5,5 mnkr. Detta projekt fortsätter 
under 2020. Utöver ovanstående har bolaget 
gjort förstärkningar i elnätet samt bytt ett antal 
nätstationer som blivit uttjänade.

Digital infrastruktur
Under 2019 fortsatte utbyggnaden enligt 
plan, vilket innebar att alla nu har erbjudits 
fiberansluting.

Fiberprojektet avslutades med en lunch på 
Kullagårdens Wärdshus med en stor del av de som 
varit involverade i fiberutbyggnaden. Entreprenörer, 
medarbetare, kommunen, politiker, Öresundskraft 
och ordförande för ssnf deltog. 

Höganäs kommun är nu en av de första i Sverige 
som kan erbjuda fiber till alla sina invånare. Totalt 
har idag ca 10 700 hushåll i Höganäs kommun, 
fördelat mellan ca 2 100 lägenheter och ca 8 600 
småhus, möjlighet till en fiberanslutning. Av dessa 
är drygt 76% aktivt uppkopplade, alltså anslutna till 
Internet och använder någon tjänst. Under året har 
30 mnkr investerats i fibernätet.
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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 rökgaser i produktionsanläggningarna.

Under 2019 har, i likhet med tidigare år, majoriteten 
av energin till fjärrvärmenätet kommit ifrån 
Höganäs Sweden AB i form av spillvärme. När 
spillvärmeleveranserna inte räcker till, används 
främst bioolja som spetsbränsle i panncentralen. 
Naturgas finns tillgängligt som reservbränsle. 

Spillvärmeenergin har försett nätet till 80%, 
vilket får beskrivas som strax under den normala  
fördelningsprocentnivån. HSAB nådde inte upp till 
sin förväntade produktionstakt vilket gjorde att  
spillvärmeproduktionen minskade. Detta gjorde 
att vi inte kom upp till den nivå som vi har haft de 
senaste åren. Resterande spetseldning har skett 
nästan uteslutande med bioolja. Det har även skett 
en löpande förtätning i fjärrvärmenätet. 

Fyra nya fastigheter har kopplats in, och nya 
anslutningar är på gång under 2020. Total 
ledningslängd är idag ca 21 km och totalt är 166 
fastigheter och industrier samt 80 villor inkopplade. 
Höganäs Sweden AB har tillsammans med oss 
sökt bidrag för ökat tillvaratagande av spillvärme. 
Klimatklivet stöttar lokala klimatnyttiga initiativ 
som minskar utsläpp av koldioxid. Bidraget på 
1,5 miljoner investerades i en ny rökgaskanal till 
Höganäs AB. Ombyggnaden blev klar under 2019 
och gav en ökad energiåtervinning om ca 0,8 MW. 

Elhandel
Det helägda dotterbolaget 
Höganäs Energi Handel AB levererar och säljer 
el sedan 2014. Tillväxten har varit stark sedan 
start och under slutet av 2019 passerade 
bolaget 6 100 kunder. 

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

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

Interna processer  
och verksamhetsutveckling 
Arbetet med införandet av ett nytt 
kundinformationssystem har fortsatt 
under året och de slutliga användar- och 
systemtesterna blev färdiga under vintern 
2019. Systemet kommer att vara i full drift i 
början av 2020.

Innan sommaren 2019 lanserade vi vår 
mobilapplikation samt möjligheten för våra kunder 
att använda bank-id för inloggning till ”mina sidor” 
via vår webbplats. 

Svenska Kraftnät har under 2018 gett elnät- och 
elhandelsbolag direktiv, samt en tidsplan, för 
åtgärder inför införandet av Elmarknadshubben 
till år 2021/2022. Vi har fortsatt vårt arbete med 
inventering av grunddata samt rättning och 
komplettering av bl a mätpunktsadresser och har 
dialog med våra systemleverantörer.

Kontrollmoment, satta enligt intern kontrollplan 
för året, har följts upp dels inom ekonomi för att 
säkra bevakning och indrivning av kundfordringar, 
dels inom säkerhet för att undvika personskada vid 
kulvertbyggnation eller skadegörelse i nod/THF 
samt även inom verksamheten avseende risker för 
entreprenörer vid eventuell avgrävning av elkabel. 
Kontrollerna är genomgångna utan några avvikelser 
förutom arbetet med beräkning och märkning av 
stationer, för omkoppling vid effektbrist, som pågår 
och förväntas bli klart under 2020.

Bolagets treåriga affärsplan har uppdaterats för de 
tre kommande åren 2020-2022. Affärsplanen är 
huvuddokumentet för bolagets framtida inriktning 
och utveckling. Den godkänns och beslutas årligen 
av styrelsen.
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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. Målet 
är att minska utsläpp av växthusgaser, 
möjliggöra distansarbete och minska antalet 
persontransporter genom utbyggnad av 
fibernätet samt öka försäljningen av grön el.

Panncentralen är tillståndspliktig enligt miljöbalken 
och har ett giltigt tillstånd. Miljöpåverkan utgörs 
huvudsakligen av utsläpp till luft. Under normaldrift 
täcks värmebehovet mestadels 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 2019 uppgick till  
38 523 MWh och om det antas att en villa förbrukar 
omkring 20 MWh motsvarar detta ungefär 1926 
villor som inte behöver använda naturgas, olja eller 
el för motsvarande mängd.

Nedgrävning av luftledning
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Resultat
Årets resultat efter finansiella poster om 43,2 mnkr för moderbolaget är 23,7 miljoner mer än vad 
som budgeterats.  Det är fördelat på elnät 16,4mnkr ( budget 7,7), fjärrvärme 8,6 mnkr (budget 8,0) 
och fiber 18,2 mnkr ( budget 3,8).

I nedanstående tabell visas ekonomisk översikt för de fem senaste räkenskapsåren.

Höganäs Energi AB – Moderbolaget

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 160 343 165 323 145 023 129 624 120 425

Resultat efter finansiella poster (tkr) 43 224 35 716 34 075 23 012 35 358

Räntabilitet på totalt kapital (%) 8 8 9 7 11

Räntabilitet på eget kapital (%) 17 16 17 13 22

Kassalikviditet (%) 241 165 282 247 300

Soliditet 49 50 50 50 49

Höganäs Energi – Koncernen

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 191 545 193 784 161 517 138 886 124 088

Resultat efter finansiella poster (tkr) 45 060 36 168 35 314 23 661 35 334

Räntabilitet på totalt kapital (%) 9 8 9 7 11

Räntabilitet på eget kapital (%) 17 16 18 13 22

Kassalikviditet (%) 230 165 267 241 285

Soliditet 49 50 50 50 49

Investeringar i anläggningstillgångar
Har uppgått till 84,9 mnkr enligt tabellen nedan.

Nätstationer 1,3 mnkr

Högspänningsledningar 9,0 mnkr

Lågspänningsledningar 10,9 mnkr

Mottagning-fördelningsstation 26,3 mnkr

Optonät 30,4 mnkr

Fjärrvärmenät 3,5 mnkr

Övrigt 3,5 mnkr



13

Personal
Höganäs Energi AB har idag 36 anställda,  
varav 23 män och 13 kvinnor. 

Genomsnittlig ålder och anställningstid för 
anställd är 48 år respektive 13 år. Under bolagets 
verksamhetstid, 28 år, har 29 personer slutat genom 
pensionsavgång. 

Sjukfrånvaro 2019
Totalt 5,02 % inom resp. grupp

Varav kvinnor 2,56 % 7,09 %

Varav män 2,46 % 3,85 %

Friskvårdsbidrag, förmånsportal och återkommande 
hälsokontroller är några av åtgärderna för att minska 
sjukfrånvaron.

Från och med hösten 2019 genomför vi också 
interaktiva veckovisa medarbetarundersökningar i 
syfte att regelbundet följa upp och vid behov kunna 
vidta åtgärder gällande arbetsmiljö och trivsel

Energiomsättning 
El
Under 2019 levererades till våra kunder 
269 GWh el (277 GWh 2018). Total inleverans 
över mottagningsstationen uppgick under året 
till 210 GWh (225 GWh). 

Från vindkraftverken i Stureholm, Glimminge, 
Nyhamnsläge, Lönhult, Täppeshusen, Gunnestorp, 
S Ingelsträde och Rågåkra har det levererats 73 GWh 
(66 GWh). Skillnaden mellan total leverans och 
leverans till våra kunder är nätförluster och uppgår 
till 14 GWh (14,5 GWh). Högsta effektuttaget 
inträffade under februari och noterades till 64,5 MW 
(67,5 MW).

Fjärrvärme
Det levererades 48 228 MWh värme 
(48 694 MWh, 2018) till fjärrvärmenätet. 

Leveransen har skett med spillvärme 38 523 MWh 
(42 880 MWh 2018) motsvarande 80 procent 
(88 procent 2018). Resterade har skett genom 
eldning i panncentral, så kallad spetslasteldning 
med 9 705 MWh (5 814 MWh 2018) motsvarande 
20 procent (12 procent  2018).
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Nya transformatorn T6 anländer vid ombyggnaden av vår mottagningsstation
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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 
Sweden AB för fjärrvärmeverksamheten.

De risker som förknippas med elhandels- 
verksamheten är till exempel elpris-, volym-, 
valuta-, motparts-, likviditets-, områdespris- och 
administrationsrisk. Företaget har för avsikt att 
hantera dessa risker. Dels genom samarbetsavtalet 
”Extra trygg” som tecknats med Skellefteå Kraft 
AB, samt genom vissa aktiva val såsom att klara 
den nya verksamheten med befintlig personal och 
befintliga system, och att begränsa omfattningen av 
försäljningen till Höganäs (Skåne).
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FRAMTIDA UTVECKLING
Elnät
I samband med budgetarbetet för 2014 gjordes 
en långsiktig investeringsplan för bolagets 
totala verksamhet. Den visar på ett totalt 
investeringsbehov om cirka 500 mnkr de 
kommande 20 åren. 

Huvuddelen, cirka 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 2020 kommer ytterligare 8,6 km luftledning 
att grävas ner till en kostnad av 5,9 mnkr. Kostnaden 
för den årliga nyexploateringen beräknas bli 6,5 
mnkr. För att vi skall kunna möta kraven från våra 
myndigheter om vad en elmätare skall kunna 
rapporterna kommer vi att byta ut alla våra elmätare 
under 2020. Det kommer även att bli administrativt 
lättare att sköta insamlingen i ett nytt modernt 
insamlingssystem. Totala investeringar i elnätet 
beräknas till ca 48,3 mnkr och innefattar både re- 
och nyinvesteringar.

Digital infrastruktur
Fibernätet går nu in i en förvaltningsfas som 
innebär att fibernätet och den infrastruktur 
som nu har lagts i Höganäs kommun ska 
förvaltas och underhållas.

Vi ser att svartfiberaffärerna från företag i 
kommunen ökar vilket ger oss en ökad intäkt. Vi 
kommer under de närmaste åren erbjuda kunder att 
efteransluta sig till fibernätet genom kampanjer som 
vi genomför i de områden där vi grävt fiber sedan 
tidigare. Detta kommer vara klart till sommaren 
2020. 

LoRa WAN tekniken, som innebär att man skickar 
små och korta meddelande med radio, kommer att 
öka under 2020. I dagsläget har vi cirka 50 st LoRa 
sensorer ute för prov. Kommunen är vår största 
kund.

Fjärrvärme
Under 2020 fortsätter arbetet med att förtäta 
fjärrvärmenätet och ansluta fler objekt. 
Fjärrvärmeanslutningen är en av de första 
delarna i byggprocessen och därför dröjer det 
1-2 år innan någon flyttar in i fastigheten och 
anslutningen börjar att användas. 

Kommande anslutningar under 2020
• Folkparken och Julivallen.

• Sågcrona, flera olika fastigheter.

• Släggan m.fl.

Höganäs Energi står inför den enskilt största 
utbyggnaden sedan uppbyggnadsfasen i mitten på 
2000-talet. Stadsdelen Tornlyckan som planeras 
och byggs under 2020 och framåt kommer att 
anslutas till fjärrvärmenätet. Första etappen 
omfattar ca. 1300 meter rör med uppemot ett 
20-tal flerfamiljshus som potentiella kunder. Första 
etappen beräknas vara klart till semestern 2020.

Elhandel
Under 2020 kommer vi hålla en stadig 
kommunikation med våra privatkunder för att 
öka penetrationen i Kullabygden.

Målet är att alla som ska byta elhandelsavtal 
ska se Höganäs Energi som ett bra alternativ. På 
företagssidan kommer vi under första halvåret att 
arbeta med att sätta strukturen, både i system och 
i typer av avtal för att skapa ett värdeerbjudande 
för alla våra verksamheter. En viktig fråga är att 
kunna samla försäljningen av kilowatt-timmar 
med andra affärer, till exempel en laddstolpe med 
ett elhandelsavtal. Här har vi en unik position i 
kommunen. Vi kommer att inleda en proaktiv 
dialog med våra kunder på ett strukturerat sätt. I 
samtal med Höganäs Energi ska inga frågor lämnas 
obesvarade, oavsett om det gäller privatkunder, 
företagskunder eller annan verksamhet. 
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Johan Martinsson, Marknadschef

Interna processer och verksamhets-
utveckling det kommande året 
Utöver investeringar inom elnät, fiber, 
fjärrvärme och elhandel arbetar vi kontinuerligt 
med att förbättra bolaget och dess 
organisation. 

Behov av förändring kan även uppstå på grund av 
förändrade lagkrav eller myndighetsbeslut. 

Exempel på interna projekt under 2020. 
• Genomförande och uppföljning av den interna 

kontrollplanen för 2020 som godkänts av 
styrelsen. 

• Införande av ett nytt kundinformationssystem för 
drift under första halvan av 2020.

• Utveckling av mina sidor för vår mobila applikation 
och hemsida.

• Kommunfullmäktige tog i juni 2019 beslut 
om policy för informationssäkerhet och 
personuppgifter. Projektet med att klassificera all 
information för rätt skyddsnivå kommer att starta 
2020 och förväntas pågå fram till 2023.

• Fortsätta att införliva, levandegöra och 
kvalitetssäkra bolagets värdegrund genom 
kontinuerliga medarbetarundersökningar.
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ORGANISATION  
Företaget uppdelas under VD på följande 
avdelningar:  
Administration/Kundservice/Kommunikation, 
Ekonomi, Nät/Mätning, Fiber och Fjärrvärme. 

I ledningsgruppen ingår Benny Ulmestig,  
Johan Martinsson, Ingegerd Svensson, Ulf Liljefors,  
Rickard Lindholm, Anders Kallin och Björn Nilsson. 

BOLAGSSTYRNING 
Styrning av koncernens samlade verksamheter 
sker genom styrelser i respektive bolag. Styrelsen 
för moderföretaget, Höganäs Energi AB, består av 
fem ordinarie ledamöter med fem 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 sammanträdde vid 
sex protokollförda sammanträden under 2019. 
Utöver det har styrelsen också genomfört ett 
styrelseseminarium.

BOLAGETS ÄNDAMÅL
Höganäs Energi AB:s styrelse gör bedömningen 
att bolaget under 2019 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.

VINSTDISPOSITION 
Till bolagsstämmans förfogande står

Balanserade  
vinstmedel

21 699 845 kronor

Årets vinst 15 570 027 kronor

Summa 37 269 872 kronor

Styrelsen föreslår att 

till ägaren utdelas 7 000 000 kronor

i ny räkning överförs 30 269 972 kronor

Summa 37 269 972 kronor

Resultatet av årets verksamhet samt bolagets 
ställning per den 31 december 2019 framgår av 
efterföljande resultat och balansräkningar samt 
kassaflödesanalys.
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Henrik Svensson, Elmontör
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Torbjörn Blomgren & Magnus Magneklint, Elmontörer
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RESULTATRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2019 2018 2019 2018

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 191 545 193 784 160 343 165 323

Aktiverat arbete för egen räkning 5 032 4 391 5 032 4 391

Övriga rörelseintäkter 6 763 7 870 7 405 8 726

203 340 206 045 172 780 178 440

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -79 659 -69 687 -52 047 -43 560

Övriga externa kostnader -25 989 -44 631 -24 956 -44 553

Personalkostnader -28 538 -28 284 -28 505 -27 434

Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella 
anläggningstillgångar -22 868 -26 145 -22 825 -26 057

-157 054 -168 747 -128 333 -141 604

Rörelseresultat 46 286 37 298 44 447 36 836

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 - 13 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 239 -1 130 -1 236 -1 120

-1 226 -1 130 -1 223 -1 120

Resultat efter finansiella poster 45 060 36 168 43 224 35 716

Bokslutsdispositioner - - -24 789 -27 212

Resultat före skatt 45 060 36 168 18 435 8 504

Skatt på årets resultat - -2 143 - -2 043

Uppskjuten skatt -8 351 -2 576 -2 865 82

Årets resultat 36 709 31 449 15 570 6 543



22

BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2019 2018 2019 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immatriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande 
rättigheter 1 262 808 1 259 762

Goodwill 1 805 2 406 1 805 2 406

3 067 3 214 3 064 3 168

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 3 862 4 076 3 862 4 076

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 209 1 322 1 209 1 322

Distributionsanläggningar 393 618 305 990 393 618 305 990

Inventarier, verktyg och utrustning 3 290 2 808 3 290 2 808

Pågående nyanläggningar 18 603 42 995 17 256 42 995

420 582 357 191 419 235 357 191

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 000 1 000

Andra långfristiga fordringar 38 38 38 38

Uppskjuten skattefordran - - - 2 989 

38 38 1 038 4 027

Summa anläggningstillgångar 423 687 360 443 423 337 364 386

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 800 2 264 1 800 2 264

1 800 2 264 1 800 2 264

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 471 31 220 24 157 31 217

Fordringar hos koncernföretag - - 561 -

Aktuell skattefordran 4 234 - 4 219 -

Övriga fordringar 48 687 48 687

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 179 22 369 17 660 17 975

49 932 54 276 46 645 49 879

Kassa och bank 43 257 25 575 40 313 22 371

Summa omsättningstillgångar 94 989 82 115 88 758 74 514

Summa tillgångar 518 676 442 558 512 095 438 900
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2019 2018 2019 2018

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 15 700 15 157

Årets resultat 15 570 6 543

31 270 21 700

Annat eget kapital inkl. årets resultat 243 182 212 472

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 256 090 225 380

256 090 225 380 43 961 34 391

Obeskattade reserver 264 429 237 800

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6 587 7 084 6 587 7 084

Uppskjuten skatteskuld 54 843 46 494 371 496

61 430 53 578 6 958 7 580

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 160 000 114 000 160 000 114 000

160 000 114 000 160 000 114 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 638 16 361 7 494 15 961

Skulder till koncernföretag - - - 1 468

Aktuell skatteskuld - 2 402 1 16- 1 162 210

Övriga skulder 16 781 16  850 16 781 16 485

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 737 13 987 12 472 9 005

41 156 49 600 36 747 45 129

Summa eget kapital och skulder 518 676 442 558 512 095 438 900
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Laddplats vid Höganäs Saluhall
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 46 286 37 298 44 447 36 836

Avskrivningar 22 868 26 145 22 825 26 057

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -508 18 286 -508 18 286

68 646 81 729 66 764 81 179

Erhållen ränta 13 - 13 -

Erlagd ränta -1 239 -1 130 -1 236 -1 120

Betald inkomstskatt -6 636 -1 528 -6 429 -1 519

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 60 784 79 071 59 112 78 540

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av varulager 464 -399 464 -399

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 8 578 -31 564 9 293 -29 873

Ökning (-) (/ minskning (+) av rörelseskulder -6 045 18 494 -6 175 18 059

Kassaflöde från den löpande verksamheten 63 781 65 602 62 694 66 327

Investeringsverksamheten

Förvärv av immatriella anläggningstillgångar -1 060 - -1 060 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -85 165 -72 237 -83 818 -72 237

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 126 - 126 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -86 099 -72 237 -84 752 -72 237

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Upptagna lån 46 000 - 46 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 000 -6 000 40 000 -6 000

Årets kassaflöde 17 682 -12 635 17 942 -11 910

Likvida medel vid årets början 25 575 38 210 22 371 34 281

Likvida medel vid årets slut 43 257 25 575 40 313 22 371
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STYRELSE OCH VD

Henrik Rasmusson, Lennart Lindblad, Ulf Holmqvist, Christian Witt,Barbara Struglics Bogs, Kjell Klang, Benny Ulmestig

Ordinarie ledamöter Styrelsesuppleanter
Ulf Holmqvist – Ordförande
Solweig Adam Stjernvall – V.Ordf. 
Anders Melin 
Lennart Lindblad
Lennart Johansson

Christian Witt
Kjell Klang
Barbara Struglics Bogs 
Alexander Malmqvist
Henrik Rasmusson

Personalrepresentanter
Magnus Persson
Elizabeth Jansson
Sandra Blomgren
Torbjörn Blomgren

STYRELSE
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Henrik Rasmusson, Lennart Lindblad, Ulf Holmqvist, Christian Witt,Barbara Struglics Bogs, Kjell Klang, Benny Ulmestig Alexander Malmqvist, Solweig Adam Stjernvall, Sandra Blomgren, Elizabeth Jansson, Anders Melin , Lennart Johansson , Torbjörn Blomgren

VD ERNST & YOUNG
Ansvarig revisor

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleant

Benny Ulmestig

Henrik Rosengren, auktoriserad revisor

Bertil Toreson

Hazze Brokopp

Ej med på bild: Magnus Persson
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Höganäs Energis personal vid ett studiebesök på Solsidan i Varberg, en av Sveriges största solcellsanläggningar 
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HJÄLPSAMHET

ENGAGEMANG

GLÄDJE

VISION
Vår vision är att möjliggöra 
ett funktionellt och hållbart 
liv för Kullabygdens invånare 
och företag. Vi tillhandahåller 
pålitlig infrastruktur och 
tjänster för energi, värme och 
kommunikation samt blickar 
framåt mot nya sätt att 
förbättra livet för våra kunder.

Ledstjärnan som genomsyrar 
vårt förhållningssätt och 
dagliga arbete är Hjälpsamhet, 
Engagemang och Glädje.



VI GER 

ENERGI TILL 
KULLABYGDEN

Höganäs Energi ägs av Höganäs kommun och finns till för 
Kullabygdens invånare och företag. Vårt bidrag är att göra vår 

kommun till en attraktiv plats att bo och verka i genom att underhålla 
och utveckla tjänster för energi och digital kommunikation. 

Vi skapar affärsmässig samhällsnytta genom att tillhandahålla 
tjänster och produkter av bästa möjliga funktion till lägsta möjliga pris 

för alla våra kunder i Kullabygden.

Kullabygdens energibolag med elnät, fiber, fjärrvärme och elavtal
Höganäs Energi AB | 263 82 Höganäs | Verkstadsgatan 13C

042 – 33 74 00 | hoganas.energi@hoganas.se | www.hoganasenergi.se


