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ÅRET I KORTHET
Låga levnadskostnader i Höganäs
Höganäs har tillsammans med Helsingborg hamnat 
högst i Nils Holgersson-rapportens lista över de 
kommuner i Skåne som har lägst levnadskostnader 
när det gäller värme, varmvatten, vatten och avlopp, 
el och renhållning. För Höganäs Energis del handlar 
det då om våra låga avgifter för el och fjärrvärme.

Förbättrad driftsäkerhet
Samhällets expansion och ökade behov möts upp 
med kontinuerligt stora investeringar i elnätet, där 
vi förnyar och förbättrar. Med detta uppnår vi bland 
annat ökad kapacitet och driftsäkerhet.

Fiber till alla
Fiberutbyggnaden räknar vi med ska bli klart 
under 2019. Då ska alla i Kullabygden ha tillgång 
till fiber. Utbyggnaden går samtidigt in i nästa fas 
för redan utbyggda tätorter. Fastigheter som inte 
anslutit sig till fibernätet får nu ett erbjudande om 
efteranslutning.

Laddstolpar till el- och hybridbilar
Under 2018 har vi planerat utplacering av 34 ladd-
platser för laddbara bilar på centrala platser i 
kommunen. Installationen kommer att ske under 2019. 

App för ökad kundnytta
I samband med nytt administrativt system och som 
ett led i den tekniska utvecklingen har vi också legat 
i startgroparna för framtagandet av en app där vi ska 
kunna erbjuda kunderna lättåtkomliga befintliga och 
nya tjänster. 

Stabilt positivt resultat
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.

Vägledande arbetsverktyg
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
Sedan två år tillbaka har vi mätt 
kundernas upplevelse av oss vid flera 
undersökningstillfällen. Vi har fått väldigt 
positiva omdömen och är tacksamma 
för att kunderna hjälper oss med dessa 
återkopplingar. Vår målsättning är ju 
förstås att bli ännu bättre. Vi brukar tala om 
100 procent, och det innebär att vi vill göra 
det allra bästa tänkbara för våra kunder i alla 
sammanhang, och ge service i världsklass.

Erfarenheter leder till utveckling
När vi tänker tillbaka på året som gått dyker ofrån-
komligt elavbrottet den 6–7 juni upp i tankarna. 
Det var två intensiva dagar då kommuninvånarna 
var utan ström, till följd av att en lastbil hade kört 
av vägen i Ängelholms kommun och med full kraft 
träffat en elstolpe som bar på huvudledningen in 
till vår kommun. Först efter nästan ett dygn hade 
lastbilen flyttats och stolpen lagats så att vi kunde 
börja koppla på strömmen till våra kunder igen – 
ett arbete som måste göras i etapper för att mini-
mera risken för att systemet blir överbelastat. 

Det blir förstås stora konsekvenser när hela sam-
hället blir utan ström, och så här i efterhand blev 
kanske vetskapen om hur svårt det blir att kom-
municera med varandra en av de större erfarenhet-
erna. Idag sker allting så snabbt, med alla möjliga 
sätt att kommunicera digitalt, men vid strömav-
brottet gick vi verkligen tillbaka till dåtid, och vi var 
tvungna att förflytta oss fysiskt för att nå varandra. 
Som ett led i efterarbetet kommer vi att förstärka 
våra möjligheter att kommunicera vid eventuella 
liknande händelser i framtiden.

Nära målet för fiberutbyggnaden
När man sätter igång ett så stort projekt som 
”fiber till alla” i kommunen så känns det som 
att man har väldigt långt till målet. En mängd 
fallgropar på vägen gjorde att det har behövts en 
stark tro och uthållighet för att genomdriva hela 
utbyggnaden. Idag har vi beställt den sista etappen 
och är plötsligt nära målet. Vi kommer att bli en 
av de första kommunerna i landet som har byggt 
fiber till alla, och dessutom utan bidragsstöd från 
samhället, vilket gör att vi känner oss extra stolta 
över projektet. 

Elhandel med mervärden
Sedan får vi inte glömma antalet elhandelskunder 
som har ökat stadigt i en rakt stigande kurva. Vid 
årsskiftet passerade vi 5 200 elhandelskunder. Vi 
ligger bra till prismässigt förutom en mängd andra 
fördelar såsom att vi är lättillgängliga, att vi har 
snabb och personlig service, att vi ger en mängd 
mervärden (exempelvis sponsring och evenemang), 
att vi är kommunalägda så att pengarna går tillbaka 
till kommunen, att man får både elnät och elhandel 
på samma faktura och så förstås att vi enbart säljer 
grön el. Det tror vi har varit viktiga faktorer för våra 
kunder. 

Framåtblick med tillförsikt
Det är en mycket intressant bransch vi befinner 
oss i. Energifrågorna är hetare än någonsin i hela 
världen. Det känns som en stor förmån att ha 
möjlighet att påverka och bidra på olika positiva 
sätt för att värna om vår älskade Kullabygd, och 
planeten.

Jag vill rikta ett stort tack till alla anställda. Vi 
har haft flera år med bra omsättningstillväxt, 
lysande resultattillväxt och ökade investeringar 
vilket möjliggjorts med en fantastisk personal 
som hanterar allt på ett föredömligt sätt. Det 
känns verkligen att våra kärnvärden ”hjälpsamhet, 
engagemang och glädje” hjälper oss i detta arbete.

Benny Ulmestig, VD



7



8

Magnus Magneklint - Elmontör 
Torbjörn Blomgren - Elmontör 

Örjan Nilsson, grävmaskinist och Mickael Eriksson, anläggare



9

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
2018 har inneburit fortsatt stora investeringar i 
elnätet och totalt sett uppgick investeringarna 
till 22,7 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 cirka 9 km luftlinjer. Vi har 
anslutit en större kund i norra Viken. Ett projekt 
som pågick under våren och var det största 
enskilda kabelarbetet i år. Vikenskolan utökade sin 
verksamhet och blev en högspänningskund. Deras 
nätstation kopplades in under senhösten. Även en 
större kund i Höganäs som utökar sin verksamhet 
och under sommaren /hösten gjordes förberedelser 
för denna utökning som kopplas in under våren 
2019. En del mindre nyexploateringsområden har 
byggts, bl.a. Steglingeområdet i Höganäs. Utöver 
ovanstående har bolaget gjort förstärkningar i 
elnätet samt bytt ett antal nätstationer som blivit 
uttjänade.

Det största strömavbrottet i företagets historia 
inträffade på kvällen den 6 juni och pågick i cirka 
18 timmar. En lastbil krockade med en stolpe som 
bär Öresundskrafts matning in till oss. Avbrottet 
drabbade alla kunder i vårt elnät. Höganäs Energi AB 
har betalt ut avbrottsersättning till sina drabbade 
kunder. Regressivt har företaget riktat krav mot 
ägaren av inmatningen. Utgången avseende 
regresskravet är osäkert. 
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Digital infrastruktur
Under 2018 fortsatte utbyggnaden enligt plan, 
vilket innebar att alla tätorter nu har erbjudits 
fiber. 

Fiberutbyggnaden på landsbygden påbörjades 
också under 2018. Ungefär hälften av landsbygden 
är nu utbyggd med fiber. Anslutningsgraden på 
landsbygden har varit hög, cirka 70 procent. 

Totalt har idag cirka 9 700 hushåll i Höganäs 
kommun, fördelat mellan cirka 2 100 lägenheter och 
cirka 7 600 småhus, möjlighet till fiberanslutning. Av 
dessa är drygt 63 procent aktivt uppkopplade, alltså 
anslutna till Internet och använder någon tjänst. 
Under året har 43 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 rökgaser i produktionsanläggningarna.

Under 2018 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 
främst bioolja som spetsbränsle  i panncentralen. 
Naturgas finns tillgängligt som reservbränsle. 
Spillvärmeenergin har försett nätet till 
88 procent, vilket får beskrivas som är en normal 
fördelningsprocentnivå. Under december månad 
drog HSAB ner produktionstakten vilket gjorde att 
spillvärmeproduktionen minskade. Detta gjorde 
att vi inte nådde upp till den toppnivå som 2017 
noterade. Resterande spetseldning har skett nästan 
uteslutande med bioolja.  

Det har även skett en löpande förtätning i 
fjärrvärmenätet. Tre nya fastigheter har kopplats 
in och flertalet nya anslutningar är på gång under 
2019/2020. Total ledningslängd är idag cirka 
21 km och totalt är 157 fastigheter samt 80 villor 
inkopplade.

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 för fjärrvärme 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 2018 uppgick till 
42 880 MWh och om det antas att en villa förbrukar 
omkring 20 MWh motsvarar detta ungefär 
2 150 villor som inte behöver använda naturgas, olja 
eller el för motsvarande mängd.

Elhandel
Det helägda dotterbolaget 
Höganäs Energi Handel AB levererar och säljer 
el sedan 2014. Tillväxten har varit stark sedan 
start och under slutet av 2018 passerade 
bolaget 5 200 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.
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Interna processer  
och verksamhetsutveckling 
Efter det stora elavbrottet i juni har det tillsats 
en krishanteringsgrupp för att ta lärdom 
och göra förbättringar inför framtiden. Här 
finns både små och enkla åtgärder, som stora 
och mer kostsamma. Alla åtgärder ska vara 
genomförda under 2019.

Under första delen av året har arbete inför 
ny dataskyddsförordning, GDPR, genomförts 
internt såsom genomgång och rensning av 
gamla register, mappar och dokument för 
registrering i ett nytt gemensamt registerprogram. 
Genomgång av avtal med leverantörer och 
samarbetspartner har skett samt komplettering med 
personuppgiftsbidrädesavtal där detta har krävts.  

Införandet av nytt kundinformationssystem under 
2018 har blivit försenat och kommer att tas i drift 
först under hösten 2019. Arbetet fortgår med 
processbeskrivningar, tester och utbildning.

Svenska Kraftnät har under 2018 gett elnät- och 
elhandelsbolag direktiv, samt en tidsplan, för 
åtgärder inför införandet av Elmarknadshubben 
till år 2021. Arbetet har påbörjats internt med 
inventering av grunddata samt rättning och 
komplettering av bland annat mätpunktsadresser.

Kontrollmoment satta enligt intern kontrollplan för 
året har följts upp inom områden såsom införande 
av nytt lagerhanteringssystem, riskanalys av 
driftsentreprenör, brandövervakning i huvudnod 
samt belastningsberäkning av fördelningsstationer. 
Kontrollerna är genomgångna utan några avvikelser 
förutom arbetet med beräkning av stationerna som 
pågår och först kommer att bli klart under våren 
2019.

Bolagets treåriga affärsplan har uppdaterats för de 
tre kommande åren 2019–2021. Affärsplanen är 
huvuddokumentet för bolagets framtida inriktning 
och utveckling. Den godkänns och beslutas årligen 
av styrelsen.

Björn NIlsson, fjärrvärmeansvarig
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Resultat
Årets resultat efter finansiella poster om 35,7 mnkr för moderbolaget är knappt 8 miljoner mer 
än vad som budgeterats.  Det är fördelat på elnät 9,4 mnkr ( budget 5,6), fjärrvärme 10,6 mnkr 
(budget 7,8) och fiber 15,7 mnkr ( budget 14,2). 

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

Höganäs Energi AB – Moderbolaget

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 152 793 145 023 129 624 120 425 106 199

Resultat efter finansiella poster (tkr) 35 716 34 075 23 012 35 358 18 641

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

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

Kassalikviditet (%) 165 282 247 300 225

Soliditet 50 50 50 49 47

Höganäs Energi – Koncernen

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 181 254 161 517 138 886 124 088 107 093

Resultat efter finansiella poster (tkr) 36 168 35 314 23 661 35 334 17 211

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

Räntabilitet på eget kapital (%) 16 18 13 22 12

Kassalikviditet (%) 165 267 241 285 225

Soliditet 50 50 50 49 47

Investeringar i anläggningstillgångar
Har uppgått till 72,4 mnkr enligt tabellen nedan.

Nätstationer 1,2 mnkr

Högspänningsledningar 11,7 mnkr

Lågspänningsledningar 6,7 mnkr

Mottagning-fördelningsstation 3,1 mnkr

Optonät 43,7 mnkr

Fjärrvärmenät 3,9 mnkr

Övrigt 2,1 mnkr
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Personal
Höganäs Energi AB har idag 34 anställda,  
varav 22 män och 12 kvinnor. 

Genomsnittlig ålder och anställningstid för 
anställd är 47 år respektive 13 år. Under bolagets 
verksamhetstid, 27 år, har 28 personer slutat genom 
pensionsavgång. 

Sjukfrånvaro 2018
Totalt 4,71 % inom resp. grupp

Varav kvinnor 3,61 % 10,23 %

Varav män 1,10 %    1,70 %

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

Energiomsättning 
El
Under 2018 levererades till våra kunder 
276,5 GWh el (276,8 GWh 2017). Total 
inleverans över mottagningsstationen uppgick 
under året till 225,1 GWh (220,5 GWh). 

Från vindkraftverken i Stureholm, Glimminge, 
Nyhamnsläge, Lönhult, Täppeshusen, Gunnestorp, 
S Ingelsträde och Rågåkra har det levererats 
65,9 GWh (70,5 GWh). Skillnaden mellan total 
leverans och leverans till våra kunder är nätförluster 
och uppgår till 14,5 GWh (14,2 GWh). Högsta 
effektuttaget inträffade under februari och 
noterades till 67,5 MW (70,1 MW).

Fjärrvärme
Det levererades 48 694 MWh värme 
(48 756 MWh, 2017) till fjärrvärmenätet. 

Leveransen har skett med spillvärme 42 880 MWh 
(44 206 MWh 2017) motsvarande 88 procent 
(91 procent 2017). Resterade har skett genom 
eldning i panncentral, så kallad spetslasteldning 
med 5 814 MWh (4 550 MWh 2017) motsvarande 
12 procent (9 procent  2017).
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Ulf Liljefors, Nätchef, vid en av våra transformatorer på EM1



15

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 tecknat ett samarbetsavtal 
”Extra trygg” med Skellefteå Kraft 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).



16

FRAMTIDA UTVECKLING
Elnät
I samband med budgetarbetet för 2014 gjordes 
en långsiktig (20 år) investeringsplan för 
bolagets totala verksamhet. Den visar på ett 
totalt investeringsbehov om cirka 500 mnkr de 
kommande 20 åren. 

Huvuddelen, cirka 300 mnkr, avser elnätet 
och fördelar sig ungefär lika mellan re- och 
nyinvesteringar. I planen ingår nedgrävning av alla 
luftlinjer till 2030.

Under 2019 kommer ytterligare 7,5 km luftledning 
att grävas ner till en kostnad av 4 mnkr. För 
att klara den kraftigt ökande tillväxten samt 
framtida expansioner sker en större utbyggnad av 
mottagningsstationen EM1 under 2019. Kostnaden 
för den årliga nyexploateringen beräknas bli 
6,5 mnkr. Totala investeringar i elnätet beräknas 
till cirka 46,3 mnkr och innefattar både re- och 
nyinvesteringar.

Digital infrastruktur
Enligt bredbandsstrategin för Höganäs 
kommun så ska 100 procent av 
kommuninvånarna ha tillgång till fiber 2025. 

Bakgrunden är att en digital infrastruktur bedöms 
göra en kommun mer attraktiv. Tack vare ökad 
efterfrågan för fiber hos kommuninvånarna samt 
konkurrens från andra aktörer som visat intresse 
för att bygga fibernät i Höganäs kommun, har 
kommunen beslutat att öka utbyggnadstakten 
ordentligt. 

Investeringen för fiberutbyggnaden det kommande 
året har beräknats till 22,5 mnkr och innebär cirka 
400 nya anslutningar. Då har bolaget uppnått 
100 procent.  Många av de kvarvarande områdena 
ligger på landsbygden vilket ger en betydligt högre 
kostnad för grävning. Under året kommer det gå ut 
efteranslutningskampanjer till de i tätorterna som 
inte har anslutit sig.

Elhandel
Kampanjerna har varit mycket framgångsrika 
under 2018.

Bolaget fortsätter att aktivt marknadsföra sig i 
Höganäs kommun under 2019 enligt framtagen 
marknadsplan samt affärsplan.  

Fjärrvärme
Under 2018 fortsätter arbetet med att för-
täta och ansluta flera objekt. Fjärr värme-
anslutningen är en av de första delarna i bygg-
processen och därför dröjer det 1–2 år innan 
någon flyttar in i fastigheten och anslutningen 
börjar att användas. 

Kommande anslutningar under 2019
• Folkparken och Julivallen 

• Sågcrona, flera olika fastigheter

• Litteraturvägen

Höganäs Sweden AB har tillsammans med oss sökt 
bidrag för ökat tillvaratagande utav spillvärme. 
Detta bidrag har beslutats bifallas och kommer 
tilldelas projektet. Klimatklivet stöttar lokala 
klimatnyttiga initiativ som minskar utsläpp av 
koldioxid. Bidraget på 1,5 miljoner ska investeras 
i en ny rökgaskanal på Höganäs Sweden AB. 
Ombyggnaden beräknas blir klar under 2019 och ge 
en ökad energiåtervinning om cirka 0,8 MW. 

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 2019. 
• Genomförande och uppföljning av den interna 

kontrollplanen för 2019 som godkänts av 
styrelsen. 

• Införande av ett nytt kundinformationssystem för 
drift under andra halvan av 2019.

• Införande av en mobil applikation framför allt för 
kund och internt för drift under andra halvan av 
2019. 

• Fortsätta att införliva, levandegöra och kvalitets-
säkra bolagets värdegrund genom kontinuerliga 
medarbetarundersökningar.
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Sofie Wohlin & Camilla Nilsson, administratörer
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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, 
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 2018. 
Utöver det har styrelsen också genomfört ett 
styrelseseminarium.

BOLAGETS ÄNDAMÅL
Höganäs Energi AB:s styrelse gör bedömningen 
att bolaget under 2018 bedrivit verksamhet enligt 
affärsmässiga principer med beaktande av de 
kommunalrättsliga principerna, samt följt Höganäs 
kommuns beslutade bolagsordning och ägardirektiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER BALANSDAGEN
Höganäs Energi AB har genom sin advokat lämnat 
in en stämningsansökan till tingsrätten angående 
regresskrav mot regionnätsägaren med anledning av 
elavbrottet den 6-7 juni 2018.

VINSTDISPOSITION 
Till bolagsstämmans förfogande står

Balanserade  
vinstmedel

15 156 836 kronor

Årets vinst 6 543 009 kronor

Summa 21 669 845 kronor

Styrelsen föreslår att 

till ägaren utdelas 6 000 000 kronor

i ny räkning överförs 15 699 845 kronor

Summa 21 699 845 kronor

Resultatet av årets verksamhet samt bolagets 
ställning per den 31 december 2018 framgår av 
efterföljande resultat och balansräkningar samt 
kassaflödesanalys.
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Peter Ibsonius, fibertekniker
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RESULTATRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2018 2017 2018 2017

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 181 254 161 517 152 793 145 023

Anslutningsavgifter 11 754 7 784 11 754 7 784

Aktiverat arbete för egen räkning 4 391 4 853 4 391 4 853

Övriga rörelseintäkter 14 359 13 258 9 502 8 326

211 758 187 412 178 440 165 986

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -75 400 -60 695 -43 560 -41 202

Övriga externa kostnader -44 631 -26 588 -44 553 -25 987

Personalkostnader -28 284 -26 413 -27 434 -26 413

Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella 
anläggningstillgångar -26 145 -36 806 -26 057 -36 718

-174 460 -150 502 -141 604 -130 320

Rörelseresultat 37 298 36 910 36 836 35 666

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 130 -1 596 -1 120 -1 591

-1 130 -1 596 -1 120 -1 591

Resultat efter finansiella poster 36 168 35 314 35 716 34 075

Bokslutsdispositioner - - -27 212 -17 850

Resultat före skatt 36 168 35 314 8 504 16 225

Skatt på årets resultat -2 143 -3 898 -2 043 -3 797

Uppskjuten skatt -2 576 -3 967 82 132

Årets resultat 31 449 27 449 6 543 12 560



22

BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2018 2017 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immatriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande 
rättigheter 808 2 076 762 1 942

Goodwill 2 406 3 007 2 406 3 007

3 214 5 083 3 168 4 949

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 076 4 290 4 076 4 209

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 322 1 435 1 322 1 435

Distributionsanläggningar 305 990 276 440 305 990 276 440

Inventarier, verktyg och utrustning 2 808 1 585 2 808 1 585

Pågående nyanläggningar 42 995 25 482 42 995 25 482

357 191 309 232 357 191 309 232

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 000 1 000

Andra långfristiga fordringar 38 38 38 38

Uppskjuten skattefordran - - 2 989 2 411 

38 38 4 027 3449

Summa anläggningstillgångar 360 443 314 353 364 386 317 630

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 2 264 1 865 2 264 1 865

2 264 1 865 2 264 1 865

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 31 220 19 059 31 217 18 911

Övriga fordringar 687 1 376 687 1 050

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 369 20 923 17 975 18 691

54 276 41 358 49 879 38 652

Kassa och bank 25 575 38 210 22 371 34 281

Summa omsättningstillgångar 82 115 81 433 74 514 74 798

Summa tillgångar 442 558 395 786 438 900 392 42
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2018 2017 2018 2017

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 15 157 8 597

Årets resultat 6 543 12 560

21 700 21 157

Annat eget kapital inkl. årets resultat 212 472 187 023

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 225 380 199 931

225 380 199 931 34 391 33 848

Obeskattade reserver 237 800 210 588

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 084 7 446 7 084 7 446

Uppskjuten skatteskuld 46 494 43 918 496 -

53 578 51 364 7 580 7 446

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 114 000 114 000 114 000 114 000

114 000 114 000 114 000 114 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 361 16 271 15 961 16 154

Skulder till koncernföretag - - 1 468 855

Aktuell skatteskuld 2 402 1 787 1 162 210 1 161 686

Övriga skulder 16 850 2 875 16 485 1 479

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 987 9 558 9 005 6 372

49 600 30 491 45 129 26 546

Summa eget kapital och skulder 442 558 395 786 438 900 392 428



24

Henrik Svensson, elmontör
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 37 298 36 910 36 836 35 666

Avskrivningar 26 245 36 806 26 057 36 718

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 18 286 -554 18 286 -554

81  729 73 162 81 179 71 830

Erhållen ränta - - - -

Erlagd ränta -1 130 -1 596 -1 120 -1 591

Betald inkomstskatt - 1 528 - 3898 -1 519 -3 797

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 79 071 67 668 78 540 66 442

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av varulager -399 -51 -399 -51

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -31 564 -847 -29 873 71

Ökning (-) (/ minskning (+) av rörelseskulder 18 494 6 364 18 059 4 297

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 602 73 134 66 327 70 759

Investeringsverksamheten

Förvärv av immatriella anläggningstillgångar - -284 - -284

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -72 237 -61 347 -72 237 -61 347

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 23 - 23

Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 237 -61 608 -72 237 -61 608

Finansieringsverksamheten

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

Amortering av långfristig skuld - -64 000 - -64 000

Upptagna lån - 79 000 - 79 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 000 9 000 -6 000 9 000

Årets kassaflöde -12 635 20 526 -11 910 18 151

Likvida medel vid årets början 38 210 17 684 34 281 16 130

Likvida medel vid årets slut 25 575 38 210 22 371 34 281
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STYRELSE OCH VD

Torbjörn Blomgren, Sandra Blomgren, Solweig Adam Stjernvall, Ulf Holmqvist, Anders Melin, Barbara Struglics Bogs

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

Christian Witt
Kjell Klang 
Ingemar Narheim
Lennart Lindblad
Barbara Struglics Bogs

Personalrepresentanter
Magnus Persson
Elizabeth Jansson
Sandra Blomgren
Torbjörn Blomgren

STYRELSE
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Torbjörn Blomgren, Sandra Blomgren, Solweig Adam Stjernvall, Ulf Holmqvist, Anders Melin, Barbara Struglics Bogs Kjell Klang, Benny Ulmestig, Bengt Silfverstrand, Lennart Lindblad, Lennart Johansson, Ingemar Narheim, Elizabeth Jansson

VD ERNST & YOUNG
Ansvarig revisor

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleant

Benny Ulmestig

Henrik Rosengren, auktoriserad revisor

Bertil Toreson

Hazze Brokopp

Ej med på bild: Christian Witt och Magnus Persson
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Övre raden: Magnus Magneklint, Henrik Svensson, Håkan Holmgren, Björn Nilsson, Håkan Nilsson,  
Ulf Liljefors, Torbjörn Blomgren, Eva Leeman, Hans Rönn, Anna Johansson, Sandra Blomgren
Nedre raden:  Agnes Eklund, Camilla Nilsson, Carita Johansson, Gussi Degrenius, Sofie Wohlin
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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


