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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. Den nya stadsdelen 
Tornlyckan är avslutad för vår del, och flera 
nybyggnationsområden är påbörjade, bl.a. Stubbarp 
i Viken. 

FIBER FINNS NU TILL ALLA
I slutet på 2019 anslöt vi den sista fastigheten 
i Kullabygden vilket betyder att alla i Höganäs 
kommun nu har tillgång till fiber. I 2020 hade vi 
några efteranslutningskampanjer för de fastigheter 
som inte anslutit sig till fibernätet, och sista 
kampanj blir i mars-april 2021. 

UPPSKATTAD LADDNING AV 
EL- OCH HYBRIDBILAR
De 34 laddplatserna som vi installerade runt om 
i kommunen förra året har blivit väl mottagna, 
och tillsammans med kommunen kommer vi att 
bygga ytterligare sex laddstolpar. Flera företag och 
bostadsrättsföreningar har också visat intresse för 
laddmöjligheter. 

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, och 
från 2021 blir det möjlighet att köpa solcellsanlägg-
ningar genom Höganäs Energi Handel. 

 

VI BYTER TILL MODERNARE  
OCH SÄKRARE ELMÄTARE
Under 2020 har vi tillsammans med Kamstrup 
bytt alla elmätare i kommunen. Det är en bedrift 
i sig att byta mer än 15 000 mätare på mindre än 
ett år, och det med en pandemi i världen. De nya 
mätarna innebär nya möjligheter för ett säkrare och 
modernare mätvärdesflöde. 

NYTT SYSTEM FÖR
KUNDINFORMATION
Under 2020 har ett nytt kundinformationssystem 
tagits i bruk och det gör det enklare för 
kundservicemedarbetarna att ge kunderna en bättre 
och mer tillgänglig service, både på telefon och via 
mejl. 

DRIFTINFORMATION I 
SOCIALA MEDIER OCH PÅ SMS
Både planerat underhåll och driftsstörningar i 
elnätet publiceras på hemsidan. Nytt från 2020 är 
att samma information också delas på Facebook, 
samt att alla som önskar kan få meddelande via sms. 

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
Vad ska man säga? Ett år som vi alla kommer 
att minnas, ett år som påverkat hela världen 
samtidigt och som också kommer att förändra 
världen framöver!

Hur vet vi inte mycket om idag, vi kan gissa och 
spekulera, men förändringar blir det. Mycket elände 
och tragedier har det gångna året fört med sig, men 
det har också medfört många goda förändringar 
som vi tvingats att anpassa oss till.
Den snabba omställningen från fysiska till digitala 
möten har minskat vårt resande, vilket kommer 
att påverka vår miljö positivt, samtidigt har det 
förbättrat effektiviteten och också förenklat 
livspusslet. Detta är förändringar som vi ser redan 
idag.
Vi som energibransch har drabbats väldigt lindrigt. 
Våra tjänster och produkter efterfrågas alltjämt. 
Vårt fokus har varit att säkerställa driften av våra 
samhällsviktiga funktioner, vilket vi har lyckats väl 
med så här långt.

UNDER ÅRET
Trots pandemi har vi genomfört en mängd stora 
projekt under året, bl a har vi bytt alla våra ca 15500 
elmätare med tillhörande system, för att klara 
framtidens lagkrav.
Vi har också installerat ett nytt 
kundinformationssystem för en effektivare och 
modernare administrering av våra kunder. Vi har 
förberett med el och fjärrvärme till Höganäs största 
ny-exploateringsområde, Tornlyckan, där det 
kommer att finnas 800 nya bostäder och en ny skola 
när det är klart.
Vi har genomfört ett flertal 
efteranslutningskampanjer för fiber, som har visat 
på ett stort kundintresse för en fiberanslutning. 
Fibernätet har verkligen varit en möjliggörare för 
hemarbete under pandemin och nu har mer än 80% 
valt att bli kunder i stadsnätet.
Förutom en hel del hårda projekt har vi också kört 
igång vår nya sälj- och marknadsavdelning med 
många nya trevliga medarbetare.

INFÖR 2021
Det här blir året där många av våra nya system 
kommer att hjälpa oss att arbeta effektivare, och 
tillsammans med våra nya lokaler hjälper det oss till 
ett mer kundnära arbete.
Vår värdegrund Hjälpsamhet, engagemang och 
glädje har visat att vi med dessa styrkor har kunnat 
genomföra och åstadkomma stora förändringar, 
som gör att vi utvecklas och blir bättre. Men för att 
åstadkomma detta behövs medarbetare och till er 
vill jag ge en stor eloge och ett stort TACK för era 
insatser under året.

Tack även till styrelse och ägare som tror på oss, och 
låter oss genomföra alla våra projekt.
Till hösten hoppas vi att kunna bjuda på en invigning 
av våra nya lokaler!

 
 
Benny Ulmestig, VD
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Benny Ulmestig, VD
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LoRasensor. Bad- och lufttemperatur
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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 eldistrobution 
i ett lokalt elnät, bedriver 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 de kommunala ändamålen med 
verksamheten och de kommunalrättsliga principer 
som framgår av dessa direktiv.        

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
Elnät
2020 har inneburit stora investeringar i elnätet 
och totalt sett uppgick investeringarna till 37,5 
mnkr. Trots att vi har haft en projektör mindre 
första halvåret.  

Det långsiktiga arbetet med att gräva ner våra 
luftlinjer har fortsatt under året i samband med 
fiberutbyggnaden på landsbygen. Vi har med dessa 
projekt ersatt ca 3,5 km luftlinjer.

Byggnation av infrastruktur till den nya stadsdelen 
Tornlyckan avslutades. Investeringen för oss 2020 
blev 4,5 mnkr. Det har även påbörjats en del andra 
nybyggnationsområden och det största är Stubbarp 
i Viken. Största enskilda projekt ekonomiskt är 
bytet av våra elmätare som vi gjorde tillsammans 
med Kamstrup (En bedrift att byta över 15 000 st 
elmätare på mindre än ett år trots en pandemi i 
världen).

Utöver ovanstående har bolaget gjort försäkringar 
i elnätet samt bytt ett antal nätstationer som blivit 
uttjänade.

Digital infrastruktur
Under 2020 fortsatte utbyggnaden enligt 
plan, i stort sett har nu alla fiberkunder fått ett 
efteranslutningserbjudande. Under året har vi 
också anslutit en del svartfiberkunder. Vi har 
även fått en stor förfrågan om svartfiber till 
alla Comhems kunder i Höganäs kommun.

Totalt har 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 
nästan 80% aktivt uppkopplade, alltså anslutna till 
internet och använder någon tjänst. Under året har 
ca 4 mnkr investerats i fibernätet. 

Fibernätet har varit involverat och kopplat upp de 
59 av de totalt 63 koncentratorerna till det nya 
mätinsamlingsprojektet på elnät som har ca 15700 
elmätare. 

LoRa-wan tekniken har ökat under året. En plattform 
för att visualisera sensorer är på plats och fungerar 
bra.
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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 
produktionsanläggningar.

Under 2020 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 86%, vilket 
får beskrivas som runt eller strax över den normala 
fördelningsprocentnivån. HSAB nådde inte upp till 
sin förväntade produktionstakt i början av året men 
med stark ökning mot slutet av året gjorde  att 
nivån för spillvärmeproduktionen normaliserade 
sig. Resterande spetseldning har skett nästan 
uteslutande med bioolja. 

Ny distributionsledning till den nya stadsdelen 
Tornlyckan blev klarställd under året. Den 
totala ledningslängden uppgick till ca 1 300 
meter. Under 2021 räknas det med att de första 
nya husen kommer att ansluta sig till den nya 
ledningsdragningen.

Det har även skett en löpande förtätning i 
fjärrvärmenätet. Sex nya fastigheter har kopplats 
in och flertalet nya anslutningar är på gång under 
2021. Total ledningslängd är idag ca 23 km och 
totalt är 169 fastigheter och industrier samt 81 villor 

inkopplade.

Elhandel
Sedan 2014 levererar och säljer det helägda 
dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB el. 

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

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

Interna processer  
och verksamhetsutveckling 
Det nya kundinformationssystemet togs i drift 
i januari 2019 och vi har nu en modern och 
säker molnplattform på plats.

I samband med mätarbytesprojektet som 
genomförts under året så har även systemet för 
insamling av mätvärden för el och fjärrvärme bytts 
ut. Även detta system är på en modern och säker 
molnplattform. Det nya mätinsamlingssystemet har 
gett oss en betydande förbättring i prestanda och 
kvalitet av insamlade mätvärden. Systemet ger oss 
dessutom nya möjligheter att hjälpa våra kunder 
genom utökade analysverkyg samt att kunna hjälpa 
kunderna på distans med till exempel fjärrstyrning 
av mätaren. 

Svenska Kraftnät har under 2020 valt att pausa 
arbetet med att införa Elmarknadshubben som 
ursprungligen skulle införas 2022. Skälet till att 
arbetet pausas är att nödvändig lagstiftning inte 
är på plats. Svenska Kraftnät bedömer att hela 
processen med att få lagstiftning på plats tar 
minst två år och att en lagstiftning därmed tidigast 
kan vara på plats under andra halvan av 2022. Vi 
har slutfört de aktiviteter som har tilldelats oss i 
projektet fram till projektet pausades.

Kontrollmoment, satt enligt intern kontrollplan 
för året, har följts upp dels inom ekonomi för att 
säkra att rätt material beställs och finns på lager, 
dels inom arbetsmiljö för att alla medarbetare ska 
kunna genomföra sitt arbete säkert och ha relevant 
kunskap om arbetsmiljön. Det har även inom 
verksamheten gjorts beräkningar och märkning av 
nya stationer, för omkoppling vid effektbrist samt 
säkrat upp runger för dokumentation i vårt GIS-
system för att säkerställa leveranssäkerhet och 
förhindra personskador.

Bolagets (treåriga) affärsplan har uppdaterats för 
de tre kommande åren 2021-2023. Affärsplanen är 
huvuddokument 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. Några exempel på 
punkter är att vi skall byta belysningsarmaturer 
till LED, bygga ut antalet laddstolpar och byta 
ut bilar till miljövänliga alternativ.

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 hade 
funnits. Spillvärmeleveransen under 2020 uppgick 
till 39 997 MWh och om det antas att en villa 
förbrukar omkring 20 MWh motsvarar detta ungefär 
2000 villor som inte behöver använda naturgas, olja 
eller el för motsvarande mängd. 

Björn Nilsson. fjärrvärmeansvarig
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Resultat
Årets resultat efter finansiella poster om 74,8 mnkr för moderbolaget är 51,5 miljoner mer än vad 
som budgeterats.  Det är fördelat på elnät 41,7mnkr ( budget 13,8), fjärrvärme 8,1 mnkr (budget 4,9) 
och fiber 25,0 mnkr ( budget 4,6).

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

Höganäs Energi AB – Moderbolaget

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 157 095 160 343 165 323 145 023 129 624

Resultat efter finansiella poster (tkr) 74 783 43 224 35 716 34 075 23 012

Räntabilitet på totalt kapital (%) 13 8 8 9 7

Räntabilitet på eget kapital (%) 25 17 16 17 13

Kassalikviditet (%) 145 241 165 282 347

Soliditet 51 49 50 50 50

Höganäs Energi – Koncernen

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 182 297 191 545 193 784 161 517 138 
886

Resultat efter finansiella poster (tkr) 77 345 45 060 36 168 35 314 23 661

Räntabilitet på totalt kapital (%) 14 9 8 9 7

Räntabilitet på eget kapital (%) 25 17 16 18 17

Kassalikviditet (%) 148 230 165 267 241

Soliditet 53 49 50 50 50

Investeringar i anläggningstillgångar
Har uppgått till 54,2 mnkr enligt tabellen nedan.

Mottagning-fördelningsstationer 1,2 mnkr

Nätstationer 1,0 mnkr

Högspänningsledningar 0,8 mnkr

Lågspänningsledningar 8,8 mnkr

Optonät 4,0 mnkr

Fjärrvärmenät 4,5 mnkr

Immateriella anläggningstillgångar 1,3 mnkr

Övrigt 7,0 mnkr
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Personal
Höganäs Energi AB har idag 36 anställda,  
varav 21 män och 15 kvinnor, den 31 dec 2020. 

Genomsnittlig ålder och anställningstid för anställd 
är 47 år respektive 13 år. 

Sjukfrånvaro 2020
Totalt 5,33 % inom resp. grupp

Varav kvinnor 4,11 % 9,86 %

Varav män 1,22 % 2,09 %

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

Energiomsättning 
El
Under 2020 levererades 269 GWh till 
våra kunder (269 GWh 2019) avseende 
elnätsdistribution. Totalt inleverans över 
mottagningsstationen uppgick under året till 
206 GWh (210 GWh 2019). 

Från vindkraftverken i Stureholm, Glimminge, 
Nyhamnsläge, Lönhult, Täppeshusen, Gunnestorp, 
S Ingelsträde och Rågåkra har det levererats 77 GWh 
(73 GWh). Skillnaden mellan total leverans och 
leverans till våra kunder är nätförluster och uppgår 
till 13,5 GWh (14,5 GWh). Högsta effektuttaget 
inträffade under februari och noterades till 58,5 MW 
(67,5 MW).

Fjärrvärme
Det levererades 46 585 MWh värme (48 228 
MWh, 2019) till fjärrvärmenätet. 

Leveransen har skett med spillvärme 39 997 MWh 
(38 523 MWh 2019) motsvarande 86 % (80% 
2019). Resterande har skett genom eldning i 
panncentral, s.k. spetslasteldning med 6 588 MWh 
(9 705 MWh 2019) motsvarande 14% (20% 2019). 

Vindkraftverk, Höganäs
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Fjärrvärmeledning, Tornlyckan
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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 på ungefär lika mellan re- 
och ny-investeringar. I planen ingår nedgrävning av 
alla luftlinjer till 2030.

Under 2021 kommer ytterligare 8,6 km luftledning 
att grävas ner till en kostnad av 6 mnkr. 

Kostnaden för den årliga nyexploateringen har 
beräknats bli 3,8 mnkr. 

Vi kommer troligen att påbörja flytt av vår 
fördelningsstation i Jonstorp och utbyte av våra 
transformatorer i Smedstorp.

Totala investeringar i elnätet beräknas till ca 22,9 
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 och ger oss en ökad intäkt. Under 
kommande år kommer vi fortsättningsvis erbjuda 
kunder en efteranslutningskampanj i de tätorter som 
vi har grävt fiber i sedan tidigare. Detta kommer vara 
klart till våren 2021. 

LoRa WAN tekniken som innebär att man skickar 
ut små och korta meddelande med radio kommer 
att öka under 2021. Vi har ca 200 st sensorer ute på 
prov i dagsläget. Kommunen är vår största kund. En 
ny plattform tillsammans med kommunens GIS-
avdelning planeras.

Fjärrvärme
Under 2021 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 2021
• Stadsdelen Tornlyckan

• Flora 13

Till vintern kommer fjärrvärmetaxamodellen 
förändras och moderniseras. Detta för att uppnå 
en mer rättvis och påverkbar taxa. Den nya 
taxamodellen kommer enbart beröra näringsidkare 
och inte villakunder.

Elhandel
Efter ett spännande år med systembyten, 
mätarprojekt och en pandemi så är vi mer än 
positiva för kommande år.

Vi har ökat kundunderlaget via endast digital 
och analog marknadsföring. Vi har inte alls haft 
möjligheten att träffa våra kunder, vara med på 
evenemang eller ta emot kunder som vanligt på 
kontoret. Genom att använda nya kanaler och sprida 
kunskap samt ha en hög närvaro på kundservice har 
vi ändå ökat antalet kunder under året. Vi har tagit 
mark där andra har tappat.

Arbetet med att ställa om en affär i stuprör till 
att paketera elhandel tillsammans med ladd-
infrastruktur och solcellsproduktion, har startat 
och beräknas vara i mål under 2021. I samband 
med nya paketeringar på ladd-infrastruktur och 
solcellsproduktion kommer vi kunna marknadsföra 
och hitta nya sätt att intressera våra kunder.

På företagssidan har vi inlett en dialog med de 
största företagen i Kullabygden och arbetet för 
att bygga förtroende. Det har genererat kunder 
redan under 2020 och med framgång skapat 
förutsättningar för att generera ännu fler kunder 
under 2021 och framtiden.

Här kommer vi också att kontinuerligt arbeta med 
ladd-infrastruktur och solceller för paketering av 
ett helthetserbjudande till våra företagskunder som 
också har en personlig kontakt. 

Bolaget har ingen egen personal, såsom VD, 
ekonomi, kundservice och marknadsföring. Samtliga 
tjänster som krävs för driften köps in av Höganäs 
Energi AB.
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Interna processer och verksamhets-
utveckling det kommande året 
Interna processer och verksamhetsutveckling 
det kommande året utöver investeringar inom 
elnät, fiber, fjärrvärme och elhandel arbetar vi 
kontinuerligt med för att förbättra bolaget och 
dess organisation.

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

Exempel på interna projekt under 2021 
• Genomförande och uppföljning av den interna 

kontrollplanen för 2021 som godkänts av 
styrelsen.

• Införande av en ny arbetsorderapplikation under 
första halvan av 201.

• Fortsatt 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. För 
bolaget innefattar arbetet även att säkra att vi 
följer NIS-direktivet.

• Fortsätta att införliva, levandegöra och 
kvalitetssäkra bolagets värdegrund genom 
kontinuerliga medarbetarundersökningar.

Luftledning, Höganäs
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ORGANISATION  
Företaget uppdelas under VD på följande 
avdelningar:  
Sälj och marknad, Ekonomi/Administration, 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 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 in i 
praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller 
för de allmänna valen.

Styrelsen för bolagen sammanträdde vid 6 
protokollförda sammanträden under 2020. 
Utöver det har styrelsen också genomfört 
styrelseseminarium.

BOLAGETS ÄNDAMÅL
Höganäs Energi ABs styrelse gör bedömning 
att bolaget under 2020 bedrivit verksamhet 
enligt affärsmässiga principer med beaktande 
av de kommunrättsliga principerna, samt följt 
Höganäs kommuns beslutande bolagsordning och 
ägaredirektiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser efter balansdagen finns att 
rapportera.

VINSTDISPOSITION 
Till bolagsstämmans förfogande står

Balanserade  
vinstmedel

24 269 872 kronor

Årets vinst 7 795 276 kronor

Summa 32 065 148 kronor

Styrelsen föreslår att 

Till ägaren utdelas 14 000 000 kronor

I ny räkning överförs 18 065 148 kronor

Summa 32 065 148 kronor

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
vinstutdelningen är förenlig med försiktighetsregeln 
i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen och att den är 
försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, 
omfattning och risk ställer på storleken på det egna 
kapitelet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Resultatet av årets verksamhet samt bolagets 
ställning per den 31 december 2020 framgår av 
efterföljande resultat och balansräkningar samt 
kassaflödesanalys med därtill fogade kommentarer.
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Henrik Svensson, Elmontör
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Grävmaskin
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RESULTATRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 182 297 191 545 157 095 160 343

Aktiverat arbete för egen räkning 5 232 5 032 5 232 5 032

Övriga rörelseintäkter 24 603 6 763 25 630 7405

212 132 203 340 187 957 172 780

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -61 908 -79 659 -41 531 -52 047

Övriga externa kostnader -26 249 -25 989 -25 201 -24 956

Personalkostnader -30 119 -28 538 -30 119 -28 505

Av- och nedskrivningar av materiella och immatriella 
anläggningstillgångar -15 073 -22 868 -14 884 -22 825

-133 349 -157 054 -111 734 -128 333

Rörelseresultat 78 783 46 286 76 222 44 447

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 13 14 13

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 453 -1 239 -1 453 -1 236

-1 438 -1 226 - 1 439 - 1 223

Resultat efter finansiella poster 77 345 45 060 74 783 43 224

Bokslutsdispositioner - - -62 891 -24 789

Resultat före skatt 77 345 45 060 11 982 18 435

Skatt på årets resultat -4 635 - -4 221 -

Uppskjuten skatt -12 961 -8 351 124 -2 865

Årets resultat 59 749 36 709 7 795 15 570
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2020 2019 2020 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immatriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande 
rättigheter 4 115 1 262 4 115 1 259

Goodwill 1 203 1 805 1 203 1 805

5 318 3 067 5 318 3 064

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 3 650 3 862 3 650 3 862

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1  095 1 209 1 095 1 209

Distributionsanläggningar 401 290 393 618 400 235 393 618

Inventarier, verktyg och utrustning 3 066 3 290 3 066 3 290

Pågående nyanläggningar 48 407 18 603 48 407 17 256

457 508 420 582 456 453 419 235

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 000 1 000

Andra långfristiga fordringar 38 38 38 38

38 38 1 038 1 038

Summa anläggningstillgångar 462 864 423 687 462 809 423 337

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 998 1 800 1 998 1 800

1 998 1 800 1 998 1 800

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 28 549 24 471 28 549 24 157

Fordringar hos koncernföretag - - - 561

Aktuell skattefordran 257 4 234 560 4 219

Övriga fordringar 1 453 48 1 453 48

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 893 21 179 15 627 17 660

50 152 49 932 46 189 46 645

Kassa och bank 68 842 43 257 64 862 40 313

Summa omsättningstillgångar 120 992 94 989 113 049 88 758

Summa tillgångar 583 856 518 676 575 858 512 095
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2020 2019 2020 2019

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 24 270 15 700

Årets resultat 7 795 15 570

32 065 31 270

Annat eget kapital inkl. årets resultat 295 930 243 182

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 308 838 256 090

308 838 256 090 44 756 43 961

Obeskattade reserver 327 320 267 429

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6 851 6 587 6 851 6 587

Uppskjuten skatteskuld 67 805 54 843 247 371

74 656 61 430 7 098 6 958

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 120 000 160 000 120 000 160 000

120 000 160 000 120 000 160 000

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 40 000 - 40 000 -

Leverantörsskulder 8 916 7 638 8 736 7 494

Skuld till koncernföretag - - 1 326 -

Övriga skulder 20 515 16 781 20 352 16 781

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 931 16 737 6 270 12 472

80 362 41 156 76 684 36 747

Summa eget kapital och skulder 583 856 518 676 575 858 512 095
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Johan Martinsson, Sälj och marknadschef
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 78 783 46 286 76 222 44 447

Avskrivningar 32 181 28 968 14 884 28 925

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -16 844 -6 608 264 -6 608

94 120 68 646 91 370 66 764

Erhållen ränta 15 13 14 13

Erlagd ränta -1 453 -1 239 -1 453 -1 236

Betald inkomstskatt -658 -6 636 -563 -6 429

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 92 024 60 784 89 368 59 112

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av varulager -198 464 -198 464

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -4 200 8 578 -3 203 9 293

Ökning (-) (/ minskning (+) av rörelseskulder -749 -6 045 -63 -6 175

Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 832 63 781 85 904 62 694

Investeringsverksamheten

Förvärv av immatriella anläggningstillgångar -1 309 -1 060 -1 309 -1 060

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -52 938 -85 165 -53 046 -83 818

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 126 - 126

Kassaflöde från investeringsverksamheten -54 247 -86 099 -54 355 -84 752

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning -7 000 -6 000 -7 000 -6 000

Upptagna lån - 46 000 - 46 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 000 -40 000 -7 000 -40 000

Årets kassaflöde 25 585 17 682 24 549 17 942

Likvida medel vid årets början 43 257 25 575 40 313 22 371

Likvida medel vid årets slut 68 842 43 257 64 862 40 313
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STYRELSE OCH VD

Ordinarie ledamöter Styrelsesuppleanter
Ulf Holmqvist – Ordförande
Solweig Stjernvall – V.Ordf.
Casimir Artmann 
Lennart Lindblad
Lennart Johansson

Christian Witt
Kjell Klang
Barbara Struglics Bogs 
Alexander Malmqvist
Henrik Rasmusson

Personalrepresentanter
Magnus Persson
Elizabeth Jansson
Sandra Blomgren

STYRELSE

Ej med på bild: Magnus Persson,
Kjell Klang

Ulf Holmqvist

Lennart Johansson

Elizabeth JanssonSolweig Stjernvall

Solwig Stjernvall

Christian Witt

Henrik Rasmusson
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VD

ERNST & YOUNG
Ansvarig revisor

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleant
Benny Ulmestig

Henrik Rosengren, auktoriserad revisor

Bertil Toreson

Hazze Brokopp

Barbara Struglics Bogs

Casimir Artmann Lennart Lindblad

Alexander Malmqvist

Sandra Blomgren

Benny Ulmestig
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Äsperödsvägen
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Farhult
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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 | kundservice.el@hoganas.se | www.hoganasenergi.se


