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2021 har varit ett händelserikt år på många sätt. 
Samhällssmittan Covid-19 har påverkat oss och vi på   
Karlshamn Energi har försökt att hantera den på bästa 
möjliga vis. Vi kan inte påverka att denna typ av händelser 
uppstår men vår uppgift är att det får en så liten påverkan 
som möjligt på bolagets verksamhet och våra kunder. Att 
leverera produkterna i vår samhällskritiska infrastruktur är 
alltid vår högsta prioritet.  
 
MÅLGÅNG FÖR 100% FIBER
Vårt långsiktiga mål är att 100% av de permanentboende 
som vill ha fiber skall ha fått det installerat år 2022. I och 
med att vi runt årsskiftet 2021-2022 färdigställer de få  
installationerna som återstår, uppnår vi det målet.  
 
Bredbandsutbyggnaden är ett projekt som vi har arbetat 
med sedan 2013. Strategin togs fram i samverkan med 
Karlshamns kommun. Under resans gång har kommunens 
ledande politiker stöttat vårt arbete och det är viktigt för att 
kunna ha ett långsiktigt slutmål att successivt jobba mot. 
 
Nu har cirka 11 000 småhusägare fått möjlighet att ansluta 
sig och väldigt många har valt att göra det. Vi har inte bara 
hållit tidplanen utan även anslutit de allra sista 600 fastighe-
terna till en lägre kostnad för kommunen än de 70 miljoner 
kronor som kommunfullmäktige avsatt för detta.  
 
Jag vill passa på att lyfta fram både medarbetare och entre-
prenörer som har gjort ett fantastiskt arbete. När vi summerar, 
har vi grävt cirka 900 000 meter och gjort installationer till runt 
9 600 fiberkunder. Bakom dessa imponerande siffror ligger en 
arbetsinsats och prestation som bär respekt med sig. 
 
Parallellt med detta stora projekt har vi också anslutit många 
företag och flerfamiljshus i kommunen. Nästa steg på resan 
är att övertyga resten av villaägarna att fiber är det bästa 
alternativet och ansluta dessa de kommande åren.

VÅRT DYRBARA VATTEN
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det av stor bety-
delse att vi säkerställer att kunderna i Karlshamns kommun 
alltid har tillgång till ett gott och kvalitetssäkrat dricksvatten.  
 
Våra anläggningar inom vatten är i stort behov av reinveste-
ringar och underhåll. Tiden har kommit ikapp vårt vattenverk 
som byggdes på 60-talet och som till stora delar är uttjänt. 
Vi behöver inom en snar framtid bygga ett nytt vattenverk 
och för att säkra Karlshamns framtida vattenförsörjning 
behöver vi även ha tillgång till en reservvattentäkt.  
 
Det är därför positivt att vi nu har fått ett beslut i kommun-
fullmäktige som gör att vi kan påbörja projektering av ett 
nytt vattenverk vid Långasjön samt ett reservvatten från 
Mörrumsån. Planen är att det nya vattenverket ska stå klar 
omkring år 2027. 
 

En stor arbetsinsats ligger också bakom de ansökningar om 
miljötillstånd som möjliggör bygget av ett nytt vattenverk. Vår 
förhoppning är att tillstånden blir klara under år 2022. Utöver 
vattenverket kommer det framöver även att krävas stora 
investeringar i förbättringar av ledningar och pumpstationer 
 
Med intensiva regn och torrperioder under de senaste åren 
har vi kunnat se konsekvenserna av det förändrade klimatet. 
Därför är omställningen till en hållbar dagvattenhantering en 
fråga vi kommer behöva fokusera ännu mer på framöver. 
 
För att lyckas med allt detta och framtidssäkra våra vatte-
nanläggningar under de kommande 20 åren behövs en lång-
siktig strategi, investeringsmedel och personella resurser.  
Vi har tagit första steget på en långsiktig resa.    

VD HAR ORDET

"Jag vill passa på att lyfta   
fram både medarbetare och  
entreprenörer som har gjort  
ett fantastiskt arbete."
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ELEKTRIFIERINGENS UTMANINGAR 
Trenden i samhället just nu är en ökad användning av el. 
Samtidigt har vi i Sverige en energi- och effektproblematik 
som har uppkommit genom nedlagda elproduktionsanlägg-
ningar i Södra Sverige. 
 
Detta har tillsammans med Sveriges indelning i elprisområ-
den, Europas gasberoende samt nya överföringsledningar 
från Norge till England och Tyskland bidragit till mycket höga 
elpriser i södra Sverige. Det påverkar både oss som bolag 
men framför allt våra kunder negativt.  
 
För att få till lösningar på elproblematiken måste politiken  
på nationell nivå kraftsamla och med en bred uppgörelse ta 
beslut som gör att vi kan få mer planerbar fossilfri elproduk-
tion i södra Sverige. Då kan vi också fortsätta att bidra till den 
ökade elektrifieringen inom industri och transportsektor och 
skapa konkurrenskraftiga elpriser till företag och privatkunder. 

FRAMTIDENS ELNÄT
Vi är mitt i ett reinvesteringsprogram där vi byter ut gamla 
elkablar till nya elkablar med betydligt högre kapacitet.   
Förutom kraftfullare ledningar krävs också nya nätstationer 
för att möta efterfrågan.  
 
Under 2021 har vi fått beställningar från ett par företagskun-
der där man beställt utökad kapacitet med nästan dubbla 
effekten. Detta är en positiv utveckling som vi vill vara med 
och bidra till. 
 
Vi ser att efterfrågan på laddinfrastruktur och solceller   
fortsätter att öka. Vår försäljning av dessa produkter går   
på högtryck just nu och kommer förmodligen att göra så   
de kommande åren.

KLIMATSMART UPPVÄRMNING
Vår fjärrvärme som kommer från överskottsvärme från 
biobränsle är det mest klimatsmarta alternativet till att värma 
upp byggnader. Vi är naturligtvis stolta över att vi i samar-
bete med Södra i Mörrum kan leverera denna fantastiska 
produkt till 50% av hushållen i Karlshamn kommun.  
 
Förutom den fenomenala klimatprestandan så har fjärrvär-
men dessutom ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört 
med eluppvärmda fastigheter i dessa tider med höga elpri-
ser. Efterfrågan på fjärrvärme har ökat och jag tror att 2022 
kommer att bli ett år där vi ser fler nyanslutningar än vanligt.  
 
Med dessa ord vill jag passa på tacka kunder, samarbets-
partners och personal för ett framgångsrikt år!

Anders Strange    
VD Karlshamn Energi
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VÅRA KUNDER
Vi arbetar hela tiden med att våra kunder ska vara nöjda och 
mäter detta genom olika kundundersökningar. Under 2021 
har marknadsavdelningen genomfört mindre kundundersök-
ningar riktat till nya kunder inom fjärrvärme, fiber och solcel-
ler. Överlag har vi fått goda omdömen, men svarsfrekvensen 
har varierat mellan de olika undersökningarna.

Något våra kunder värderar högt är att det är lätt att få en 
personlig kontakt genom vår kundtjänst. Skulle något vara 
fel går det i allmänhet enkelt att rätta till. Vår beredskaps-  
organisation tar hand om fel på bredband, el-, vatten- och 
fjärrvärmeverksamheterna och ser till att avbrottstiderna blir 
så korta som möjligt. 

Vi har genomfört många digitala kundträffar under året och 
det har fungerat bra. Bland annat har vår prisdialog med 
fjärrvärmekunder genomförts via digitala möten.

Enligt den årliga prisjämförelsen av olika förbrukningsavgifter 
mellan landets 290 kommuner, den så kallade Nils Holgers-
son-undersökningen, ligger Karlshamn på plats 36 vilket är 
två placeringar bättre jämfört med 2020. Värt att nämna är 
att förutom kostnader för våra verksamheter el, VA och fjärr-
värme ingår i totalrankingen även hämtning av hushållsavfall 
som Västblekinge Miljö AB ansvarar för.

Vår miljö är viktig och Karlshamn Energi har en mycket tydlig 
miljöprofil. Elleveranserna utgörs till 100% av ”Grön el”, vilket 
innebär att det finns ursprungsgarantier för all el som säljs. 

MARKNADSFÖRING
Varje år genomförs en mängd olika marknadsföringsinsatser 
och 2021 har inte varit något undantag. Vi har flera olika 
kanaler vi använder oss av för att marknadsföra våra pro-
dukter och tjänster men även för att nå ut med kundinriktad 
information. Annonsering sker bland annat i tidningar och 
trycksaker, radioannonser, i social media och på digitala 
skärmar. 

Vi har under året genomfört kampanjer för bland annat 
solceller och elhandel men även varumärkesbyggande och in-
formativa kampanjer. Under 2021 märktes ett ökat intresse för 
fjärrvärme och vi introducerade kampanjen ”streamad värme”. 

Av de budskap med lite mer exponering under året märks 
vår kampanj ”Spola smart”, då vi såg ett ökat behov av att 
belysa om vad som får spolas ned i toaletten. Kampanjen 
genomfördes både under våren och hösten med syfte att 
öka medvetenheten kring hur ovälkommet avfall i toaletten 
påverkar vårt avloppsnät. 

Som ett led i att öka vattenmedvetenheten producerade vi 
under 2021 även en informativ film med fokus på ”framti-
dens vatten” som publicerades i flera av våra kanaler. 

Vi framhåller ofta att Karlshamn Energi är ”starka på 
hemmaplan” och vill med det visa att vi har ett stort lokalt 
engagemang och vill verka för ett aktivt och rikt föreningsliv i 
kommunen. Vi är trogna sponsorer till flertalet föreningar och 
sponsrar ett flertal kultur- och idrottsevenemang samt andra 

KUNDER OCH PERSONAL
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typer av event. Samarbeten sker både vid enstaka och åter-
kommande event med olika aktörer. 

2021 har varit ett ovanligt år med anledning av Covid-19 
och restriktioner, men vi deltog och var med i planeringen av 
de event som genomfördes. Bland annat medverkade vi på 
”Forskarfredag” på Kreativum, öppet hus på Väggaskolan, 
Citygallerians 10-årsjubileum, Mörrums Hockeys familjedag 
och vi har varit matchvärd för Asarums IF. Året avslutades 
även med att vi deltog på julskyltningen i Karlshamns cen-
trum.

PERSONALEN  
Under 2021 anställde vi flera nya medarbetare, både till nya 
tjänster och för att ersätta vakanser. 

Antalet tillsvidareanställda under slutet av 2021 uppgick 
till totalt 102 (jmf. 95 st. år 2020), varav 23 (23) kvinnor. 
Medelåldern hos personalen var 44 år (jmf. 45 år, 2019). 
Sjukfrånvaron var under året 2,4% (jmf. 3,6%, 2020), varav 
långtidssjukskrivningar utgör 0,7% (jmf. 1,7%, 2020).  
Övertidsuttag i genomsnitt låg på 37 (40) timmar per person.

Karlshamn Energi har Sobona som arbetsgivarorgani-
sation, och Sobona har kollektivavtal med bland annat 
SEKO, Kommunal, Vision och Ledarna. Sobona ger en god 
service till sina medlemmar med avtalsfrågor, förhandlingar, 
partsgemensam lönestatistik, utbildning med mera. Med-
bestämmandefrågor hanteras av samverkansgrupp och 
skyddskommitté.

Kompetensutveckling är viktig för att utveckla vår personal. 
Planer finns för all personal och följs upp regelbundet.

TÄNK PÅ VAD DU
SPOLAR NER

BLI VÅR TOA-HJÄLTE!

Du vet väl att det enda du får spola ner   
(som inte kommer från din kropp) är 
toalettpapper. Allt annat ska kastas
i toaletthinken. Spola smart – gör 

det för dig grannen och 
hela Karlshamn.



VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
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BREDBAND
Affärsområdet Bredband har fortsatt att utvecklas i högt 
tempo då efterfrågan från både privatpersoner och företag 
är väldigt hög.

Under 2021 har åtta schaktlag varit igång och grävt 87 000 
meter för att bygga ut fibernätet till nya kunder, främst i 
Karlshamns kommuns norra delar. Utbyggnaden har omfat-
tat områdena Svängsta/Åkeholm och Bökemåla/Hovmans-
bygd samt Pukavik i västra kommundelen. 

När året är slut har vi installerat fiber till cirka 1 400 nya kun-
der, varav 120 är förtätningar i sedan tidigare utbyggda om-
råden. Av dessa 1 400 nyinstallationer är det ganska jämnt 
fördelat mellan villor och flerbostadshus och under 2021 har 
vi även gjort cirka 40 nya installationer till företag, inklusive 
kommunen. I dagsläget är det totala antalet anslutna uppe i 
cirka 9 600.

I de nationella målen för bredbandsutbyggnad angavs att 
95% av alla fastigheter skulle ha möjlighet till bredband med 
100 Mbit/s senast år 2020. Regeringens bredbandsstra-
tegi från 2016 utökade målen med att hela Sverige ska ha 
snabbt bredband till år 2025 samt att 98% av alla hushåll 
och företag då ska ha tillgång till minst 1 000 Mbit/s. 

För att klara dessa krav behövs fiber i stor omfattning och 
för att möta framtidens behov har Karlshamn Energi byggt ut 
fibernätet med kapacitet att kunna leverera 1 000 Mbit/s till 
våra kunder i Karlshamns kommun.

Karlshamn Energi och Karlshamns kommun har haft som 
egen målsättning att 100% av kommunens permanentboen-
de och företag som vill ha fiber, ska ha fått det installerat år 
2022. I och med att vi runt årsskiftet 2021-2022 färdigställer 
de fåtal installationerna som återstår, uppnår vi det målet. 

Arbetet har skett i god samverkan med Karlshamns 
kommun som även bidragit ekonomiskt till slutförandet av 
anslutningar på landsbygden. Karlshamn Energi har genom 
åren varit bra på att ansöka om nationella medel, vilket gett 
oss bättre möjligheter att finansiera utbyggnaden i lands-
bygdsområden. 

Karlshamn Energi samarbetar med Affärsverken i Karlskrona 
som kommunikationsoperatör och med Ronneby Miljö & 
Teknik AB i utvecklings- och driftsfrågor. Bredbandsaffären 
bygger på volym och det är viktigt att ha låga kostnader för 
att kunna leverera konkurrenskraftiga priser till kund. För att 
lyckas ligger därför stort fokus på att vara kostnadseffektiva 
när det gäller kostnaderna för gräv- och återställningsarbe-
ten, dragning av fiber samt själva installationen.

Det är viktigt att vi har en infrastruktur som bygger på 
öppenhet och fri konkurrens bland operatörer då ökad 
konkurrens skapar större utbud av tjänster, vilket i slutändan 
gynnar kunden.

Karlshamn Energi erbjuder fortsatt privatkunder att ansluta 
sig via webbportalen ”Karlshamnsporten”, där kunden själv 
på ett smidigt sätt kan välja leverantör av bredband, telefoni, 
TV och andra digitala tjänster.

Under 2021 fortsatte vårt samarbete med mobiloperatören 
”Tre” där de tillsammans med övriga nationella operatörer 
kommer vara våra största kunder de närmsta åren. 

Vi har fortsatt vårt samarbete med Net4Mobility åt vilka vi 
tillhandahåller fiber till mobilmaster och även inplacering av 
deras utrustning. 

Arbetet fortsätter med utvecklingen av området Internet of 
Things, förkortat IoT och som står för ”sakernas internet”. 
Vi har ett samarbete med Affärsverken, Ronneby Miljö & 
Teknik och OKTV i Olofström där vi ständigt arbetar med att 
hitta nya IoT-lösningar.  
 
IoT bygger på en trådlös infrastruktur som med hjälp av en 
teknik som heter LoRa (LongRange) som gör det möjligt 
att fånga upp signaler från sensorer placerade på antingen 
fasta eller rörliga saker. Signalerna förmedlas sedan via det 
befintliga fibernätet till dess ägare där data på ett tryggt sätt 
samlas upp. Tanken med projektet är att jobba mot att bli en 
”smartare stad”.

LoRA installeras i samtliga tätorter i kommunen och mycket 
ny teknik och nya tjänster kommer att kretsa runt IoT de 
närmsta åren. 

MÅLGÅNG FÖR 
100% BREDBAND 

I KOMMUNEN
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ELHANDEL
Genom samarbetet med Skellefteå Kraft har Karlshamn 
Energi tillgång till kvalificerad rådgivning och effektiva hjälp-
medel för prissättning och portföljförvaltning. På elhandels-
området är det små marginaler och det är av stor betydelse 
att vi strikt följer den riskpolicy som gäller.

Elförsäljningen uppgick till 127 GWh och antal elkunder har 
varit i stort sett oförändrat. Elpriserna har varit höga under 
2021 och nådde rekordhöga nivåer i slutet av året. Årsge-
nomsnittet för spotpriset var över 80 öre, nästan dubbelt så 
högt som de senaste tio åren. Det högsta timpriset under 
året noterades den 6 december då det låg på över 6 kronor. 

Det var stor prisskillnad mellan de olika elområdena inom 
Sverige under 2021 – södra Sverige hade närmare 40 öre 
högre pris per kWh jämfört med norra Sverige, att jämföra 
med 12 öre i prisskillnad året innan.

Det genomsnittliga spotpriset i elområde 4 blev 82 öre/kWh 
(27 öre/kWh år 2020). Priset på elcertifikat har varit fortsatt 
lågt under 2021 och kvotplikten har minskat till 25,5% från 
26,5% (2020). Elcertifikatpriserna framåt i tiden är väldigt 
låga och det går nästan mot nollpriser. 

Vindkraftverken på Gunnön och Sölve har producerat 12,1 
GWh. Det stigande elpriset under året påverkade resultatet 
positivt. Under 2021 prissäkrade vi en del av produktions-
volymen, det vill säga säkrat ett fast pris för elen vi själva 
producerar från vindkraft, både för 2021 och kommande år.  

Vi har två solcellsanläggningar på våra garagetak som leve-
rerar cirka 35 MWh per år. Elen används för eget behov   
i kontorsfastigheten samt till laddstolpar för elbilar.

Karlshamn Energi ser positivt på etablering av elproduktion 
genom solceller. Vi har ett antal anläggningar hos både 
privatpersoner och företag som är anslutna till elnätet. Karls-
hamn Energi köper överskottet från dessa anläggningar. 

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar av solcellspaket 
samt försäljning och installation av laddboxar för elbil. Fort-
satt ser vi ett växande intresse för egenproduktion från sol-
celler och det höga elpriset är troligen en bidragande orsak. 

Karlshamn Energi har fortsatt att satsa på laddinfrastruktu-
ren för elbilar under året. Idag har vi cirka 70 publika ladd-
punkter i kommunen och det planeras för fler. Sedan 2021 
samarbetar vi med Virta för betallösning.

I dagsläget är de vanligaste laddstolparna på ca 20-50 kW. 
Inom en snar framtid pratar man om laddstationer som kan 
leverera 350 kW. Denna typ av snabbladdare är så pass 
kraftfulla att man måste utveckla kapaciteten i det lokala 
elnätet och välja placeringar utifrån kapacitet i nätstationer 
och ledningar. 

Under 2021 ersattes det tidigare sollcellsbidraget med ett 
nytt grönt skatteavdrag. Skattereduktion för "Grön teknik" 
fungerar på liknande sätt som rotavdraget och innebär att 
privatpersoner kan få avdrag direkt på fakturan för installa-
tionskostnaden för material och arbete med 15%, upp till 
50 000 kronor.

Utbyggnaden av förnybar produktion har fortsatt och ser 
ut att fortsätta framöver. Det är troligt att svängningarna i 
elpriset kommer att bestå och öka än mer i takt med att den 
väderberoende produktionen byggs ut. En stor utmaning 
framöver kommer att vara hur vi klarar effektfrågan.

70 PUBLIKA 
LADDPLATSER  
I KOMMUNEN
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ELNÄT
Eldistributionen ökade med 4% jämfört med föregående år. 
Under 2021 har Karlshamn Energi endast haft ett mindre an-
tal strömavbrott och tillgängligheten är fortsatt mycket hög. 

Vi har sedan 2013 investerat mycket i förnyelsen av vårt el-
nät. Planering finns för fortsatt förnyelse av våra anläggning-
ar för att möta framtidens behov. Under 2021 har vi driftsatt 
vårt nya reservkabelförbandet mellan Karlshamn Östra och 
Västra. Längs med sträckan där kabelförbandet ligger har vi 
även förnyat stora delar av elnätet. 

Vi har under året påbörjat installationen av nya smarta 
elmätare till våra kunder. Elmätarna är ett viktigt steg mot 
ett smartare elnät och en möjlighet till kunden att styra sin 
förbrukning på ett mer ekonomiskt och hållbart perspektiv. 

Vidare har vi byggt om vår mottagningsstation Karlshamn 
Västra, där hela 50kV-ställverket är utbytt inklusive ny 
transformator. Kapaciteten i stationen har därmed höjts från 
15MW till 20MW. Ombyggnaden innebär också att hela 
ställverket kan fjärrstyras. 

På uppdrag av Karlshamns kommun ansvarar vi för all drift 
och underhåll av gatubelysningsnätet. Gatubelysningen byts 
efter hand ut till mer energieffektiva LED-armaturer. 

Under 2021 har vi fortsatt med utbytet av samtliga belys-
ningsarmaturer till ny modern LED-belysning. 9 100 arma-
turer ska enligt plan vara bytta december 2022. I projektet 
ingår även besiktning av belysningsstolparna. Hittills har vi 
bytt ut cirka 6 800 armaturer och vi kan nu se stora effekt-
besparingar på anläggningen. 

Elanvändningen och elproduktionen har förändrats mycket 
på senare tid. Vi ser i dag flera storstadsregioner som har 
kapacitetsbrist. Elektrifiering av framför allt transport- och 
industrisektorn förväntas öka kraftigt framöver. För att möta 
morgondagens behov fortsätter vi att arbeta med smarta 
elnät och förnyelse.

Framtidens elnät kommer att innehålla mer lokal elproduk-
tion i form av solceller och vindkraft, vilket ger oss helt andra 
förutsättningar än vad våra nät är byggda för. 

2020 påbörjades ny regleringsperiod för elnätsverksam-
heten som sträcker sig mellan 2020-2023. Regleringen görs 
av Energimarknadsinspektionen och styr vilken maximal 
intäktsram elnätsföretaget får ta ut i form av avgifter från 
kunder. Det är olyckligt att myndigheterna ändrar beräk-
ningsmetod varje ny period. Det vore bra med mer lång-
siktighet i och med att det berör verksamheter som i sig är 
mycket långsiktiga och behöver stabila spelregler. 

I nuvarande reglering baseras intäktsramen bland annat på 
vilken ålder som elnätets anläggningar har. 

FRAMTIDENS 
ELNÄT  

STÄLLER OM
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VATTEN
För att säkra Karlshamns framtida vattenförsörjning har olika 
alternativ för nytt vattenverk varit under utredning. Under 
2021 togs beslut om att under 2022 gå in i detaljpro-
jekteringsfas gällande ett nytt ytvattenverk. Beslutet har 
förankrats i kommunfullmäktige, kommunkoncern och i 
företagets styrelse.

Ännu ett led i vårt arbete med att säkra den framtida 
vattenförsörjningen är att vi under 2019 lämnade två 
tillståndsansökningar till Mark- och miljödomstolen. Ansök-
ningarna avser reglering av sjön Mien och ombyggnad av 
regleringsdamm, respektive tillstånd att använda Mörrumsån 
som reservvattentäkt. Båda tillståndsansökningarna har 
överprövats och avgörs därför av Mark- och miljööverdom-
stolen, med förväntad prövning under 2022. 

Vi har fortsatt utbyggnaden och förnyelsen av VA-lednings-
nätet och under året har det arbetet omfattat totalt cirka 3,8 
kilometer ledningar. Vidare prioriteras förebyggande under-
håll och förnyelse då vi har en gammal VA-anläggning som 
kräver en del akuta åtgärder. 

Ett viktigt arbete är att vi uppdaterar eller byter ut pumpsta-
tioner och automatiserar dem i en högre grad än idag.  
Likaså krävs att förnyelsetakten ökar på ledningsnätet för att 
ha ett hållbart ledningsnät över tid. Detta kommer att leda till 
att vi både förbättrar prestanda och samtidigt får en förbätt-
ring utifrån arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter. 

I Ringamåla vattenverk har vi bytt vår gamla RO-anläggning, 
som renar vattnet, till en ny med högre kapacitet för att   
kunna producera mer dricksvatten till Ringamålaborna.  

Karlshamns avloppsvatten renas i huvudsak i Sternö  
reningsverk samt de mindre reningsverken i Halahult och 

Ringamåla. Under 2021 har fokus varit att utveckla förbättra-
de processer i Sternör reningsverk för att med ännu större 
marginal klara våra utsläppskrav samt att fortsatt utveckla 
rötkammarens drift. En stor arbetsinsats under året har varit 
att förbereda bytet av alla våra styr- och övervakningssystem 
för att klara framtida krav på IT-säkerhet. 

Utbytet till fjärravlästa vattenmätare fortsatte under året 
och det arbetet fortgår kommande år. Digitalisering av alla 
vattenmätare utförs med målsättning att information om 
vattenförbrukningen automatiskt ska skickas till Karlshamn 
Energi för att få en korrekt faktura till kunden. 

Karlshamn har historiskt sett haft ett jämförelsepris lågt pris 
på vatten och avlopp. Med kommande investeringar kom-
mer det att bli en relativt hög prisökning de kommande åren, 
men VA-avgiften för Karlshamn kommer trots detta att ligga 
på en nivå klart under medelpriset för hela landet.

Kommunikationen förblir en viktig del i arbetet med att öka 
vattenmedvetenheten, både genom en dialog med allmän-
heten och med företag i regionen. Ett sätt att öka medveten-
heten är att fortsätta med våra kampanjer ”använd vattnet 
smart” och ”spola smart” under kommande år. 

Budskapet i ”spola smart” har varit mycket aktuellt och an-
vänt under 2021, där covid-pandemin har varit bidragande 
orsak till att vi sett en ökning av våtservetter och andra icke 
nedbrytbara artiklar i våra pumpstationer och reningsverk. 
Detta har medfört allvarliga driftstopp och därmed ökade 
underhållskostnader. 

Syftet med dessa kampanjer under året har varit att upplysa 
om vad som får spolas ner och förebygga att fel sorts avfall 
hamnar i avloppet.

VATTENTJÄNSTER 
SOM TAR HÄNSYN 

TILL DIG OCH 
VÅR MILJÖ
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VÄRME & KYLA
Tillgängligheten i fjärrvärmeleveransen från Södra i Mörrum 
har under året varit väldigt hög då Södra inte haft något 
längre underhållstopp. Vid några tillfällen under året har vi 
använt oss av reservproduktion i form av AAK och egna 
anläggningar.
 
2021 inleddes och avslutades med några kalla månader. To-
talt hamnade årets värmeförsäljning på en ovanligt hög nivå 
volymmässigt, nästan 176 GWh, det högsta noterade värdet 
under en femårsperiod. 

Värt att notera är att den 5 februari 2021, under den vinterns 
kallaste period, slogs ett nytt leveransrekord av 100% förny-
bar fjärrvärme i Karlshamn. Hela 66 MW effekt från Södras 
massabruk gick då ut till våra fjärrvärmekunder.

Med Södra i Mörrum har vi ett 10-årigt avtal om fjärrvär-
meleveranser. Detta avtal, som började gälla 2018, ger 
goda förutsättningar för en fortsatt satsning på utbyggnad 
av fjärrvärmenätet, en stabil prissättning till våra kunder och 
utvecklingen mot 100% förnybar fjärrvärmeleverans. 

För att bibehålla hög tillgänglighet i vårt fjärrvärmenät har 
investeringarna fortsatt för att uppgradera och modernisera 
våra egna produktionsanläggningar. Under året har bygg-
nation av en ny biobränsleanläggning påbörjats i Tostarp. 
Anläggningen planeras vara klar under våren 2022. Bio-
pannan i Tostarp (15 MW) kommer att ersätta äldre fossila 
anläggningar i vårt fjärrvärmenät. 

Som en del av Prisdialogen höll vi kundträffar under året. Inför 
2022 beviljades på nytt vår ansökan om nytt medlemskap i 
Prisdialogen som skapats för att ha en god dialog mellan fjärr-
värmeföretag och dess kunder. Syftet är att öka förtroendet 
och förståelsen för kommande prisändringar, med målet att 
skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid.

Inom affärsområde fjärrvärme har vi som mål att ha 1% 
nya anslutningspunkter hos kunder, vilket vi har hållit under 
2021. Under året har vi anslutit 15 nya villakunder samt gjort 
åtta större anslutningar. De större anslutningarna har bland 
annat gällt Mörrums skola som byggts om, nyanslutningar 
i en ny padelhall i Asarum, ett antal flerfamiljhus samt nya 
bostäder i Strömma. 

Vi ser en fortsatt utbyggnad och förtätning av fjärrvärmenä-
tet i samband med exploatering av nya områden. Dessutom 
har vi under 2021 sett en ökad efterfrågan från villakunder 
och industriföretag. 

Vi har ett serviceavtal för våra fjärrvärmekunder, "Trygg 
Värme". Förutom besiktning och funktionskontroll av fjärr-
värmeanläggningen, även ingår felavhjälpande åtgärder, 
materialkostnader eller tjänster till ett maxbelopp. 

Efterfrågan att kunna styra och övervaka energianvänd-
ningen ökar och vi är i slutfasen att ta fram ett koncept för 
detta. Digitaliseringen skapar förutsättning att vidareutveckla 
leveransen av fjärrvärme till våra kunder. 

Inom fjärrvärme har vi ett samarbete med NODA för att 
utveckla vår styrning. Här använder vi adaptiv reglering, det 
vill säga ett system som kan ställa in och justera parametrar 
automatiskt och därmed anpassar framledningstemperatu-
ren för att den ska vara optimal i förhållande till vilket väder 
som råder och kundens behov. 

Under sommaren var NetPort Science Park arrangör av 
Euro Heat and Powers sommarskola ”District heating and 
cooling”, där Karlshamn Energi deltog i föreläsningar tillsam-
mans med bland annat Södra, AAK och NODA.

Under året tog vi ännu ett 
kliv mot helt fossilbränslefri 
fjärrvärme när vår nya bio-
bränsleanläggning i Tostarp 
började byggas. Biopannan 
på 15 MW planeras stå klar 
under våren 2022. 

LOKAL &
KLIMATSMART 

VÄRME 
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LEDNINGSSYSTEM 
Karlshamn Energi har ett gemensamt ledningssystem för mil-
jö, kvalitet och arbetsmiljö. Ledningssystemen är certifierade 
enligt standarderna ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. 

Kraven enligt dessa standarder stödjer arbetet med ständiga 
förbättringar. Alla styrande och redovisande dokument lagras 
digitalt och dokumenthanteringssystemet är ett viktigt hjälp-
medel för att kunna arbeta effektivt med ledningssystemet.

Ledningens genomgång görs en gång per år. Då gör ledning-
en en systematisk genomgång av olika krav som ställs på 
ledningssystemet utifrån standardernas krav och företagets 
miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy. Vid denna genomgång 
fastställs också nya mål för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. 

Intern revision genomfördes fyra gånger under 2021. Då 
granskas företagets processer och rutiner av en grupp om 
fyra personer. Internrevisionen har en självständig ställning 
och utgör en viktig funktion för att förbättra och ifrågasätta 
rutiner och efterlevnaden av dessa. Under det gångna året 
har Internrevisionen producerat 50 ärenden. Uppföljningsre-
vision från det externa revisionsföretaget AAA Certification 
AB görs en gång per år. 

MILJÖVÄRDERING AV FJÄRRVÄRME OCH EL
Svensk Fjärrvärme ger ut sammanställningar av miljövärden 
för jämförelse med andra fjärrvärmeföretag och Karlshamn 
Energi placerar sig därvid bland de bättre.

Karlshamn Energi säljer endast ”grön el” och det finns 
ursprungsgarantier som innebär att el som säljs har produ-
cerats med förnybar elproduktion.

UTSLÄPPSRÄTTER 
Utsläppsrätterna sätter ett tak för hur mycket koldioxid som 
får släppas ut från den ”handlande sektorn”. Priserna på 
utsläppsrätter 2021 har varit på en något högre nivå jämfört 
med 2020. Priset har legat på cirka 287 kr/ton. 

Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis ut-
släppsrätter motsvarande en viss procentandel av vad som 
historiskt behövts. Om behov finns så köps resterande del 
in från marknadsaktörer. Andelen utsläppsrätter som erhålls 
kostnadsfritt minskar år från år. 

ELCERTIFIKAT
Det svenska elcertifikatsystemet har inneburit en kraftig 
stimulans till ökad elproduktion med biobränslebaserad 
kraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft.  

Systemet har från och med 2012 utökats till att vara en 
gemensam svensk/norsk elcertifikatmarknad. 

Kvotplikten, det vill säga den andel av elanvändningen som 
skall motsvaras av elcertifikat, var 25,5% under 2021.
Systemet är konstruerat för att stimulera utbyggnad av 
förnybar elproduktion fram till 2030. Eftersom elcertifikaten 
tilldelas för en period av 15 år kommer systemet att av-
vecklas efter 2045, såvida man inte politiskt beslutar om en 
fortsättning. 

Elcertifikaten har tidigare medfört en stimulans för förnyelse-
bar elproduktion men har med allt lägre priser spelat ut sin 
roll. Priserna för 2021 har legat i genomsnitt på strax över 
0,1 öre/kWh.

EL OCH URSPRUNGSGARANTIER
Karlshamn Energi Elförsäljning köper el från Skellefteå Kraft. 
En mindre del utgörs av el från solceller samt lokalt produce-
rad vattenkraft. Skellefteå Kraft är också balansansvarig.  
All elleverans är ursprungsmärkt och utgörs av så kallad 
”Grön el”. 

VÄRME
Fjärrvärmeleveranser från Karlshamn Energi kan fås 
miljömärkt med Svenska Naturskyddsföreningens ”Bra 
Miljöval”. Samarbetet med Södra i Mörrum och AAK om 
leveranser av biobaserad fjärrvärme fortsätter. Under Södras 
underhållsstopp och vid kyla behöver vi spetsa produktionen 
med AAK eller egna anläggningar. 

För att minska värmeproduktion från reservanläggningar 
utvecklar vi ständigt styrningen av fjärrvärmenätet. Smart 
styrning från NODA är installerade i cirka 90 fastigheter som 

MILJÖREDOVISNING
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kan styra bort spetsproduktion under kortare tider.  
Därmed kan vi ytterligare minska produktionen från egna 
anläggningar med fossilt bränsle.

Vi fortsätter att ta stora steg mot en helt förnybar fjärrvärme-
produktion genom att ersätta oljeeldad spetsproduktion med 
biooljeeldad. Styrelsen har satt ett mål att vi år 2024 ska ha 
100 % förnybar fjärrvärmeproduktion. För 2021 nådde vi 
upp till 99,4%.

Ett kvalitetsmål som satts upp i ledningssystemet är att 
minska fjärrvärmeförlusterna långsiktigt. Under 2021 var 
dessa förluster cirka 14%.

Karlshamn Energi driver ett antal närvärmeanläggningar.  
I Mörrum finns en pelletseldad anläggning i Lönebo. I Hälla-
ryd finns ett närvärmenät som försörjs från en pelletseldad 
panna vid Hällaryds skola. 

Fastbränsleanläggningar kräver mer tillsyn och underhåll än 
oljeeldade anläggningar. Vi har en biooljepanna i Mörrum  
(4 MW) som är vår första reservpanna i händelse av bortfall 
av leveranser från Södra Cell.

VATTEN
Under 2021 har cirka 3 160 000 kubikmeter dricksvatten 
levererats till våra kunder. 

Karlshamns dricksvatten hämtas från Långasjön. Vattnet 
pumpas in i vattenverket och renas i fällningsbassänger. 
Det renade vattnet filtreras sedan ytterligare genom sand. 
Därefter tillsätts kalk för att höja pH-värdet och sedan sker 
ytterligare en filtrering genom aktivt kol för att ta bort dålig 
smak. Slutligen behandlas vattnet med UV-ljus.

Ringamåla vattenverk försörjer Ringamåla tätort där råvatt-
net kommer från en grundvattentäkt. I verket renas vattnet 
från metaller och flourid, samt filtreras och behandlas med 
UV-ljus. Dricksvattnet analyseras kontinuerligt både ut från 
vattenverket och ute på ledningsnätet.

Under året och fortsatt framåt pågår arbetet inför beslutet 
om Karlshamns framtida vattenförsörjning. I denna utredning 
belyser vi framtida behov av vatten och hur Karlshamn ska 
utveckla en säker vattenförsörjning. 

Karlshamn Energi Vatten har två stora mål som inväntar för-
handling vid Mark- och miljööverdomstolen. Det första målet 
avser möjligheten att använda Mörrumsån som reservvatten-
täkt i det fall Långasjöns vatten skulle bli obrukbart.  
Det andra målet gäller frågan om en ny klimatanpassad 
reglering av sjön Mien och tillstånd för att riva den gamla 
dammen och bygga en ny.

Spillvatten från hushåll i Karlshamns kommun renas vid 
Sternö avloppsreningsverk. Vi har även mindre reningsverk 
i Ringamåla och Halahult. Analys av utsläppen från våra 
reningsverk sker kontinuerligt och under 2021 uppfylldes alla 
krav på utsläpp från våra avloppsanläggningar. 

Under 2021 har utredning av behovet att installera rening 
gällande sjukdomsalstrande organismer och läkemedel 
fortsatt vid Sternö ARV.

Uppströmsarbetet, arbetet med att minska utsläppen av 
föroreningar vid källan, innan det släpps i avloppsnätet, har 
fortsatt under året, med visst fokus på kvicksilver. Vi ser 
redan nu att detta har och kommer att ha en stor positiv 
påverkan på Sternö avloppsreningsverk.

Att spåra och koppla bort tillskottsvatten från spillvattennätet 
är ett viktigt arbete som bidrar till att en mindre volym vatten 
behöver pumpas i våra ledningar och behöver behandlas i 
våra avloppsreningsverk. Detta sparar energi och förbättrar 
reningsresultaten.

Karlshamn Energis reningsverk på Sternö är Revaq- 
certifierat vilket innebär att slammet från reningsverket kan 
återföras till jordbruksmark. Revaq syftar till att minska flödet 
av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring 
av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.
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MILJÖPÅVERKAN
Denna rapport är endast övergripande. En mer ingående 
redovisning görs i den övervakningsrapport som årligen tas 
fram inom ramen för miljöledningssystemet. Vi gör även ett 
klimatbokslut för 2021 som visar att Karlshamn Energi bidrar 
till minskad klimatpåverkan på samhället. 

UTSLÄPP TILL LUFT
Utsläppen till luft beror huvudsakligen på förbränning av 
eldningsolja och gasol för spets- och reservproduktion som 
under 2021 stått för 0,6% (jämfört med 0,6% år 2020) av 
värmeproduktionen. 

Koldioxidutsläppen från verksamheten har under året legat 
på 1,13 gr/kWh, vilket är en minskning jämfört med föregå-
ende år. En bidragande orsak är att Södra i Mörrum har haft 
en bra leverans under hela året, utan längre revisionsstopp.  

Värmeleveranserna från AAK står för 0,6 % (jmf 6,2 %, 
2020) av värmeproduktionen. Utsläppen av kväveoxider, 
svaveldioxid och stoft har legat på fortsatt låg nivå jämfört 
med tidigare år. 

 
UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN 
Vid våra avloppsreningsverk avskiljs näringsämnen och  
organiskt material som har övergödande påverkan i Öst-
ersjön. Sternö reningsverk är vårt största reningsverk som 
under 2021 avskilde cirka 90% kväve, 95% fosfor samt 99% 
organiskt material.

Vårt avloppsslam används till att återföra näringsämnen på 
jordbruksmark, jordförbättring och energiutvinning. Sanitärt 
avloppsvatten och processavloppsvatten från övrig verksam-
het går till Sternö reningsverk. 

Utöver visst läckage av fjärrvärmevatten förekommer vid 
normal drift inte några utsläpp till mark eller vatten, och under 
2021 har det inte förkommit några utsläpp av oljor eller kemi-
kalier. 

Vid arbeten på fjärrvärmesystemet sker avtappning av varmt 
fjärrvärmevatten som via dagvattenledningar släpps direkt till 
recipienten. I fjärrvärmesystemet förekommer också ett visst 
läckage av fjärrvärmevatten från packboxar för pumpar och 
ventiler samt vid skador och korrosionsangrepp på ledningar.

Påfyllning av fjärrvärmevatten, inklusive påfyllning för nya led-
ningar, har under året legat på nivån 593 kubikmeter, vilket är 
betydligt mindre än nivån för 2020. Fjärrvärmevattnet innehåll-
er ytterst små mängder av kemikalier och anses ofarligt att 
släppa ut i naturen.

Kylanläggningen på Östra Piren använder havsvatten som 
kylning och varmare vatten återförs till havet. Kylanläggningen 
har fungerat bra men kräver en del tillsyn och åtgärder för att 
förhindra försmutsning och påväxt. 

Gamla elkablar innehåller olja och har en blymantel. Detta kan 
på sikt orsaka miljöproblem. Rutiner finns därför för ändför-
slutning av kablarna så att olja förhindras att läcka ut i marken 
och att vi dokumenterar var urdrifttagna kablar finns. Nya 
kablar förläggs normalt inte på samma ställe där de gamla 
kablarna ligger. Vår policy är att gräva upp gamla kablar i den 
mån det är möjligt. 

AVFALL
I avfallsstationen källsorteras avfallet så långt möjligt. Det 
avfall som inte materialåtervinns går, via Västblekinge Miljö 
AB, huvudsakligen till energiåtervinning. 

Under 2021 lämnades totalt 191 ton till energiåtervinning, 
där största delen består av brännbart material. Den huvud-
sakliga delen av brännbart material kommer från reningen av 
Sternö reningsverk i form av trasor, bindor m.m.  
 
Vikten av kategori farligt avfall utgjorde 2,5 ton. Där ingår en 
blandning av lampor, kemikalier och oljespill med absorbenter. 

Schaktmassor lagras utanför Hetvattencentralen Stilleryd 
och även mellanlagring sker i Stilleryd. 

Processavfall från avloppsreningsverken, från rensgaller in 
till avloppsreningsverken, lämnas vid Västblekinge Miljö AB 
som brännbart. 
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BULLER
Buller kan uppstå när vi kör våra panncentraler. I och med 
att alla våra anläggningar endast används i reserv så är detta 
ett begränsat problem. När Södra Cell Mörrum har revision 
kan det förekomma några veckors drift på några av anlägg-
ningarna. Visst buller uppstår vid lossning av pellets, men 
det görs på ett sätt som är accepterat av de närboende 
 
Ljudnivån från vindkraftverken på Gunnön och Sölve är upp-
mätta och bedöms enligt beräkningar ligga under 40 dB om 
man tar hänsyn till bakgrundsbuller och avstånd. 
 
Buller förekommer också vid anläggningsarbeten. Dessa ut-
förs normalt under dagtid och några klagomål på buller har 
inte förekommit. Buller är i första hand en arbetsmiljöfråga.  
Under 2021 genomfördes bullermätning vid verksamheten 
vid Sternö ARV. Beräkningar visar att verksamheten håller 
sig inom sina bullervillkor med god marginal.

MILJÖPROJEKT
Miljöprojekt är sådana projekt som resulterar i minskad miljö-
belastning, effektivare användning av energin eller ökning av 
andel förnybar energi. Karlshamn Energi är mycket engage-
rade i alla dessa typer av projekt. 

Utbyggnad av fjärrvärme leder till minskad miljöbelastning, 
framför allt minskning av CO2-utsläppen. Under året har 23 
nya fjärrvärmeanslutningar genomförts. 

Energieffektivisering omfattar både stora och små projekt. 
Systemeffektivisering av det egna fjärrvärmenätet är högt 
prioriterat. Ett mål med systemeffektivisering är att utveckla 
fjärrvärmesystemet till att arbeta med lägre temperatur, 
såväl i framledning som i returledning. Målet är att inom de 
närmsta åren arbeta för att närma oss 95°/40°C. För att nå 
40°C i returledningen krävs åtgärder i kundanläggningar och 
här har Karlshamn Energi valt att göra det tillsammans med 
fastighetsägarna. 

När det gäller reduktion av framledningstemperaturen hand-
lar det mer om att göra förändringar i fjärrvärmenätet genom 
att bygga bort flaskhalsar och förbättra pumpningen. Ge-
nom att sänka temperaturen, både i fram- och returledning, 
uppstår också stora vinster i producentledet genom att mer 
överskottsvärme kan återvinnas och användas.   

Karlshamn Energi hade under 2021 cirka 10% av elförsälj-
ningen baserad på egenproducerad el, huvudsakligen från 
vindkraft. Karlshamn Energi har en solcellsanläggning som 
för året producerade cirka 35 MWh (36,5 MWh, år 2020). 
Elen från solcellerna används i första hand till elförbrukning i 
Karlshamn Energis kontorslokaler och laddstolpar. 

Under 2021 byggde vi ut med fler laddplatser för elbilar och i 
dag har Karlshamn Energi cirka 70 laddpunkter i kommunen 
där utbyggnaden fortsätter. Karlshamn Energi kommer 
successivt att byta äldre bilar mot biogas- och elbilar för 
minskad miljöbelastning.

Det pågår en ständig förnyelse av VA-ledningsnätet för att 
göra det mer driftsäkert och därmed minska in- och utläc-
kage av vatten. Under 2021 har arbetet med utbyggnaden 
och förnyelsen av VA-ledningsnätet omfattat totalt cirka 3,8 
kilometer ledningar. 

Vi arbetar med en kontinuerlig förnyelse av våra pumpstatio-
ner, vilket minskar riskerna för driftstörningar och så kallad 
bräddning, det vill säga oplanerade utsläpp av avloppsvatten 
vid överbelastning. Utbytet av gamla pumpstationer till nya 
innebär även energibesparingar. Vidare sker uppdatering 
av kommunikationen till pumpstationerna som medför att vi 
snabbare kan upptäcka och åtgärda störningar, som läckor.
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Styrelsen och verkställande direktören för
Karlshamn Energi AB, org nr 556223-8849,

får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 

1 januari – 31 december 2021,
bolagets 39:e verksamhetsår.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Karlshamn Energi AB, organisationsnummer 556223-8849, 
bildar tillsammans med de helägda dotterbolagen Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer 556527-9345, 
samt Karlshamn Energi Vatten AB, organisationsnummer 
559170-4308, en koncern för vilken denna årsredovisning 
upprättas. Karlshamn Energi AB ägs till 100% av moderbo-
laget Stadsvapnet i Karlshamn AB, organisationsnummer 
556427-2382, som i sin tur ägs av Karlshamns kommun.

VERKSAMHET
Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsom-
rådena Elnät, Värme & Kyla och Bredband.Affärsområde 
Elproduktion och Elhandel bedrivs i dotterbolaget Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB och affärsområde Vatten bedrivs i 
dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB.

Ägardirektiven reglerar bolagens verksamhet och inriktning.
Koncernens vision är att vara "Det självklara valet" och 
affärsidén är att skapa enkla, prisvärda och kundnära lös-
ningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och 
med ständig fokus på utveckling och service. Koncernens 
produkter och tjänster marknadsförs med det gemensamma 
varumärket Karlshamn Energi.

Antalet anställda uppgick i början av 2021 till 95, varav 23 
kvinnor, och vid årets slut uppgick personalstyrkan till 102, 
varav 23 kvinnor. Medeltalet anställda var 99 och medelåldern 
hos personalen var 44 år. All personal är anställd i Karlshamn 
Energi AB och dotterbolagen tillförs kompetens och resurser 
som regleras genom avtal.

Riskbedömningar görs på ett systematiskt sätt. Riskerna 
indelas i fem kategorier: personalrisker, verksamhetsrisker, 
miljörisker, IT-säkerhet och affärsrisker. Störst ekonomisk risk 
bedöms uteblivna leveranser från Södra Cell Mörrum utgöra.

Tillgängligheten i elnätet har varit god, förutom några få 
mindre avbrott. Elnätsförsäljningen uppgick till 103 GWh. 
Elnätspriserna höjdes med 1% . Totala investeringar i elnäts-
verksamheten var 22 mnkr.

Värmeförsäljningen var 107 GWh med hög andel leverans 
av spillvärme från Södra Cell. Viss spets- och reservproduk-
tion från AAK och i egna anläggningar har behövt användas. 
AAK:s leverans baseras på biobränslen. Södra Cell Mörrum 
har levererat 198 GWh, vilket utgör 97,7% av värmeproduk-
tionen. För spets- och reservproduktion har AAK stått för 
1,2 GWh (0,6%), egna bioeldade anläggningar för 2,3 GWh 
(1,1%) respektive fossileldade anläggningar (olja, gasol) för 
1,2 GWh (0,6%).

Totalt innebär detta 99,4% förnyelsebar fjärrvärmeproduktion. 
Fjärrvärmepriserna höjdes med 1%. Investeringar i värme-
verksamheten var totalt 18 mnkr.

Affärsområdet Bredband har utvecklats vidare i en fortsatt 
snabb takt. Utbyggnaden av fibernätet färdigställs i årsskiftet 
2021-2022 vilket innebär att alla permanentboende inom 
Karlshamns kommun har tillgång till infrastruktur för fiber. 

Under året har vi gjort cirka 1 400 nyanslutningar och totalt 
sett har vi cirka 9600 anslutna kunder. Karlshamn Energi har 
tagit en aktiv roll i bredbandsutbyggnaden där kvarvarande 
områden på landsbygden har varit fokusområde under 2020-
2021. Investeringar i bredbandsverksamheten var totalt 53 
mnkr år 2021.

Elförsäljningen uppgick till 127 GWh. Antalet elkunder har 
varit på samma nivå jämfört med tidigare år. El och elcertifikat 
köps in enligt en fastställd riskpolicy, vilket säkerställer att 
elhandeln bedrivs med begränsade risker. Fysisk och finansiell 
elhandel går genom Skellefteå Kraft AB. El som säljs är mil-
jömärkt och omfattas av ursprungsgarantier. Elpriset har stigit 
successivt under år 2021 till historiskt höga nivåer, speciellt i 
prisområde 4. Detta påverkar både försäljning och inköp inom 
affärsområde Elhandel.

Vindkraftverken på Gunnön och i Sölve har producerat 12,1 
GWh. Det stigande elpriset under året påverkade resultatet 
postivt. Under året prissäkrades en del av produktionsvoly-
men både för år 2021 och kommande år. Priset på elcertifikat 
har varit fortsatt lågt under 2021.

Karlshamn Energi Vatten AB är huvudman för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i Karlshamns kommun. Bo-
laget ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, 
avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll 
och förnyelse av VA-anläggningar inom fastställda verksam-
hetsområden.

MILJÖPÅVERKAN
Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet vid en an-
läggning bestående av en 25 MW biooljeeldad panna i Stille-
ryd för spets- och reservproduktion av fjärrvärme. Vi fortsätter 
vår resa mot 100% förnyelsebar fjärrvärmeproduktion genom 
byggnation av ytterligare 15 MW förnyelsebar fjärrvärmepro-
duktion i Tostarp.

I fjärrvärmenätet finns därutöver fem oljeeldade panncentraler 
samt en gasoleldad panna mindre än 10 MW. Dessa används 
endast för topp- och reservproduktion av fjärrvärme. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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I Hällaryd finns en anmälningspliktig panncentral för vär-
meproduktion med pellets och olja. På Östra Piren finns en 
kylanläggning som har vattendom för att använda havsvatten 
för frikyla.

I dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB finns en 
grupp om tre vindkraftverk på totalt 2 MW på Gunnön och 
i Sölve finns två vindkraftverk på vardera 2 MW. Anläggningar-
na är anmälningspliktiga och tillsynen sköts av Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Några onormala störningar från anläggningar-
na har inte förekommit.

Dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB har genom en 
vattendom tillstånd att använda vatten från Långasjön för 
dricksvattenproduktion. 

För att säkra Karlshamns framtida vattenförsörjning lämnades 
två tillståndsansökningar till Mark- och miljödomstolen under 
år 2019. Ansökningar avseende reglering av sjön Mien och 
ombyggnad av regleringsdamm, respektive tillstånd att an-
vända Mörrumsån som reservvattentäkt. Båda ansökningarna 
har överprövats och avgörs av Mark- och miljööverdomsto-
len, med förväntad prövning under år 2022.

Vårt avloppsvatten renas med hjälp av biologisk rening på 
Sternö reningsverk medan det i Halahult och Ringamåla sker 
med både biologisk och kemisk rening. Karlshamn Energi 
Vatten AB:s reningsverk på Sternö är Revaq-certifierat som 
betyder att slammet från reningsverket kan återföras till
jordbruksmark.

Karlshamn Energi har efter ansökan tilldelats gratis ut-
släppsrätter motsvarande en viss procentandel av vad som 
historiskt behövts, dock har ingen tilldelning skett under år 
2021. Om behov finns så köps resterande del in från mark-
nadsaktörer.

Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO 14001:2015. 
Företagets processer och rutiner hanteras i ett gemensamt 
ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Karlshamn 
Energi är även certifierade enligt kvalitetsledningsstandar-
den ISO 9001:2015 samt enligt Arbetsmiljöstandarden ISO 
45001:2018.

RESULTAT OCH PROGNOS
Moderbolagets resultat efter finansiella poster är 8,4 mnkr (jfr. 
fg. år 7,3 mnkr). Resultat i dotterbolaget Karlshamn Energi El-
försäljning AB uppgår till +1,3 mnkr (jfr. fg. år -1,4 mnkr.) och i 
dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB 0 kr (jfr. fg. år 0 kr).

Koncernens resultat efter finansiella poster är 9,7 mnkr (jfr. fg. 
år 5,9 mnkr). Koncerbidrag lämnas till Stadsvapnet i Karls-
hamn AB med 8,2 mnkr (jfr. fg. år 12,3 mnkr). Koncernens 
investeringar uppgår till 135 mnkr (jfr. fg. år 139 mnkr).
För år 2022 budgeteras koncernens resultat efter finansiella 
poster till 23,8 mnkr och investeringar med 199 mnkr.

VINSTDISPOSITION
Styrelse och verkställande direktör föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel 1 026 tkr balanseras i ny räkning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Sedan år 2020 har Covid-19-pandemin påverkat hela sam-
hället. Karlshamn Energi med dotterbolag har ansvar för stora 
delar av den samhällskritiska infrastrukturen i Karlshamns 
kommun. Det har därför varit av högsta prioritet att fortsätta 
leverera tjänster till våra kunder under pandemin. 

I verksamheten vidtogs tidigt åtgärder för att minska smitto-
spridningen i enlighet med myndigheters rekommendationer 
och utifrån interna förutsättningar. Verksamheten har inte blivit 
påverkad i någon större omfattning, utan har kunnat hanteras 
genom planering och omprioriteringar.
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING  

KONCERN 2021 2020 2019 2018  
Balansomslutning, mnkr 986 920 858 538  
Nettoomsättning exkl. punktskatter, mnkr 427 352 314 250  
Resultat efter finansiella poster, mnkr 10 6 13 18  
Soliditet, % 18,5 19,5 21,5 31,2  
Avkastning på totalt kapital, % 1,5 1,3 2,3 4,0  
      
 Soliditet = Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital = Rörelseresultat + övriga 
ränteintäkter och liknande  resultatposter i förhållande till balansomslutningen.    
  
            
         

EGET KAPITAL 
       
  Aktiekapital Reserver Balanserat
    resultat 
KONCERN 
Eget kapital 2020-12-31  12 000 168 280 -688
Årets förändring inkl. årets resultat enl. fastställd resultaträkning 0 1 224 1 765
Eget kapital 2021-12-31  12 000 169 504 1 077
   
  Bundet eget Andra Balanserat
  kapital fonder resultat
MODERFÖRETAG 
Eget kapital 2020-12-31  12 000 2 400 -737
Årets förändring inkl. årets resultat enl. fastställd resultaträkning   1 763
Eget kapital 2020-12-31  12 000 2 400 1 026
 
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.  
Styrelsens säte: Karlshamn 
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (tkr)
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)
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 RESULTATRÄKNING – KONCERN      
   
BELOPP I TKR      NOT 2021 2020 
Nettoomsättning 2 426 975 352 237    
Punktskatter  -37 028 -38 052   
Aktiverat arbete för egen räkning  14 721 13 833    
Övriga rörelseintäkter  249 1 230 
       
  404 917  329 248   
RÖRELSENS KOSTNADER 
Råvaror och förnödenheter  -168 356 -112 334
Handelsvaror  -2 611 -2 105
Övriga externa kostnader 4,5 -59 788 -57 896  
Personalkostnader 3 -71 586 -66 183   
Av- och nedskrivningar av materiella och   -87 781 -78 518    
immateriella anläggningstillgångar    
Övriga rörelsekostnader  -43 0

Rörelseresultat  14 752 12 212   

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 187 126   
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -5 196 -6 448   

Resultat efter finansiella poster  9 743 5 890   
       
Koncernbidrag  -8 157 -12 286   

Resultat före skatt  1 586 -6 396   

Skatt på årets resultat  1 403 1 489  

ÅRETS RESULTAT 8 2 989 -4 907 
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BALANSRÄKNING – KONCERN      
   
BELOPP I TKR NOT 2021-12-31 2020-12-31 
TILLGÅNGAR      
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 9 18 055 3 575  
  
  18 055 3 575  
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 10 31 499 28 781  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 286 195 276 469  
Inventarier, verktyg och installationer 12 403 125 354 576 
Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 13 56 464 86 137  
  
  777 283 745 963  
Finansiella anläggningstillgångar 26
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 15 15  
Uppskjuten skattefordran 16 1 762 0  
  1 777 15  

Summa anläggningstillgångar  797 115 749 553   
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m       
Råvaror och förnödenheter  2 901 3 895   
       
  2 901 3 895   
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar  34 640 35 955   
Fordringar hos koncernföretag  21 902 12 802
Fordringar hos kommunen  11 283 13 285
Skattefordringar  3 366 940   
Immateriella omsättningstillgångar 18 663 1 618  
Övriga fordringar  1 661 601  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 95 397 96 355  
       
  168 912 161 556  

Kassa och bank  17 194 4 575    
      
Summa omsättningstillgångar  189 007 170 026 

SUMMA TILLGÅNGAR  986 122 919 579       
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BALANSRÄKNING – KONCERN     
    
BELOPP I TKR    NOT 2021-12-31 2020-12-31 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital    
Aktiekapital  12 000 12 000  
Reserver  169 504 168 280  
Balanserat resultat inkl. årets resultat  1 077 -688  
   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 182 581 179 592  

Summa eget kapital  182 581 179 592 
     
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld  42 879 42 562  
      
  42 879 42 562 

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 20 595 000 576 000  
      
  595 000 576 000 

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  1 000 1 000  
Checkräkningskredit  13 227 12 778  
Leverantörsskulder  28 975 31 714  
Skulder till koncernföretag  357 0
Skulder till kommunen   2 755 1 420
Förskott från kunder  1 648 0
Skatteskulder  37 0
Övriga kortfristiga skulder  16 902 7 191  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 100 761 67 322  
      
  165 662 121 425 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  986 122 919 579  
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 KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN         

BELOPP I TKR NOT 2021 2020 
      
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Resultat efter finansiella poster  9 743 5 891
Justering för poster som inte ingår  
i kassaflödet, m.m 28 88 641 79 483
       
  98 384 85 374
Betald inkomstskatt  -2 431 -4 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  95 953 85 370
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  994 919  
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  4 930 -19 922 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  35 593 -14 565 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  127 610 51 802 
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -15 463 -3 087 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -118 977 -135 528

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -134 440 -138 615 
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Upptagna lån  20 449 85 000
Amortering av låneskulder  -1 000 -3 000 
Lämnade koncernbidrag  0 -12 286

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  19 449 69 714

Årets kassaflöde  12 619 -17 099  
Likvida medel vid årets början  4 575 21 674  

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 22 17 194 4 575   
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAG        
 
BELOPP I TKR    NOT 2021 2020 
      
Nettoomsättning 2 304 404 275 781 
Punktskatter  -37 028 -38 052 
Aktiverat arbete för egen räkning  6 133 5 862  
Övriga rörelseintäkter  165 307  
      
  273 674 243 898  
RÖRELSENS KOSTNADER     
Råvaror och förnödenheter  -75 951  -61 543 
Handelsvaror  -2 611  -2 105 
Övriga externa kostnader 4,5 -41 361 -40 896  
Personalkostnader 3 -71 581 -66 183  
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  -70 556 -62 911  

Rörelseresultat  11 614 10 260  
      
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER         
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 187 126 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -3 371 -3 111  

Resultat efter finansiella poster  8 430 7 275  
      
Bokslutsdispositioner  -641 5 014
Koncernbidrag  -7 770 -12 286  

Resultat före skatt  19 3  
      
Skatt på årets resultat 8 1 744 -3
 
ÅRETS RESULTAT  1 763 0  
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAG         

BELOPP I TKR NOT 2021-12-31 2020-12-31 
TILLGÅNGAR     
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar  17 216 2 635  
      
  17 216 2 635

Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 10 24 766 24 720  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 33 217 35 285 
Inventarier, verktyg och installationer 12 389 943 344 915 
Pågående nyanläggningar och förskott      
avseende materiella anläggningstillgångar 13 30 440 58 979 
      
  478 366 463 899 
Finansiella anläggningstillgångar 26 
Andelar i koncernföretag 14 300 300  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 15 15
Uppskjuten skattefordran 16 1 762 0 
  2077 315  

Summa anläggningstillgångar  497 659 466 849  
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager m.m      
Råvaror och förnödenheter  2 901 3 895  
  2 901 3 895  
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  34 640 35 955  
Fordringar hos koncernföretag  20 822 36 087
Fordringar till kommunen  10 772 0
Aktuell skattefordran  3 279 846 
Immateriella omsättningstillgångar 18 132 176 
Övriga fordringar  7 0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 66 413 78 111 
  136 065 151 175

Kassa och bank  8 728 0  
Summa omsättningstillgångar  147 694 155 070 

SUMMA TILLGÅNGAR  645 353  621 919
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 BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAG      
   
BELOPP I TKR NOT 2021-12-31 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 
EGET KAPITAL    
Bundet eget kapital      
Aktiekapital (1200 aktier)  12 000 12 000  
Reservfond  2 400 2 400 
       
  14 400 14 400  
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   -737 -737  
Årets resultat  1 763 0
  1 026 -737 
      
Summa eget kapital  15 426 13 663  
       
   
OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerade överavskrivningar 17 197 580 196 939  
  197 580 196 939    
     
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Övriga skulder till kreditinstitut  335 000 315 000 
  
  335 000 315 000 
 
KORTFRISTIGA SKULDER    
Checkräkningskredit  0 3 224  
Leverantörsskulder  22 567 21 891 
Skulder till koncernföretag  33 239 46 392 
Skulder till kommunen  902 0 
Skulder till intresseföretag och  
gemensamt styrda företag  0 0
Övriga kortfristiga skulder  15 687 4 346  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 24 898 20 464 
   
  97 347 96 317
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  645 353 621 919 
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAG     
    
BELOPP I TKR NOT 2021 2020 
      
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Resultat efter finansiella poster  8 430 7 276  
Justering för poster som inte ingår  
i kassaflödet, m.m 28 71 373 63 708  
  79 803  70 984
Betald skatt  -2 451 -3  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  77 352 70 981  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  994 919  
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  17 542 -24 722  
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -3 516 -7 938  
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  92 372 39 240 
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -15 463 -2 434  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -84 957 -86 949  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -100 420 -89 383  
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 
Upptagna lån  16 776 55 000  
Lämnade koncernbidrag  0 -12 286 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  16 776 42 714  
      
Årets kassaflöde  8 728     -7 429  
Likvida medel vid årets början  0 7 429 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 22 8 728 0 
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NOTER      
   
Belopp i tkr om inget annat anges.      
   
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER     
  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.  
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.   
 
VÄRDERINGSPRINCIPER     
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Elcertifikat och utsläppsrätter      
Bolaget redovisar tilldelade och förvärvade elcertifikat och utsläppsrätter som immateriella tillgångar. Värdering av 
tilldelning har gjorts till, vid tilldelningen, gällande marknadspris och förvärvade elcertifikat har värderats till avtalat pris. 
Innehavet av dessa tillgångar betraktas som kortsiktig och har därmed klassificerats som en omsättningstillgång. 
     
Avskrivningar  
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.     
  Nyttjandeperiod  
Förvärvade immateriella tillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar  5–10 år
      
Tillgångar, som skrivs av på 10 år avser inköpt koncessionsområde för elnätsverksamheten och investeringar hos 
samarbetspartner, där vi inte äger anläggningarna, men har avtal, som garanterar verksamheten under minst 10 år.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. Anläggningstillgångar där väsentliga skillnader finns mellan tillgångens olika komponenter har uppdelning 
gjorts. I anskaffningsvärdet ingår, förutom inköpspriset, även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.  
     
Avskrivningar     
Avskrivning sker linjärt över tillgångens och komponentens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar 
den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad 
i resultaträkningen. Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället, i då rådande prisnivå. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas:     
  Nyttjandeperiod  
Anläggningstillgångar med komponentuppdelning:
Stomme och grund  100 år
Stomkomplettering/Innervägg  50 år
Värme/Sanitet/Kyla  40 år
El/Tele/Data/Övrigt  40 år
Fasad, Fönster och Yttertak  50 år
Markanläggning  20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar  15-20 år
Inventarier, verktyg och installation  5-20 år
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LEASING 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett 
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. 
     
Finansiella leasingavtal          
Inga avtal klassificeras som finansiella eftersom de motsvarar förhållandevis små värden.    
     
Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden.

VARULAGER
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk 
beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut-principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter 
för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.      
   

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11. Finansiella instrument är värderade utifrån 
anskaffningsvärdet i BFNAR 2012:1.          
        

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.          
   

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Ersättningar till anställda efter anställning     
 

Klassificering 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte 
längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslu-
tad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Avgiftsbestämda planer  
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. Endast 
avgiftsbestämda planer finns.      
      
SKATT 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som 
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redo-
visade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.   
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INTÄKTER
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
 Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:     
    

• De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget.
• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Företaget har överfört de väsenliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas 

ägande till köparen.
• Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 

förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna.
•  De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan  

beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
        

Intäktsredovisning för elleveranser         
Elnätskunder och elhandelskunder inom elnätsområdet faktureras med månadsvisa mätavläsningar som grund. 
Utgångspunkten för intäktsredovisningen är för elnätsverksamheten den energimängd som mätts hos kunderna. 
För elhandelsverksamheten fås såld energimängd fram enligt regelverket för avräkningar mellan elhandelsföretagen.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning    
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras 
eller förbrukas.         

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris        
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångs-
punkt från färdigställandegraden på balansdagen.       

KONCERNREDOVISNING     
Dotterföretag       
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande.  
Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet.  
Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kost-
nader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda  
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, 
med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt mino-
ritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.  
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.    
    
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna  
i koncernredovisningen.        
   
Koncernbidrag     
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.   
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NYCKELTALSDEFINITIONER 
Balansomslutning: Totala tillgångar
Finansiella intäkter: Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar
Räntefria skulder: Skulder som inte är räntebärande.
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella intäkter / Totalt kapital
Soliditet: Totalt eget kapital inkl. 79,4% av obeskattade reserver / Balansomslutning

NOT 2  NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN       
       
  2021 2020 
KONCERN      
Elnät  95 039 77 339   
Elhandel och elproduktion  87 583 45 566  
Värme och kyla  111 406 102 049   
Vatten  78 774 72 443
Bredband  45 437 41 954   
Tjänster och övrigt  8 736 12 886    
   
  426 975 352 237   
       
       
  2021 2020 
MODERFÖRETAG
Elnät  96 876 77 339   
Värme och kyla  111 440 102 049  
Bredband  45 437 41 954   
Tjänster och övrigt  50 651 54 439   
   
  304 404 275 781 
 
I koncernens nettoomsättningen för elnät ingår punktskatter (energiskatt) med 37 028 tkr (fg. år 38 052 tkr).  
I moderföretagets nettoomsättningen ingår intäkter från dotterföretag med 46 779 tkr (fg. år 41 553 tkr). .
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NOT 3        ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER 
  OCH ARVODEN TILL STYRELSE     
  
Medelantalet anställda
     
 2021 Varav män 2020 Varav män 

MODERFÖRETAG 99 76% 90 78%   
Totalt moderföretag 99 76% 90 78%   
        
Koncernen totalt 99 76% 90 78%  
        
 
Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare      
   
  2021-12-31  2020-12-31
  Andel kvinnor   Andel kvinnor
        
MODERFÖRETAG       
 
Styrelsen  15%  15%
Övriga ledande befattningshavare  29%  29%

KONCERN
Styrelsen  15%  15%
Övriga ledande befattningshavare  29%  29%
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader    
     
  2021   2020 
 Löner och  Sociala Löner och Sociala 
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader
 
MODERFÖRETAG 
OCH KONCERN 49 045  20 430 45 752  18 329  
(varav pensionskostnader)  1)    4 067  1)    4 656 
 
 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 473 tkr (fg. år 360 tkr) företagets VD och styrelse.  
Ingen personal finns i dotterbolag. 
       
 
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda    
     
 
 2021  2020 
 Styrelse Övriga Styrelse  Övriga 
 och VD anställda och VD  anställda

MODERFÖRETAG  
OCH KONCERN 1 969 47 076 1 882  43 870 
(varav tantiem o.d.)       0        0        0           0

Ingen personal i dotterbolag, kostnad fördelas till dotterbolag.w 
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NOT 4  OPERATIONELL LEASING       
 
Leasingavtal där företaget är leasetagare

KONCERN 
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende   
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning: 2021 2020    
  
Inom ett år 479 631   
Mellan ett och fem år 191 924   
      
 670 1 555   
      
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 696 765  
      
     
MODERFÖRETAG
Framtida minimileaseavgifter avseende icke                                    2021 2020 
uppsägningsbara operationella leasingavtal      
   
Inom ett år                                                                                        479 631   
Mellan ett och fem år                                                                         191 924   
      
                                                                                                         670  1 555 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter          696                  765  

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella eftersom beloppen är förhållandevis små.
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NOT 5  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR REVISORER

Arvode och kostnadsersättning till revisorer       
 
  2021  2020
KONCERN
Ernst & Young AB       
Revisionsuppdrag avseende 2020 års revision  81  192   
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 25  65  
KPMG AB 
Revisionsuppdrag  198         0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 34         0    
 
Övrig revision 
Lekmannarevision, ISO- och övrig certifiering 144      141  
      
  2021   2020 
MODERFÖRETAG
Ernst & Young AB 
Revisionsuppdrag avseende 2020 års revision  38      139 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 25        22
KPMG AB 
Revisionsuppdrag avseende 2021 års revision 100          0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 23          0
Övrig revision  95        79     
     
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Byte av revionsbyrå genomfördes till år 2021 från 
Ernst & Young AB till KPMG AB.
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NOT 6           RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER       
      
 2021 2020
KONCERN
Ränteintäkter, övriga 187 126   
      
 187 126   
MODERFÖRETAG
Ränteintäkter, övriga 187 126  
      
 187 126 
  
      
  
NOT 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER       
        
   2021  2020       
 KONCERN        
 
 Borgensavgift till Karlshamns kommun  -1 559  1 785
 Räntekostnader, övriga  -3 636  4 663   
     
    -5 196  6 448  

MODERFÖRETAG       
 
 Borgensavgift till Karlshamns kommun  -1 448  962 
 Räntekostnader, övriga  -1 923  2 149   
  
    -3 371  3 111   
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NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT      
  
  2021 2020
KONCERN
Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt]  -42 -4   
Uppskjuten skatt  1 445 1 493 
        
  1 403 1 489  
    
MODERFÖRETAG 
Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt]  -18 -3   
Uppskjuten skatt  1 762 0     
  
  1 744 -3 

Avstämning effektiv skatt 
  2021  2020
KONCERN 
 Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt  1 586  -6 396 
 
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderföretaget 20,6% -327 21,4% 1 368  
 
Andra icke-avdragsgilla kostnader  -9  -2  
 
Skattereduktion investeringsstöd  1 762  0 

Skatt hänförlig till tidigare år  -23  174 
    
Effekt av ändrade skattesatser och -regler  0  -51 
 
Redovisad effektiv skatt  1 403  1 489 

         
     2021  2020
MODERFÖRETAG 
 Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt  19  4  
 
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderföretaget 20,6% -4 21,4% -1 
 
Andra icke-avdragsgilla kostnader  -8  -2 
 
Skattereduktion investeringsstöd  1 762  0 
 
Skatt hänförlig till tidigare år  -6  0
 
Redovisad effektiv skatt  1 744  -3
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NOT 9  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
        
   2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
 Ackumulerade anskaffningsvärden
 Vid årets början  10 206 7 119  
Nyanskaffningar  5 920 3 087
Omklassificeringar  9 543 0 
 Vid årets slut  25 669 10 206 
        
 Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -6 631 -6 418   
 Årets avskrivning  -983 -213   
 Vid årets slut  -7 614 -6 631   
Redovisat värde vid årets slut 18 055 3 575   
       
 
   2021-12-31 2020-12-31
 MODERFÖRETAG
 Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  9 203 6 769  
Nyanskaffningar  5 920 2 434
Omklassificeringar  9 543 0  
 Vid årets slut  24 666 9 203  
        
 Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -6 568 -6 400   
 Årets avskrivning  -882 -168   
 Vid årets slut  -7 450 -6 568   
Redovisat värde vid årets slut 17 216 2 635
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NOT 10  BYGGNADER OCH MARK       
 
   2021-12-31 2020-12-31 
KONCERN
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   47 072 39 536   
Nyanskaffningar   1 475 7 599   
Avyttringar och utrangeringar  0 -63
Omklassificeringar   3 177 0
Vid årets slut   51 724 47 072    
  
 Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -18 291 -16 862   
Återförda avskrivningar på 
avyttringar och utrangeringar  0 57   
Årets avskrivning    -1 934 -1 486   
Vid årets slut   -20 225 -18 291   
 Redovisat värde vid årets slut  31 499 28 781   
        
   2021-12-31 2020-12-31 
MODERFÖRETAG
 Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   42 820 38 472   
Nyanskaffningar   1 084 4 410   
Avyttringar och utrangeringar  0 -62
Omklassificeringar   683 0  
Vid årets slut   44 587 42 820   
        
 Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -18 099 -16 842   
Avyttringar och utrangeringar  0 57   
Årets avskrivning    -1 721 -1 315   
Vid årets slut   -19 820 -18 100
 Redovisat värde vid årets slut  24 767 24 720   
       
Varav mark        
   2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
Ackumulerade anskaffningsvärden  6 048 3 449 
Redovisat värde vid årets slut  6 048 3 449 
        
MODERFÖRETAG
 Ackumulerade anskaffningsvärden  2 804 2 804 
Redovisat värde vid årets slut  2 804 2 804
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NOT 11  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR      
   
   2021-12-31 2020-12-31 
KONCERN
 Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början   416 982 378 418
Nyanskaffningar   19 444 38 563
Omklassificeringar   8 938 0
Vid årets slut   445 364 416 981

 Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -112 513 -93 608
Årets avskrivning   -18 655 -18 904
Vid årets slut   -131 168 -112 512

 Ackumulerade nedskrivningar    
Vid årets början   -28 000 -28 000
Vid årets slut   -28 000 -28 000
 Redovisat värde vid årets slut  286 195 276 469
        
   2021-12-31 2020-12-31 
MODERFÖRETAG 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   93 864 92 473
Nyanskaffningar   1 055 1 391
 Omklassificeringar  197 0
Vid årets slut   95 116 93 864
        
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -58 579 -53 850 
Årets avskrivning   -3 320 -4 729
Vid årets slut   -61 899 -58 579 
 
Ackumulerade nedskrivningar 
 
Vid årets slut   0 0 
 
 Redovisat värde vid årets slut  33 217 35 285 
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NOT 12  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER       
   
   2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
 Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   878 652 818 027   
Nyanskaffningar   52 550 25 567   
 Avyttringar och utrangeringar  -2 497 -208  
 Omklassificeringar  60 388 35 255   
Vid årets slut   989 093 878 641  
        
 Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -451 905 -467 244  
 Återförda avskrivningar på avyttringar  
och utrangeringar   2 454 208   
Omklassificeringar   0 48 075
Årets avskrivning   -37 057 -32 932   
Vid årets slut   -486 508 -451 893  

 Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början    -72 172 -2 410
Omklassificeringar   0 -48 120
Omklassificering av pågående anläggningar  -19 565 -14 965
Årets nedskrivningar   -7 723 -6 677 
Vid årets slut    -99 460 -72 172 
Redovisat värde vid årets slut   403 125 354 576
        
   2021-12-31 2020-12-31
MODERFÖRETAG
 Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   866 916 810 242   
Nyanskaffningar   48 214 21 628   
 Avyttringar och utrangeringar  -2 497 -208   
 Omklassificeringar  59 564 35 255  
   972 197 866 917 
  
 Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -449 830 -466 332  
 Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 454 208   
Omklassificeringar   0 48 025
Årets avskrivning   -35 418 -31 731  
Vid årets slut   -482 794 -449 830  
 
Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början    -72 172 -2 410 
Omklassificering av ingående värde   0 -48 120 
Omklassificering av pågående anläggningar   -19 565 -14 965 
Årets nedskrivningar   -7 723 -6 677  
Vid årets slut    -99 460 -72 172
Redovisat värde vid årets slut  389 943 344 915    
    
 NOT 22           LIKVIDA MEDEL       
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NOT 13  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT  
  AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
   
   2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
Vid årets början   105 702 64 108 
Vid årets början nedskrivning (omklassificering)   -19 565 -2 435  
Omklassificering pågående invest. t. anl. inventarier  -70 805       -35 954 
Omklassificering pågående invest. t. nedskr. inventarier  0 14 965    
Årets nyanskaffning  55 803 63 744  
Årets nedskrivningar  -1 882 -18 291 
Omklassificeringar   -12 789 0
Redovisat värde vid årets slut  56 464 86 137   
       
MODERFÖRETAG 
Vid årets början   78 544 41 174 
Vid årets början nedskrivning (omklassificering)   -19 565 -2 435  
Omklassificering pågående invest t anl. inventarier          -70 805  -35 954 
Omklassificering pågående invest t nedskr. inventarie  0 14 965    
Årets nyanskaffning   44 148 59 520  
Årets nedskrivning  -1 882 -18 291 
Redovisat värde vid årets slut  30 440 58 979    
      

NOT 14  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG       
  
   2021-12-31 2020-12-31
 Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början   300 300
Redovisat värde vid årets slut  300 300  

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag     
    
          2021-12-31  2020-12-31

  Antal andelar i)       Redovisat värde  Redovisat värde
Dotterföretag/Org nr/Säte        

Karlshamn Energi Vatten AB,   100% 50           50 
559170-4308, Karlshamn      
 Karlshamns Energi Elförsäljning AB,  100% 250 250 
556527-9345, Karlshamn    
   300 300
         
 i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna  för totalt antal aktier.  
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NOT 15      ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV       
       
  2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
 Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  15 15
Vid årets slut  15 15 
Redovisat värde vid årets slut 15 15
       
 MODERFÖRETAG 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  15 15
Vid årets slut  15 15
 Redovisat värde vid årets slut 15 15
        
  
NOT 16        UPPSKJUTEN SKATT       
      
   2020-12-31    
  Redovisat Skattemässigt Temporär 
KONCERN  värde värde skillnad
        
 Väsentliga temporära skillnader     
Byggnader och mark 28 781 28 725 56
 Maskiner och inventarier 631 045 424 487 206 558
Summa  659 826 453 212 206 614
        
   2020-12-31    
  Uppskjuten Uppskjuten 
KONCERN  skattefordran skatteskuld 
        
 Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark 0 -12 
Maskiner och inventarier 0 -42 550 
Uppskjuten skattefordran/skuld 0 -42 562     
  
        
   2021-12-31    
      
  Redovisat Skattemässigt Temporär 
KONCERN  värde värde skillnad
      
Väsentliga temporära skillnader 
Byggnader och mark 31 499 31 443 56
 Maskiner och inventarier 689 320 480 221 208 099
Summa  720 819 511 664 208 155  



46  ÅRSREDOVISNING 2021

  
  2021-12-31    
   Uppskjuten Uppskjuten 
KONCERN   skattefordran skatteskuld 
 Väsentliga temporära skillnader 
Byggnader och mark  0 12  
Maskiner och inventarier  0 42 867 
Skattereduktion investeringsstöd  1 762 0
Uppskjuten skattefordran/skuld  1 762 42 879   
 
Uppskjuten skattefodran avser investeringsavdrag med 3,9% av årets investeringar i skattemässiga 
inventarier 45 359 tkr. Denna regleras i inkomstdeklaration år 2022.   
 
 
NOT 17  ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR       
        
   2021-12-31 2020-12-31
MODERFÖRETAG
Byggnader och mark  56 56 
Maskiner och inventarier   197 524 196 883
   197 580 196 939

NOT 18  IMMATERIELLA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

   2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
Tilldelade elcertifikat  19 126 
 Förvärvade elcertifikat  512 1 316  
 Tilldelade utsläppsrätter  132 176  
 Förvärvade utsläppsrätter  0 0
   132 1 618  
        
MODERFÖRETAG
Tilldelade utsläppsrätter  132 176  
   132 176
 
Utsläppsrätter: ingen tilldelning för fjärrvämreproduktionen för år 2021 (fg år 392 st till ett värde av 203kr/st).  
Förbrukningen har varit 250 st till ett värde av 287 kr/st. Elcertifikat har tilldelats vindkraftverken i Sölve i vårt dotterbolag 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB, under året med 9 529 st till ett värde av 2 kr/st (fg år 11 347 st till ett värde av 11 kr/st). 
 
 
NOT 19  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER       
        
   2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
 Ej debiterad elförbrukning  41 404 42 216   
Förutbetalda kostnader vindkraft  717 879 
 Upplupna intäkter vatten  8 647 10 345 
Bidrag Länssyrelsen, bredbandsutbyggnad  38 847 38 847 
Upplupna intäkter bredband  4 029 4 068 
Övriga poster   1 753 0
   95 397 96 355
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MODERFÖRETAG
Ej debiterad elförbrukning  22 431  35 197 
Bidrag Länssyrelsen, bredbandsutbyggnad  38 847  38 847 
Upplupna intäkter bredband  4 029  4 067 
Övriga poster   1 106  0 
   66 413  78 111

NOT 20  LÅNGFRISTIGA SKULDER
   
   2021-12-31 2020-12-31     
KONCERN 
Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen: 
Skulder till kreditinstitut  51 000 1 000
Skulder som förfaller inom fem år från balansdagen: 
Skulder till kreditinstitut  509 000 335 000  
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen: 
Skulder till kreditinstitut  35 000 240 000
   595 000  576 000 
MODERFÖRETAG
Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen: 
Skulder till kreditinstitut  25 000 0
Skulder som förfaller inom fem år från balansdagen: 
Skulder till kreditinstitut  310 000 230 000
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen: 
Skulder till kreditinstitut  0 85 000

   335 000 315 000  

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
    

   2021-12-31 2020-12-31
KONCERN
Upplupen räntekostnad  1 060 1 064 
Upplupna semesterlöner och okompenserad övertid 3 609 5 574 
Upplupen kostnad fjärrvärme  8 225 2 779 
Upplupen löneskatt  1 049 965 
Förutbetalda anslutningsavgifter VA  26 960 18 365 
Fondering VA   863 693 
Investeringsfond Vatten (framtidens vattenförsörjning) 25 619 19 579 
Uppsluppen investering  8 464 8 262 
 Upplupen kostnad, elhandel  20 283 5 321 
Övriga poster   4 629 4 720
   100 761 67 322   
MODERFÖRETAG
Upplupen räntekostnad  748 748 
Upplupen semesterlön och okompenserad övertid  3 609 5 574 
Upplupen kostnad fjärrvärme  8 225 2 779 
Upplupen löneskatt  1 049 965 
Upplupen investering bredband  6 897 5 923 
Övriga poster   4 370 4 475   
   24 898 20 464
 



48  ÅRSREDOVISNING 2021

 NOT 22           LIKVIDA MEDEL       

   2021-12-31 2020-12-31 
         
KONCERN
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:    
Banktillgodohavande  17 194 4 575 
   17 194 4 575  

Följande delkomponenter ingår i övriga kortfristiga skulder:
Checkkredit Sparbanken i Karlshamn 
Moderföretaget   0 -3 224
Dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB  -13 227 -9 554
Dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB  0 0
Summa   -13 227 -12 778  
 
MODERFÖRETAG
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:    
Banktillgodohavande  8 728 0  
   8 728 0

 
 
NOT 23  DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST       

   2021-12-31 2020-12-31 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
Balanserat resultat  -737 -737   
Årets resultat   1 763 0   
Summa   1 026 -737
Disponeras så att i ny räkning överföres:  1 026 -737 
  

NOT 24  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER        

KONCERN                       2021-12-31      2020-12-31
Ställda säkerheter  0 749 

Eventualförpliktelser  
Karlshamn Energi AB har för sitt dotterbolag Karlshamn Energi Elförsäljning AB garanterat dotterbolagets samtliga förpliktelser 
ntemot Skellefteå Kraft AB avseende elleveranser m.m. om behov uppstår.
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NOT 25           VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPETS SLUT 
 
 
Pågående pandemi fortgår och har fortsatt påverkan på hela samhället och även på Karlshamn Energis verksamhet. 
Karlshamn Energi fortsätter följa myndigheters allmäna råd och rekommendationer och har vidtagit åtgärder i syfte att 
begränsa smittospridningen. Implementerade åtgärder kommer att kvarstå till dess att risken för samhällssmitta är över.

NOT 26            ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31  
 Antal aktier Antal aktier Kvotvärde Kvotvärde
A-aktier 1 200 1 200 10 000 10 000
Enbart A-aktier finns.
 

NOT 27  KONCERNUPPGIFTER
 
 
Företaget är helägt dotterföretag till Stadsvapnet i Karlshamn AB, org nr 556427-2382 med säte i Karlshamn.  
Stadsvapnet i Karlshamn AB ägs av Karlshamns kommun. Koncernredovisning upprättas av Stadsvapnet i Karls-
hamn AB i den största koncernen.
Inköp och försäljning inom koncernen 
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (fg år 0%) av inköpen och 9% (fg. år 11%)  
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.  
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5% (fg år 0%) av inköpen och 17% (fg. år 17%) av 
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.  
Av moderbolagets försäljning på 17% ingår vidarefakturerad kostnad för direkt personal i Vatten-verksamheten på 10%.

 
NOT 28            JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
   
   2021-12-31 2020-12-31 
KONCERN   
Askrivningar   87 824 78 518
Övrigt, ej kassapåverkande poster  817 965
   88 641 79 483

MODERFÖRETAG
Avskrivningar   70 556 62 911 
Övrigt, ej kassapåverkande poster  817 797
   71 373 63 708
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NYCKELTAL  KONCERNEN    
                                                     2021 2020 2019 2018 2017 2016
Avkastn tot kapital, %                      1,5 1,3 2,3 4,0 4,0 3,5
Avkastn syss. kap, %                       1,9 1,6 2,9 5,0 5,1 4,5
Vinstmarginal, %                              3,6 3,7 6,2 8,6 8,4 6,5
Soliditet, %                                     18,5 19,5 21,5 31,2 30,5 28,9
   

Definitioner
Avkastning totalt kapital = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande 
till balansomslutningen.
Avkastning på sysselsatt kapital = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i 
förhållande till sysselsatt kapital (sysselsatt kapital = eget kapital + räntebärande skulder).
Vinstmarginal = Rörelseresultat + övriga ränteintäkter och liknande resultatposter i förhållande till 
rörelsens intäkter.
Soliditet = Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

STATISTIK  KONCERNEN
 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelseomsättning              Mkr 405 329 326 250 238 221   
Investeringar                      Mkr 134 139 138 81 106 52   
Såld elenergi                     GWh 127 117 122 127 125 125   
Vindkraftsproduktion         GWh 12,1 14,5 13,5 11,8 4,6 3,0   
Inmatning i elnät                GWh 107 99 105 109 109 110   
Eldistributionsförluster         % 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4   
Såld fjärrvärme                 GWh 176 153 160 166 151 152   
Överskottsvärme 
från Södra i Mörrum          GWh 198 156 180 177 175 164   
Överskottsvärme
av total värmeproduktion     % 98 87 97 93 89 83   
Köpt värme från AAK        GWh 1 11 3 8 14 18   
Antal värmeabonnemang     st 1 591 1 566 1 553 1 541 1 522 1 506     
Medelantal anställda heltid  st 99 90 76 44 40 40   
varav män                          st 76 70 60 31 29 30   
varav kvinnor                      st 23 20 16 13 11 10   

Energi: 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh. 
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STATISTIK 2010 – 2021
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