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Falkenberg Energi – en  
kraft med samhällsnytta



F
alkenberg Energi har sitt hjärta i Falkenberg. 

Vi arbetar för kommunen, för att den ska 

kunna växa och utvecklas hållbart. Genom 

vårt lokala engagemang bidrar vi samtidigt till de 

globala hållbarhetsmålen. Främst handlar det om 

att öka tillgången och efter frågan på förnybar 

energi, men också om renare vatten, hälsa och 

välbefinnande, ekonomisk tillväxt 

och biologisk mångfald. Som företag 

vill vi med engagemang bidra till vår 

gemensamma samhällsnytta.
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B. Energi från förnybara källor
Vind, vatten och sol ligger oss varmt om 
hjärtat. Förnybar el märkt Bra Miljöval är 
ett signum medan all fjärrvärme baseras i 
huvudsak på biobränslen. När det är extra 
kallt toppar vi med bioolja och biogas. 
Falkenberg Energi sköter på kommunens 
uppdrag både Hertings kraft station och 
Lövstavikens vindkraftpark för att pro
ducera mer el från förnybara källor. Hos 
oss får såväl små som stora producenter 
avsättning för den el de producerar från 
sina solpaneler. Stabil ersättning ger  
incitament för investeringar. 

A. Infrastruktur för morgondagen
Samhällsnytta är att få ihop olika energi
slag så klimatsmart som möjligt. För att 
möta framtiden när staden växer inves
terar Falkenberg Energi i ett smart elnät 
som effektivt kan känna av och styra lokal 
elproduktion och som möter behovet av 
elektrifiering i ett modernt och fossilfritt 
samhälle. Fjärrvärmen minskar klimat
avtrycket när kunderna vill ha 100% för
nybar energi. Genom nytänkande vill  
vi ta tillvara energi som annars skulle  
gå förlorad. Ett exempel kommer från 
datorföretaget GleSYS i Falkenberg,  
vars datorhall ska börja värma bostäder. 
Spillvärmen från företagets servrar leds  
till fjärrvärmenätet och blir en resurs.  
Det ökar klimat och samhälls nyttan.

D. Genererar arbete
Arbetstillfällen är viktiga för att ett 
samhälle ska kunna utvecklas. Genom 
att erbjuda en stabil och säker energi
försörjning finns en grundtrygghet för 
företag att etablera och utveckla verk
samhet i kommunen. Under året har vi 
fått ett kvitto på vårt arbete. Falkenberg 
Energi har för 2019 Sveriges mest nöjda 
företagskunder i kategorin elhandel.  
Vi arbetar hårt för att snabbt kunna  
ansluta nya företag och bostäder till  
el och fjärrvärmenäten. Det är viktigt  
för kommunens tillväxt.

C. Samhällsnytta för dig
I grunden handlar verksamhet och in
vesteringar i Falkenberg Energi om din 
vardag och ditt arbete. Din bostad och 
arbetsplats ska vara ljus och varm, full 
med önskad kraft. Kommunen trygg och 
säker med fungerande gatubelysning 
och stabila energileveranser till skola och 
omsorg. Infrastrukturen är en förutsätt
ning för att Falkenberg ska fungera.

Samhällsnytta för en hållbar framtid
E. Handlar i närområdet
Under 2019 fick 46 personer direkt lön 
från Falkenberg Energi och vi bidrar till 
sysselsättning hos entreprenörer och 
leverantörer. Råvaror som flis och andra 
bränslen handlar vi i närområdet. Som 
arbetsgivare erbjuder vi goda arbetsför
hållanden, tekniskt utmanande tjänster 
och kompetensutveckling och genom 
målmedvetet arbete når vi höga resultat i 
NöjdMedarbetareIndex. Genom praktik
platser och studiebesök, exempelvis i 
Hertings kraftstation, är vår förhoppning 
att bidra till ett ökat intresse för vidare 
utbildning, teknik och energiomställning.
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J. Maximerad samhällsnytta
En maximerad samhällsnytta förutsätter 
att vår verksamhet bedrivs på ett affärs
mässigt sätt för att uppnå såväl ekonom isk, 
ekologisk som social hållbarhet.

I. En del av Agenda 2030
Fiskräknaren vid kraftstationen visar att 
den numera öppna forsen ger res ultat för 
en ökad biologisk mångfald. Vi är rädda 
om det livsviktiga vattnet. Falkenberg 
Energi är genom sitt arbete en del av 
kommunens Agenda 2030. 

G. Vi uppskattar kommunens  
föreningsliv
Framtiden tillhör kommande genera
tioner. Varje år sponsrar vi ett flertal 
Falkenbergs anknutna föreningar så att 
de kan bedriva mer aktiv verksamhet för 
barn och ungdomar. Falkenberg Energi 
bidrar ekonomiskt eller med efterfrågade 
material och produkter.

K. Bidrar ekonomiskt
Företaget är ägt av Falkenbergs kommun 
som därmed har möjlighet att påverka 
utvecklingen för ett hållbart samhälle 
genom oss. Vårt överskott går tillbaka 
till kommunen och bidrar till ytterligare 
samhällsnytta.

H. Vi vill dela med oss
Vi ställer krav på oss själva. Omställning
en till ett hållbart samhälle genomsyrar 
allt arbete i Falkenberg Energi. Hela 99,9 % 
av all energi som vi använder, pro d ucerar, 
köper in och säljer är förnybar. Den 
kunskap och erfarenhet vi samlar på oss 
sprider vi så gott vi kan. Vårt klimatbok
slut syftar till att inspirera och vara en 
ledstjärna för andra.

F. Bygger ut för elfordon
Genom att på uppdrag från kommunen 
och olika företag sätta upp laddstolpar är 
vi med och utvecklar laddinfrastrukturen 
i Falkenberg. På så sätt gör vi det enklare 
att köra elbil och ökar förutsättning
arna för fler elfordon. Detta är en del i 
vårt arbete att bidra till ett mer hållbart 
samhälle. 
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Ekonomi
Hållbar ekonomi mellan 
flera parter.

Samhällsnytta för  
en hållbar framtid

Hållbar utveckling
En hållbar utveckling som 
Falkenberg Energi skapar 
emellan flera parter, enligt 
de globala håll barhetsmålen.

Bra miljöval
All el som Falkenberg 
Energi säljer är märkt Bra 
miljöval. Det innebär att 
elen bidrar till en mer 
hållbar produktion och 
förbrukning av el.



”Allra gladast är vi för att  
Falkenberg Energi har Sveriges 
mest nöjda företagskunder.”

VD HAR ORDET
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Sveriges mest nöjda företagskunder
Allra bäst är att vi under året har fått ytterligare kvitto på 

våra kunders för troende. Falkenberg Energi är det elhandels

bolag som har de mest nöjda företagskunderna. Vi ligger 

även riktigt bra till när det gäller privatsidan, med plats 

nummer åtta i elhandelsrankningen om Sveriges mest nöjda 

privatkunder. 

Betyget tar vi emot med största ödmjukhet och glädje.  

I det här avseendet spelar vi i en tuff liga i konkurrens med 

Sveriges 130 elhandels bolag och för att fortsätta ligga i topp 

krävs att vi fortsätter vårt envetna arbete. Vi har förbättrat 

vår webbplats för att göra vår information mer lättillgänglig, 

vi har öppnat upp enklare kommunikationskanaler, lyft fram 

vår marknadsavdelning som en egen organisatorisk enhet, 

och satsar aktivt och konkret med specifik rådgivning till 

både privatkunder och företag.

Mycket nöjda medarbetare
Nöjda kunder hade inte varit möjligt utan nöjda med

arbetare. Är vi trygga i vår yrkesroll, tycker att vi har ut

manande och intressanta arbetsuppgifter som gör skillnad, 

trevliga arbetskollegor och uppskattande chefer, då är det 

kul att gå till jobbet och lättare att göra det där lilla extra 

som ger så mycket mer i kundrelationen.

Falkenberg Energi har nöjda medarbetare. De senaste  

åren har trenden varit tydligt uppåt när vi mäter vår Nöjd 

MedarbetareIndex (NMI) och i år gick vi upp ytterligare  

3 procentenheter. Nu ligger vi på 80, vilket säger en hel  

del när vi vet att 60 på detta index räknas som godkänt  

och 70 som väldigt bra. 

Attraktiv arbetsplats
Det innebär att Falkenberg Energi är en attraktiv arbetsplats, 

vilket är avgörande när vi i konkurrens söker duktiga med

arbetare och nya talanger. För att möta vårt behov erbjuder 

vi även kompetensutveckling och intern utbildning som gör 

att vi håller vår kunskap i framkant. I rekryteringsprocessen 

arbetar vi aktivt för att försäkra oss om en bra fördelning i 

kompetens, kön och ålder. Vi eftersträvar ett jämställt före

tag och en inkluderande arbetsmiljö.

Lyckade rekryteringar
Under året kan vi därmed summera en rad lyckade rekry

teringar. Vi har försäkrat oss om ny kompetens inom IT och 

digitalisering samt inom mätning på elnätssidan. Falkenberg 

Energi har anställt en ny entreprenadchef, ny personal inom 

kundservice och förstärkt vår entreprenadavdelning med två 

nya montörer. Det gör att vi står väl rustade för ytterligare 

utmaningar.

En aktiv trivselgrupp
En gemensam nämnare för att lyckas med målen Nöjda kund er 

och Nöjda medarbetare är vår aktiva trivselgrupp. Företaget 

har tre värdeord: Ansvar, Engagemang och Öppenhet. Dessa 

manifesteras i trivselgruppen som tar ansvar för att enga

gera alla medarbetare från alla avdelningar i gemensamma 

aktiviteter fyra gånger per år. Det är både lärorikt och roligt. 

Personligen tror jag att det är en av de viktigare förklaringarna 

till varför vi ofta talar om Falkenberg Energi som en trygg 

familj. På programmet i år var exempelvis en intern invigning 

av Hertings kraftstation där vi har lagt mycket kraft för att 

modernisera, effektivisera och öka miljöprestandan.

Falkenberg Energi är till 99,9 % förnybara 
Med Greta Thunberg och Fridays For Future har vi blivit  

allt mer påminda om den för vår framtid avgörande klimat

frågan. För oss är det självklart att arbeta för ett hållbart 

samhälle med förnybar energi och vi har för egen del tagit 

ytterligare steg på vägen. Nu är vi till 99,9 % förnybara. I 

miljökommunen Falkenberg är vi extra stolta över att vårt 

bolag kan prestera på topp. Vi har nått miljömålen för 2045 

redan nu.

Från mitt kontor ser jag ut över ett gråmulet Kattegatt. Himlen ljusnar när 

jag tänker tillbaka på året som har gått och de bästa och mest betydelsefulla 

händelserna. Det är alltid svårt att ranka. Allt hänger samman på så sätt att 

det ena ger det andra.
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ningar och ett ökat lånebehov för de investeringar vi gör för 

att möta framtiden när Falkenberg växer, medför lägre intäk

ter och högre kostnader. På plussidan räknar vi med en ökad 

försäljning, inte minst på grund av att intresset för mindre 

klimatpåverkande bränslen och drivmedel ökar. 

VD HAR ORDET

Mer klimatnytta
Därmed slår vi oss inte till ro. De förbättringar vi nu kan 

åstadkomma ligger framför allt hos våra kunder. När allt  

fler väljer bort fossila bränslen, till förmån för förnybar fjärr

värme, kommer vi tillsammans att göra än mer klimatnytta. 

Och med el märkt Bra Miljöval ger våra kunder ett direkt 

ekonomiskt bidrag till Naturskyddsföreningens projekt för 

att reparera miljöskador och bidrar till förnybar elproduktion 

som tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. 

Det här är en energiomställning som vi tror på och arbetar för.

Vi kommer också allt mer att involvera våra leverantörer. 

Kan de bidra ytterligare i klimatarbetet? Kanske genom  

att minska fossilberoendet för sina transporter? Vi ser att 

efterfrågan generellt ökar på elbilar och vi är självfallet  

med och bygger laddinfrastruktur för att göra det lättare  

att köra med el märkt Bra Miljöval.

Fjärrvärmeproduktionen i Falkenberg 100 %  
förnybar
Året har varit det första helåret med helt förnybara bränslen 

i fjärrvärmeproduktionen i Falkenberg. Det innebär att våra 

kunder sparar drygt 20 000 ton koldioxid per år jämfört med 

om de skulle använt naturgas eller värmepumpar. Samma 

resa ska vi göra i våra fjärrvärmenät i Vessigebro och Ullared.

Konkurrenskraftiga priser
I den årliga mätningen över prisutvecklingen på olika nyttig

heter, den s.k. Nils Holgerssonundersökningen, får vi åter  

ett bra resultat. Våra elnätspriser ligger bland de 10 % 

billigaste elnätsföretagen och för fjärrvärmen är vi numera 

bland de 25 % billigaste i landet och billigast i Halland efter 

pris sänkningar fem år i rad.

Fortsatt gott ekonomiskt resultat
Grunden för att kunna utvecklas ytterligare är att vi har en 

stabil ekonomi. Vi gör hela tiden förbättringar i verksam

heten och det ger resultat. 2019 redovisar vi en vinst om 41,7 

Mkr, klart i paritet med förra årets 47,0 Mkr. Det innebär att 

vi återigen ekonomiskt kan bidra till kommunens utveckling.

Framtida utmaningar
Framöver ser vi en trolig svagare ekonomisk utveckling. Nya 

elanvändningsområden, inte minst laddning av elbilar och 

nya produktionsanläggningar i form av solcellsparker ställer 

nya krav på vårt elnät, som vi investeringsmässigt måste ta 

hänsyn till. En starkt reglerad ny intäktsmodell för elnäts

verksamheten 2020–2023 i kombination med ökade avskriv

Tack! 
Till sist vill jag tacka alla våra fantastiska medarbetare på Falk

enberg Energi. Ni ställer upp i vått och torrt för våra kunder och 

genom era insatser har vi tillsammans bidragit till ytterligare ett 

bra år. Tack även till alla våra leverantörer och samarbetspartner 

för ett bra samarbetsklimat. Till sist ett stort tack till företagets 

både nya och gamla styrelse som på så många sätt bidrar till en 

positiv utveckling av Falkenberg Energi. 

Bo Anders Antonsson  

VD 
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3 MW
Nya pelletspannan på Smedjeholm 

klar för provdrift. Tobias Ivesand 

inspekterar.



Falkenberg Energi har i flera år jobbat målmedvetet 

med förnybar energi och miljöfrågor som hör ihop med 

energibranschen. För Falkenberg Energi är hållbarhet en 

vision som vi vill uppnå. För oss omfattar den visionen en 

helhet inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Miljö, klimat  
och hållbarhet

99,9 %
Vi har minskat våra koldioxidutsläpp 

med 65 % sedan 2015 och var till 

99,9 % förnybara under 2019

10

Ekologisk hållbarhet 
Klimatet är det vi jobbar främst med inom ekologisk hållbarhet.  

Vi jobbar även med projekt och verksamheter som påverkar den bio

logiska mångfalden, både positivt och negativt. Detta sker främst vid 

Hertings kraftstation där vi under året har slutfört ett moderniserings

projekt som bland annat eliminerar riskerna för oljeutsläpp i vattnet.

Social hållbarhet
Social hållbarhet internt på företaget handlar mycket om att se till så 

att vi har en attraktiv, hälsosam och jämställd arbetsplats utan dis

kriminering. Externt är det främst genom att ha hög leveranssäkerhet 

inom elnätet och fjärrvärmen samt genom sponsring av ungdomsverk

samheter och ideella föreningar som jobbar med social hållbarhet. 

• 65 % minskning av koldioxidutsläppen sedan 2015

• Klimatbokslutet visar att vi är till 99,9 % förnybara

• Fjärrvärmen i Falkenberg är 100 % förnybar
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Nyckeltal växthusgasutsläpp

    
  Kategori Enhet 2019 2018
       
EGNA UTSLÄPP Transport Ton koldioxid 14,7 7,5

  Stationär förbränning Ton koldioxid 27,1 233,1  

     
ELEKTRICITET Elektricitet Bra Miljöval Ton koldioxid 0 0

       

UTSLÄPP FRÅN Flygresor Ton koldioxid 1,5 0,4

KÖPTA TJÄNSTER Andra resor Ton koldioxid 2,2 0,9

  Godstransporter Ton koldioxid 22,6 16,9

 Entreprenörer Ton koldioxid 3,1 3,1

  Avfall Ton koldioxid 6,2 4,5 

 Solceller, nybyggnation Ton koldioxid 102,9 

    

 Summa utsläpp  191,9 255,6

    

    
UNDVIKNA Undviken alternativ uppvärmning Ton koldioxid -20 041 -20 168

UTSLÄPP Undviken alternativ elproduktion Ton koldioxid -727 -729,3 

    

  Summa klimatutsläpp Ton koldioxid -20 577 -20 641

El märkt Bra Miljöval 

62 %

Trädbränslen och  

bioolja 36,3 %

Energibalans 2019

Biogas 0,5 % 

Eldningsolja 0,05 % 

Resor och  

drivmedel 1,1 % 

Ekonomisk hållbarhet
För att ha en ekonomisk hållbar verksamhet uppdaterar vi 

varje år vår affärsplan och verksamhetsplan. Löpande under 

året görs uppföljningar av verksamheternas mål. På så sätt 

har vi koll på att bolaget utvecklas åt rätt håll. 

Utsläppsmål 
Falkenberg Energi har tre klimatmål. 

• Vi ska vara 100 % förnybara i all energi vi säljer och  

använder själva. 

• Utsläppen från våra egna fordon ska vara under 5 ton 

koldioxid.

• Vi ska trycka undan så mycket som möjligt av våra  

kunders koldioxidutsläpp.

Klimatbokslut 2019 
Sedan Falkenberg Energi gjorde det första klimatbokslutet 

för 2015 har företagets utsläpp av klimatgaser minskat med 

65 % samtidigt som omsättningen ökat med 45 %. För att 

globalt klara tvågradersmålet måste utsläppsminskningen 

ligga på 7 % årligen. Den rika delen av världen måste gå före 

och minska utsläppen med 14 %, detta kallar vi för carbon 

law 14 %. I utsläppen från vår verksamhet räknar vi in både 

direkta utsläpp från drivmedel och bränslen som vi använder 

själva och sådana utsläpp som köpta tjänster och produkter 

ger upphov till.

Totalt släppte vår verksamhet ut 170 ton koldioxid, vilket 

är 89 ton mindre än under 2018. Den stora sänkningen 

förklaras huvudsakligen av den helt förnybara bränslemixen 

för fjärrvärmen i Falkenberg. Under året har vi satt upp en 

solcellsanläggning på taket till vårt kontor. Utsläppen från 

tillverkningen av solcellspanelerna är inräknade i utsläppen 

från vår verksamhet.

För att ytterligare kunna bidra till ett bättre klimat  

kommer vi att diskutera med leverantörer och ställa krav 

även på dem, exempelvis på deras användning av drivmedel 

för transporttjänster och vid entreprenader. 

Energibalans 
Energibalansen är en sammanställning över all energi som 

använts, köpts och sålts av Falkenberg Energi. Hela 99,9  

(99,6) % av energin är förnybar vilket innebär att vi i prak

t iken redan uppnått de svenska nationella målen om att 

senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

Falkenberg Energi säljer bara förnybar el märkt Bra Miljöval 

enligt Naturskyddsföreningens tuffa krav och vi har helt bio

bränslebaserade fjärrvärmeleveranser. Största energi slaget 

i energibalansen är elenergi märkt Bra Miljöval. Därefter 

kommer trädbränslen följt av bioolja och biogas.

Mer energi från solen
Falkenberg Energi var tidigt ute med att köpa in el från 

mikro producenter, det vill säga i huvudsak villaägare som valt 

att producera egen el från solceller. Idag kommer två procent 

av den el Falkenberg Energi säljer från solenergi. 
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Tillväxt och minskade klimatutsläpp sedan 2015.

Utsläpp Rörelseresultat Carbon law 14 %
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Klimatbokslut Halland

MIL JÖ

Falkenberg Energi har varit med från start i  

Klimatbokslut Halland. 

Nya vägar framåt
Klimatbokslut Halland är ett västsvenskt initiativ som starta

des av Energi och MiljöCentrum (EMC) 2016. Medlemmarna 

i nätverket sporrar och lär av varandra för att hitta nya vägar 

framåt mot ett hållbart företag och samhälle. Ett klimat

bokslut kartlägger var företagets stora miljöpåverkan finns 

för att kunna åtgärda detta i form av effektiviseringar, ny 

teknik, kravställningar på leverantörer etc. 

Global standard 
Klimatbokslut Halland följer den globala standarden 

Greenhouse Gas Protocol (GHG) för beräkning av växthus

gasutsläpp. Rapporteringsprinciperna gör resultatet så 

användbart, spårbart och trovärdigt som möjligt. Dessutom 

redovisas undviken klimatpåverkan, vilket gör det möjligt  

att även följa klimatnyttan hos våra kunder. 

Under året köpte vi 3 360 000 kWh solel från över 581 

(470) lokala producenter. Det motsvarar hushållsel för 700 

lägenheter eller el för 140 eluppvärmda småhus. Från taket 

till Falkenberg Energis kontor i kvarteret Bacchus, där vi 

installerade solceller under året, räknar vi med ett ytterligare 

tillskott om 28 000 kWh el om året.

För att underlätta för ytterligare kunder erbjuder Falken

berg Energi både rådgivning kring installation av solceller 

och ett koncept för att teckna leveransavtal. Vi erbjuder även 

möjligheten att köpa elcertifikat och ursprungsgarantier.

Vatten och vind
För kommunens räkning ansvarar vi för produktionen av  

vattenkraft i Hertings kraftstation, el som ett normalår  

räcker för drygt 800 eluppvärmda villor, och för att pro

ducera vindkraft i Lövstavikens vindkraftspark. Falkenberg 

Energi har därutöver ett ingående samarbete med Falken

berg Vindkraftförening.

Utsläpp från egna fordon
Nya el och elhybridbilar införskaffades under slutet av 2018 

och utöver dem använder vi biogasbilar och en del arbetsbilar 

som kör på biodiesel. Därigenom lyckades vi under våren att 

överträffa vårt eget klimatmål för fordon, med en fordons

flotta som använde i stort sett helt fossilfria drivmedel. 

Tyvärr kunde vår leverantör av biodiesel inte fullt ut leverera 

den miljökvalitet som vi efterfrågade och vi har tvingats välja 

en variant med förnybart innehåll enbart till 60 %. Utsläppen 

från våra egna fordon har under 2019 varit 14,7 (7,5) ton. 

Under 2020 kommer vi att se över vårt val av biodiesel för att 

försöka få ner utsläppen ytterligare.

Kunderna sänker sin klimatpåverkan
Klimatpåverkan kan förutom i utsläpp från verksamheten 

delas upp i undvikna utsläpp. Totalt sparar fjärrvärmen drygt  

20 000 ton koldioxid per år jämfört med om våra kunder 

istället skulle ha använt naturgas och värmepumpar. Vår vind

kraftsproduktion ersätter på motsvarande sätt drygt 700 ton 

koldioxid. Den totala utsläppsminskningen från vår verksam

het motsvarar utsläpp från 2  900 varvs bilkörning runt jorden.

 

Stort intresse för förnybart
Året var det första helåret med helt förnybar fjärrvärme i 

Falkenberg, till 100 % fri från fossil koldioxid. Intresset från 

fastighetsägare att ansluta sig till fjärrvärmen är fortsatt 

stort. Med en ny pelletspanna på Smedjeholmen kommer 

produktionskapaciteten baserad på biobränsle att öka kom

mande år, vilket innebär att användning av naturgas i ännu 

större utsträckning kan ersättas med förnybar fjärrvärme. 

Avtal har slutits med GleSYS om att i deras nya serverhall 

ta tillvara spillvärme. Istället för att värmen från servrarna 

går förlorad kommer den att bli en resurs och användas för 

uppvärmning i fjärrvärmenätet.

Infrastruktur för elbilar
Tillsammans med kommunen har Falkenberg Energi tagit fram 

en plan för laddinfrastrukturen för att tillgodose behovet 

av såväl publika laddare som laddare till kommunens egna 

elbilar. Under våren 2019 driftsatte vi 16 publika laddplatser 

i Falkenberg, belägna på Stortorget, Phus Centrum (Kronan) 

och Bacchus. Laddplatserna ingår i nätverket Charge Alliance, 

som finns över hela Sverige och i stora delar av Europa. För 

hemtjänstens elbilar har vi i samarbete med fastighetsbolaget 

FABO satt upp laddstolpar i Vessigebro och Älvsered. 

Baserat på gjorda erfarenheter av att bygga laddinfra

struktur har vi tagit fram en produkt som vi erbjuder till 

företag, fastighetsbolag och privatpersoner som vill etablera 

egna laddplatser.
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Marknad/kunder
Falkenberg Energi svarar för elnätet och därmed eldistributio

nen till drygt 15 000 kunder i och omkring Falkenbergs tätort. 

Elnätsverksamheten är ett så kallat naturligt monopol för ett 

angivet koncessionsområde och Energimarknadsinspektionen 

(Ei) bestämmer intäktsramarna. Detta reglerar vad vi får ta ut i 

avgift av våra kunder. 

Vår uppgift är att tillhandahålla en långsiktig leveranssäker

het och trygga elförsörjningen till privatkunder, företag och 

kommunens verksamheter. Drift och underhållsåtgärder pågår 

kontinuerligt i vårt nät för att hålla en hög leveranssäkerhet. 

Driftpersonal är i beredskap dygnet runt, årets alla dagar.

Stark tillväxt
Under året har vi genom att bygga ut och förstärka elnätet 

genomfört nya anslutningar av såväl bostadsrättsföreningar, 

flerbostadshus, småhus och företag. 

288
Nya kunder som anslutits 

till vårt nät under året.

Elnätet blir 
smartare

15

Affärsområde Elnät ansvarar för eldistributionen 

till kunderna inom vårt koncessionsområde, i och 

omkring Falkenbergs tätort. 

• Fortsatt hög anslutning 

• Definitivt beslut om ny mottagningsstation

• Ny teknik ökar tillgängligheten
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IoT
Test av LoRaWAN tekniken, en IoTteknik 

(internet of things) med sensorer, som det 

finns många nya användningsområden 

för. På bilden visar Johan Pärlsjö en ny 

utvecklad sensor för mätning av bad

temperatur.
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  2019 2018

Energivolym (GWh) 360 366

Kunder/anläggningar (st) 15 198 14 879

Nyanslutningar (st) 288 585

Avbrott högspänning (st) 6 6

Avbrott lågspänning (st) 47 32

Förnybar produktion  

 – Vattenkraft (GWh) 4,7 4,2

 – Solkraft (GWh) 1,0 0,5

 – Vindkraft (GWh) 29,6  33,4

Elhandlare (st) 77  78

Balansansvariga (st) 20 20

Leverantörsbyten (st) 1 372  1971

ELNÄT

Fler elproducenter 
Falkenberg Energi ansvarar även för att mäta elförbruk

ning och elproduktion för våra kunder. Under 2019 har det 

tillkommit 156 nya producenter av förnybar energi, främst 

solkraft, både större och mindre anläggningar. 

Ökar kapaciteten
I dagsläget finns två mottagningsstationer som tar emot el 

från regionnätet. Effektbehovet i kommunen ökar och vi har 

tidigarelagt ombyggnaden av den norra mottagningsstatio

nen till 2021. Med ny teknisk utrustning och nya transforma

torer höjer vi effekten från 25 MVA till 40 MVA. Falkenberg 

Energi har fått klartecken från kommunen om tomtmark för 

ytterligare en mottagningsstation i östra delen av Falken

berg. Nu återstår tillståndsprocesser innan byggnationen kan 

påbörjas, planen är att stationen ska stå klar 2023. 

Bygger bort väderrisker
Vårt elnät är huvudsakligen markförlagt och därmed inte 

så väderkänsligt. De sista luftledningarna finns i Faurås och 

Blackeberg och kommer under 2020 och 2021 att ersättas 

med markförlagd kabel. 

Ny teknik ökar tillgängligheten
Tillgängligheten till elnätet är hög, bland annat tack vare 

att elnätet är redundant byggt. För fortsatt utveckling följer 

Falkenberg Energi sin teknikplan för åren 2017–2036.  

Ett system som analyserar värden på utgående högspän

ningskablar har installerats i den södra mottagningsstationen, 

vilket ökar möjligheten att tidigt upptäcka och åtgärda fel. 

Under året har vi därigenom kunnat förhindra tre potentiella 

avbrott. Motsvarande utrustning kommer att installeras i 

den norra stationen. Smarta system som visar var eventuella 

brister finns har installerats också i nätstationer. De resulterar 

i effektivare felsökning och snabbare åtgärder för kortare 

avbrottstider. 

Nya mätare för nya möjligheter
Senast i början på 2022 ska alla kunder ha fått nya elmätare. 

De ger en rad fördelar, bland annat kommer de att leverera 

information som skapar möjlighet till ökade nätanalyser och 

en mer proaktiv drift. De nya mätarna ger våra kunder bättre 

möjlighet att följa sin energianvändning för att kunna bidra 

till energieffektivisering och därmed lägre kostnader. 

Mer vattenkraft med förbättrad miljöprestanda
Hertings kraftstation har moderniserats och kunde återinvi

gas i slutet av sommaren. En generator och turbin är utbytt, 

vattenkraftluckor och tillhörande teknisk utrustning har 

förnyats. Arbetet innebär att kraftverket kan producera 

vattenkraft i många år framöver, dessutom 8 % mer el än 

tidigare och med en förbättrad miljöprestanda. Vi är med 

denna ombyggnad i framkant i Sverige.

En ljusare kommun
Totalt finns 12 000 ljuspunkter i kommunens gatubelysnings

nät, varav 8 000 i Falkenberg stad och 4 000 på landsbygden. 

Falkenberg Energi har uppdraget att ansvara för dem. 

Belysningen är viktig för säkerhet och trivsel i kommunen och 

vi genomför var tredje månad en tillsynsrunda för att säker

ställa funktionen.

Sedan 2017 har vi bytt ett par tusen armaturer till LED och 

arbetet fortsätter. Med LED förbättras ljusbilden samtidigt 

som vi mer än halverar elförbrukningen. Under året har vi 

påbörjat utbyte av äldre trästolpar, totalt 900 stycken, mot 

nya galvaniserade stålstolpar. Hittills är 130 byten avklarade, 

med fokus på rötskadade stolpar, och vi har samtidigt ersatt 

hängande belysningskabel med markförlagd kabel. 

Framtidsutsikter
Marknaden växer. Falkenberg är en expansiv kommun där 

det byggs nya bostadsområden och företag etablerar sig och 

växer. Elnätsavgifterna i Falkenberg höjdes inför 2019 för att 

möta ökade kostnader och planerade investeringar, men är 

fortsatt bland de lägre i landet. Falkenberg Energi ligger på 

plats 38 av 290 kommuner.



Fjärrvärmen fort-
sätter expandera
Affärsområde fjärrvärme ansvarar för utveckling,  

produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme 

till kunder inom Falkenbergs kommun. 

100 %
2019 var första helåret där fjärrvärmen 

i Falkenberg var 100 % förnybar

18

• Första helåret med 100 % förnybar fjärrvärme  

i Falkenberg

• Anslutningen av Lantmännen färdigställd

• Upphandling av pelletspanna för ökad kapacitet
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10 %
Fjärrvärmeleveranserna har ökat 

med 10 % under de senaste tre 

åren. Tobias Ivesand framför nya 

pelletspannan på Smedjeholm.

Bränslemix 2019 för alla  

Falkenberg Energis fjärrvärmenät

Skogsflis __________  88,1 %

Pellets ______________ 7,6 %

Bioolja ______________2,9 %

Biogas ______________ 1,3 %

Olja ________________ 0,1 %



Marknad/kunder
Falkenberg Energi har tre fjärrvärmenät varav det största 

finns i Falkenberg stad och två mindre i Ullared respektive 

Vessigebro. Fjärrvärmen är en flexibel, leveranssäker och  

konkurrenskraftig värmelösning som i hög grad bidrar 

till våra kunders klimatarbete. Under året har Falkenberg 

Energi levererat 100 % förnybar fjärrvärme till våra kunder 

i Falkenberg, vilket möjliggjorts av att vi bytte bränsle, från 

olja till biolja och från naturgas till biogas. I fjärrvärmenäten 

i Ullared och Vessigebro använder vi till allra största delen 

biobränsle vilket under året inneburit en mix med 98 % 

förnybart bränsle. 

Fjärrvärmen konkurrerar på den lokala värmemarknaden 

och utgör huvudsakligen ett alternativ till uppvärmning med 

naturgas och värmepumpar. Potentialen för tillväxt är god. 

Fjärrvärmeleveranserna har ökat med cirka 10 % de senaste 

tre åren. Det beror på att Falkenberg är en växande kommun 

där fjärrvärme är ett attraktivt val till nybyggnation och 

samtidigt att ett antal befintliga fastigheter bytt fjärrvärme. 

De största leveranserna går till företag, flerbostadshus och 

offentliga lokaler men även ett stort antal småhus får sin 

värme från fjärrvärmenäten.

Uppmärksammat affärsupplägg
Förra året byggde vi en ny kulvert på Sanddynevägen och 

i år förstärktes fjärrvärmeledningarna på Sandgatan vilket 

har ökat kapaciteten till Lantmännen i Falkenberg för deras 

torkning av spannmål och uppvärmning av kontor och verk

stad. Den installerade värmeväxlarstationen har en kapaci

tet på 5 MW, vilket motsvarar värmebehovet för 500 villor. 

Under skördetid utgör Lantmännens torkanläggning hälften 
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Fossilt CO2-utsläpp Falkenbergs fjärrvärme

FJÄRRVÄRME
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Leverans av fjärrvärme i de tre fjärrvärmenäten

Falkenberg         Närvärme

av Falkenberg Energis fjärrvärmeleveranser och den ökade 

avsättningen ger fördelen av en jämnare fjärrvärmeproduk

tion under året. Den levererade förnybara värmen ersätter 

naturgas i torkprocessen och minskar utsläppen av klimat

påverkande koldioxid. Upplägget har väckt stort intresse  

från aktörer runt om i landet.

Allt fler kunder
Falkenberg Energi har under året genomfört 15 anslutningar 

av nya fjärrvärmekunder, varav de största är Arena Vester

havet, kvarteret Grieg, Vesterhavsporten och kvarteret Borret.

Ytterligare investeringar
Vi investerar för att öka kapaciteten och säkra tillgänglig

heten till fjärrvärme för allt fler kunder. Under året har en 

pelletspanna upphandlats till anläggningen på Smedjeholm 

i Falkenberg. Pannan levererades under slutet av året och 

övertagandet sker i början av 2020 efter slutförd intrimning. 

Den möjliggör en fortsatt anslutning av nya kunder.

Framtidsutsikter 
Genom investeringar i teknik och marknad har vi kunnat 

förbättra fjärrvärmens lönsamhet. Det kommer våra kunder 

tillgodo. Med den aviserade prisjusteringen av fjärrvärmen 

för 2020 har vi sänkt priset fem år i rad och Falkenberg Energi 

är nu billigast med fjärrvärme i Halland.

Potentialen för tillväxt är god. Stark miljöprofil i kombina

tion med god prisbild och en stabil infrastruktur för trygga 

leveranser innebär att efterfrågan på fjärrvärme fortsatt 

förväntas öka.



22



2323

581 

Vi köper solel av 581 lokala 

producenter.

Affärsområde Elhandel marknadsför förnybar el märkt med 

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och riktar sig till elkunder 

med miljö ansvar, främst lokalt i Falkenbergs kommun men även 

nationellt. Verksamheten bedrivs i dotterföretaget Falkenberg 

Energihandel AB.

Elhandel växer 
med sol

• Starkt betyg från nöjda kunder

• Kraftig tillväxt av solel inköpt från kunder

• Enklare för kund med ny webbplats
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Marknad/kunder
Falkenberg Energi säljer enbart förnybar el med Sveriges tuf

faste miljömärkning – Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. 

Elhandeln bedrivs på en extremt konkurrensutsatt marknad. 

Vi vänder oss till kunder lokalt i Falkenbergs kommun, regio

nalt i Halland och nationellt till kunder som är intresserade av 

att göra en insats för miljön. Bra Miljövalprodukten är om

gärdad av en rad strikta regler för att garantera en förnybar 

och miljöanpassad elproduktion samt innebär också att en 

andel av försäljningspriset avsätts till miljöprojekt.

2019
Falkenberg Energihandels försäljning av el märkt Bra Miljöval 

gör att våra kunder kan bidra till ökad klimat och miljönytta. 

Det gångna året präglades av varmare väder än normalt. Det 

innebär att trots att antalet kunder ökar så blev försäljningen 

densamma som förra året, 147 GWh.

Aktuella priser
Under året har rörligt pris varit den vanligaste avtalsformen. 

Eftersom priserna på elmarknaden snabbt ändras är vi ange

lägna att uppdatera och arbeta för en adekvat prissättning. 

Falkenberg Energi lämnar nya fasta priser var 14:e dag vilket 

innebär att elhandelskunderna får ett mer aktuellt pris när 

de tecknar fastprisavtal.

Enkelt vara kund
Det ska vara enkelt att vara kund. Under året har vi skapat 

en ny webbplats utifrån kundens perspektiv. Tanken är att 

det ska vara lätt att navigera på sidorna, lätt att teckna avtal, 

överlag lättillgänglig information och enkelt att kommuni

cera med oss. Ytterligare ett steg är att vi blivit mer aktiva  

på sociala medier för både information och kommunikation.

Sveriges nöjdaste företagskunder
Företagets miljöansvar, engagemang och att vi månar om 

våra kunder är uppskattat. Årets undersökning av branschens 

kundnöjdhet visar att Falkenberg Energi har Sveriges nöjdaste 

företagskunder på elhandel. Även på privatsidan har vi stärkt 

vår position och är nu nummer åtta i Sverige. Vi ligger över 

75 i nöjdkundindex för både privat och företagskunder, 

vilket motsvarar mycket nöjda kunder.

Framtidsutsikter
Ett växande intresse för klimat och miljöfrågor innebär  

att el märkt Bra Miljöval står sig väl. Vi fortsätter tacksamt 

arbeta för att behålla våra nöjda kunder på både privat  

och företags sidan och ser att det finns en god potential  

att ytterligare stärka vår försäljning.

ELHANDEL

Vattenkraft 73 %

Vindkraft 25 %

Solkraft 2%

Årsmedel på det rörliga elpriset

Enhet 2019 2018 2017

Öre/kWh 42,10 47,70 31,00

Sol, vind och vatten
Den sålda elenergin under året producerades till 2 (2) % 

med solkraft, 25 (25) % med vindkraft och 73 (73) % med 

vattenkraft. Solel ökar i volym, både från mindre och större 

anläggningar, och uppgår nu till 3,5 GWh. Under 2019 köpte 

Falkenberg Energi el direkt från över 600 (470) kunder som 

genom sina solpaneler även är mikroproducenter. Produk

tionen handlas till fastpris för att säkra en trygg intäkt till 

producenterna oavsett elbörsens upp och nedgångar. Detta 

upplägg är vi unika med. Samtidigt erbjuder vi att även köpa 

elcertifikat och ursprungsgarantier vilket ger producenten 

ett mervärde.

För att stärka vindkraften sköter Falkenberg Energi 

administrationen åt Falkenberg Vindkraftförening och har 

ett samarbetsavtal som ger medlemmarna i föreningen ett 

förmånligare pris för sin el.
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147 GWh
All vår el är producerad enligt 

Naturskyddsföreningens kriterier 

för Bra Miljöval – en av världens 

hårdaste miljömärkningar.
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Utökar med ny kompetens
För att klara teknikomställningen kommer Falkenberg Energi att utöka med kompetens och 

resurser inom området. Under året har vi bland annat förstärkt med ny sakkunskap inom 

IT och digitalisering och anställt en ny entreprenadchef. Marknad och Kundservice har fått 

ökad tyngd i verksamheten och utgör numera en egen organisatorisk enhet. När vi rekryte

rat kundservicepersonal har vi sökt efter både bred branscherfarenhet och lång erfarenhet 

av kundkontakt.

Mycket god sammanhållning
Det är viktigt för oss att våra anställda trivs på jobbet i vetskap om att kundarbetet då blir 

desto bättre. Årets NöjdMedarbetarIndex (NMI) visar en fortsatt markant förbättring med 

ytterligare 3 procentenheter uppåt. Falkenberg Energi ligger nu på 80, vilket anses vara 

extremt bra. 

I undersökningen framhålls bland annat att Falkenberg Energi har kompetenta och 

engagerade medarbetare samt ett gott ledarskap som bidrar till ett arbetsklimat med högt 

i tak, är en trygg arbetsplats, satsar på kompetensutveckling och låter medarbetarna ta 

ansvar. Det är helt enkelt roligt att gå till jobbet. Företagets värdegrund bygger på de tre 

värde orden Ansvar, Öppenhet och Engagemang och är ett bra verktyg för chefer och med

arbetare att förhålla sig till.

80
NöjdMedarbetarIndex (NMI) tog ytterligare ett 

kliv på tre enheter och landade på 80. Vilket vi 

är stolta över. På bilden Yvonne Andersson och 

Åsa Boquist på Kundservice.
27

Personal med 
kompetens

• NMI 80

• Sjukfrånvaro 2,8 %

• Lyckade rekryteringar

Falkenberg Energi har en variation av jobb med goda utvecklingsmöjligheter, 

modern teknik och intressanta möten med människor. Under 2019 hade före

taget 46 anställda med olika inriktningar och kompetenser.

Vår mission är att erbjuda våra kunder hög service, leveranssäkerhet och 

trygghet. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att på bästa sätt möta 

våra kunders behov och klara framtidens omställning till mer förnybar energi. 
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6 
minuter var genomsnittlig kundavbrottstid 

under 2019. Vi har få avbrott men när det  

inträffar så är våra duktiga medarbetare 

snabbt på plats för att åtgärda felet. 

Anders Sjökvist (th) är ny entreprenadchef 

för våra elmontörer. Från vänster Ulf Ahlqvist, 

Andrzej Mazuruk och Jesper Gunnarsson.



29



Falkenberg Energi AB, 5564614831 med säte i 

Falkenberg, är moderföretag i en koncern med 

två dotterbolag, Falkenberg Energihandel AB, 

5565269627 och Ekobilen 5A fastighets AB, 

5567942890. Det senare har avyttrats under året. 

Falkenberg Energi AB ägs till 100 % av Falken

bergs Stadshus AB, 5565368197, som i sin tur ägs 

till 100 % av Falkenbergs kommun. 

Falkenbergs kommun lever efter visionen  

”Vi växer för en hållbar framtid” och Falkenberg 

Förvaltnings berättelse

VISION
”Energi för en hållbar framtid” 

30

Energi har i uppdrag att utveckla, producera och 

handla med energi. Bolaget ska på affärsmässiga 

grunder svara för energiförsörjning och verka för 

att andelen förnybar energi ökar i kommunen. 

Vår verksamhet är fördelad på affärsområdena 

elnät och fjärrvärme, som bedrivs i moderbola

get, samt affärsområde elhandel, som bedrivs i 

dotterbolaget Falkenberg Energihandel AB. 

800
Moderniseringsprojektet på Hertings vattenkraft station 

är avslutat. Ny turbin, generator och intagsluckor ger 

ytterligare 1 GWh i elproduktion. Nu produceras mot

svarande 800 villors årsförbrukning av el. 
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Flerårsjämförelse
BOLAGETS OCH KONCERNENS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG

  2019 2018 2017 2016 2015 

KONCERNEN
Nettoomsättning, tkr 237 384 235 412 206 071 186 012 170 754

Resultat efter finansiella poster, tkr 41 692 46 918 40 983 40 019 36 805

Balansomslutning, tkr 422 955 384 446 348 038 353 207 355 871

Antal anställda, st 43 39 34 32 33

Soliditet, % 47,2 51,5 54 51 48

Avkastning på totalt kapital, % 10,5 13,1 12,0 11,6 11

      

      

MODERBOLAGET 
Nettoomsättning, tkr 162 867 159 316 145 020 137 774 125 892

Resultat efter finansiella poster, tkr 39 316 45 070 36 232 35 791 32 637

Balansomslutning, tkr 423 477 378 485 346 258 354 772 351 164

Antal anställda, st 43 39 34 32 33

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Elnätsverksamheten under året
Vårt elabonnemang mot E.ON på regionnätet har varit  

oförändrat sedan föregående år, 79,3 MW. Från 2020 höjer  

vi abonnemanget till 85,8 MW för att klara kommande 

anslutningar. Den kapacitetsbegränsning som finns på vissa 

håll i landet har hittills bara berört oss marginellt och vi har 

kunnat möta alla anslutningsförfrågningar. 

Elnätsomsättningen under året blev 360 (366) GWh.  

Antalet kunder har ökat men samtidigt har året varit mildare 

än föregående år, vilket påverkat efterfrågan på elvärme. 

Uppdragsverksamhet för kommunen

I augusti återinvigdes Hertings kraftstation efter att i grun

den blivit moderniserad. En generator är helt ny medan en 

liksom turbin, intagsluckor och tillhörande teknik har renove

rats och förnyats. Utbyte av armaturer till energi effektivare 

LED i gatubelysningen fortsätter och under året har vi på

börjat arbetet med att ersätta trästolpar med galvani serade 

stålstolpar.

Låga elnätsavgifter

Elnätsavgifterna i Falkenberg höjdes inför 2019 för att möta 

ökade kostnader och planerade investeringar, men är fortsatt 

bland de lägre i landet och ligger på samma nivå som jämför

bara områden i Halland.

Fjärrvärmeverksamheten under året
Ökad anslutning i kombination med mycket milt väder under 

2019 ledde till att leveranserna uppgick till 63 (69) GWh. 

Under senare år har vi gjort en rad investeringar för att 

effektivisera verksamheten. Investeringarna bär nu frukt. 

Fjärrvärme priserna kunde sänkas 2019 och en ny prissänkning 

är aviserad för 2020 – för femte året i rad.  

I Falkenbergs nät har vi under året levererat 100 % 

förnybar fjärrvärme då biogas och bioolja har ersatt fossil 

eldningsolja och naturgas. I Vessigebro och i Ullared planerar 

vi att konvertera reservpannorna till bioolja de närmaste 

åren och därmed ta bort de sista resterna av fossila bränslen 

i våra nät. 

Investering i ökad kapacitet

En pelletspanna har upphandlats till fjärrvärmeverket på 

Smedjeholmen. Falkenberg Energi tar över pannan i början 

av 2020. Den nya pannan ökar kapaciteten med 3 MW, vilket 

möjliggör en fortsatt anslutning av kunder. Investeringen har 

en god ekonomisk potential och beräknas vara återbetald 

inom 5–6 år.

I och med en ny kulvert på Sanddynevägen och förstärkta 

ledningar på Ringvägen och Sandgatan har det fleråriga 

projektet med att ansluta Lantmännen i Falkenberg till fjärr

värmen avslutats. Under skördetid svarar Lantmännen för 

hälften av fjärrvärmeleveranserna. 

Försäljning av dotterbolag

Ekobilen 5A fastighets AB, 5567942890, har som enda till

gång haft en obebyggd tomt i Falkenberg. Då vi inte längre 

har behov av denna fastighet har vi den 7 mars avyttrat 

bolaget till ett marknadsmässigt pris. På fastigheten kommer 

Glesys AB att uppföra en ny datorhall och spillvärmen från 

servrarna kommer att användas av Falkenberg Energi i fjärr

värmenätet. Förberedelser pågår för att kunna ta hand om 

den lågtempererade värmen.

Verksamheten
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2,8 %
Sjukfrånvaron är låg på Falkenberg 

Energi. Att jobba förebyggande ger 

resultat. På bilden Johan Ljunggren 

och KarlGöran Olofsson.

Konkurrenskraftiga priser

Våra priser till kund är konkurrenskraftiga och lägst i Halland. 

Lönsamheten i att ansluta nya kunder är mycket god då 

intäkterna ökar inom befintliga investeringar.

Elhandelsverksamheten under året
Den sålda elenergin under året producerades till 73 (73) 

% med vattenkraft, 25 (25) % med vindkraft och 2 (2) % 

med solkraft. Solelen köper vi från över 600 (470) kunder 

som blivit mikroproducenter genom egna solceller. Antalet 

elhandelskunder under året har ökat 1 % vilket bidrog till att 

försäljningen ökade till 149 (147) GWh. 

För att minimera riskerna säkrar vi våra avtal på mark

naden. Reglerna i företagets riskpolicy är väldigt tajta och 

innebär att vi aldrig spekulerar utan enbart tjänar pengar på 

marginalen. Affärslösningen gör att vi inte behöver stå för 

valutarisken då affärerna på elbörsen görs i euro.

Användning av finansiella instrument

Säkringsredovisning tillämpas, uppgifter kring detta finns  

i not 17.

Miljö
En energibalans över all energi som Falkenberg Energi  

använder och säljer visar att 99,9 (99,6) % av energin är  

förnybar. Under 2019 släppte verksamheten ut 70 (259)  

ton koldioxid, en minskning som till allra största delen för

klaras av att fjärrvärmen i Falkenberg under hela året har 

varit 100 % förnybar. 

Verksamheten i Falkenberg Energi bidrar till att våra 

kunder kan begränsa sin klimatpåverkan. Fjärrvärmen sparar 

drygt 20 000 ton koldioxid per år jämfört med om våra 

kunder istället skulle ha använt naturgas och värmepumpar 

och vår vindkraftsproduktion ersatte drygt 700 ton koldioxid. 

Tack vare en ökad försäljning av dessa produkter ökade den 

undanträngda mängden koldioxid under 2019. Det resultera

de i en ökad klimatnytta. 

Personal
Företaget har 46 anställda, fördelat på 11 kvinnor och 35 

män (43 manår). Under året slutade 3 personer, 5 anställdes 

och 1 har ett vikariat. Medelåldern var 50 (50) år vilket häng

er samman med att företaget har flera mångåriga medar

betare. För att få en jämnare åldersspridning och förbereda 

inför kommande pensionsavgångar arbetar vi aktivt med 

rekryteringsfrågan. 

Jämställdhet 

Falkenberg Energi eftersträvar en jämställd arbetsplats. Fort

farande är företaget mansdominerat på tekniksidan medan 

avdelningarna marknad och administration är kvinnodomi

nerade. När vi mäter jämställdheten ser vi inga tecken på 

problem med kränkningar eller sexistiska attityder. 

Låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är låg. Av total arbetstid låg den på 2,8 (3,6) % 

under 2019, en förbättring jämfört med föregående år. Före

taget har avtal med Avonova företagshälsovård och arbetar 

förebyggande med hälsoundersökningar. Falkenberg Energi 

erbjuder personalen ett friskvårdsbidrag som 76 (76) % av de 

anställda utnyttjar.

Nöjda medarbetare

Årets NöjdMedarbetarIndex (NMI) visar en fortsatt stark 

ökning från förra årets goda resultat. Falkenberg Energi lig

ger nu på 80, upp 3 procentenheter, vilket anses vara extremt 

bra. De senaste fem åren har vi haft en tydlig trend uppåt. 
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Förslag till vinstdisposition (i kr)
Till årsstämmans förfogande står  

följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 1 056 564

Årets vinst 20 169 515

 21 226 079

 

Styrelsen föreslår att vinst- 

medlen disponeras så att  

till aktieägarna utdelas 666,7 kr per aktie 20 000 000

i ny räkning överförs 1 226 079

 21 226 079

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 45 procent.  

Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs 

med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätt-

hållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den 

föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget eller koncernen från att fullgöra 

sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga 

investeringar. Den föreslagna utdelning kan därmed försvaras med hänsyn 

till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
  

Elnät
Efterfrågan på anslutningar kommer att fortsatt öka i takt 

med att Falkenbergs kommun expanderar. 

Ett tryggt och stabilt elnät är en förutsättning för ett mo

dernt samhälle. Vi har ett äldre elnät och vår strategi är att 

ständigt uppdatera vår teknikplan, för att ligga i linje med 

den nya intäktsmodellen. Planen beskriver reinvesteringar 

fram till 2036. 

Planeringen för ny mottagningsstation pågår och vi beräk

nar att ny station är på plats under våren 2023. Det är en stor 

investering men nödvändig för att klara framtida expansion 

i Falkenberg. Effektsituationen är redan ansträngd och vi har 

därför tidigarelagt reinvesteringar på norra mottagnings

stationen för att trygga leveranssäkerheten. Vi kommer öka 

effekten i transformatorerna från 25MVA till 40MVA och 

även andra nödvändiga åtgärder ska genomföras. Alla våra 

luftledningar ska vara markförlagda senast 2021. I början 

på 2022 räknar vi med att ha bytt samtliga mätare hos våra 

kunder och möter då myndighetens nya krav. Mätarbytena 

kommer att utföras som en totalentreprenad. 

Sänkta intäktsramar
Elnätet är en reglerad monopolverksamhet. Energimarknads

inspektionen (Ei) beslutar för fyraårsperioder hur stora 

avgifter elnätsbolagen får debitera kunderna och åtstram

ningar kommer att ske perioden 2020 till 2023. Samtidigt som 

intäktsramarna stramas åt kräver det pågående teknikskiftet 

fortsatta investeringar. Totalt sänker det våra marginaler och 

leder till ett ökat lånebehov för Falkenberg Energi. 

Den nya lagstadgade intäktsmodellen för Elnät (2020–2023) 

innebär sänkta elnätstariffer och lägre avgifter för våra kunder.

Ett gammalt elnät och låga historiska investeringar gör att 

stora investeringar under en kort period ger betydligt ökade 

avskrivningar/räntekostnader.

Investeringarna är nödvändiga för att klara leveranssäker

heten när Falkenberg växer.

Fjärrvärme 
Vi har de senaste åren ökat kundvolymerna med cirka 10 % 

per år men det finns väldigt många flerbostadshus och kon

tor som inte har fjärrvärme i centrala Falkenberg. Vi kommer 

att öka leveranserna kraftigt de närmaste åren vilket förut

sätter nya investeringar.

Från november/december 2020 kommer det att krävas  

certifikat från Arbetsmiljöverket för att få köra pannorna. 

Det ökar ytterligare svårigheten att få tag i drifttekniker.

Elhandel 
Sverige står inför den största omstruktureringen av elmark

naden sedan avregleringen genom det politiska beslutet ”en 

kontakt för kunden” och införandet av en elmarknadshubb. 

Den beräknas vara på plats tidigast mot slutet av år 2023.

Istället för att anpassa vårt faktureringssystem till de 

framtida förändringarna har vi genomfört ett upphandlings

projekt av ett nytt kundinformationssystem. Ett implemente

ringsprojekt avslutas under 2020. 
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Koncernens resultaträkning

Belopp i kkr Not 2019 2018

RÖRELSENS INTÄKTER   
Nettoomsättning 3 237 384 235 412

Aktiverat arbete för egen räkning  8 755 6 935

Övriga rörelseintäkter  3 082 1 821

Summa intäkter  249 221  244 167
   

RÖRELSENS KOSTNADER   
Råvaror och förnödenheter  -58 439 -53 838

Handelsvaror  -68 398 -71 456

Övriga externa kostnader 4 -24 741 -22 240

Personalkostnader 5 -35 508 -30 594

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  -20 038 -18 219

Summa kostnader  -207 124 -196 347
   

Rörelseresultat  42 096  47 820
   

Resultat från finansiella poster   

Resultat från andelar i koncernföretag  133 0

Ränteintäkter  6 59  47

Räntekostnader 7 -596 -949

Summa resultat från finansiella poster  -537 -902
   

Resultat efter finansiella poster  41 692  46 918
   

Bokslutsdispositioner 8 -14 700 -5 063

Skatt på årets resultat  9 -5 059 -8 866

ÅRETS RESULTAT  21 933  32 989
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Koncernens balansräkning  

Belopp i kkr
   Not 2019 2018
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 10 24 592 25 788

Maskiner och tekniska anläggningar 11 253 496 237 208

Invetarier, verktyg och fordon 12 4 966 6 469

Pågående nyanläggningar och förskott 13 38 482 14 158

Summa materiella anläggningstillgångar  321 536  283 622
   

Finansiella anläggningstillgångar    
Långfristiga värdepappersinnehav  14 0 81

Uppskjuten skattefordran 15 0 376

Summa finansiella anläggningstillgångar  0  457
Summa anläggningstillgångar   321 536  284 080
   

Omsättningstillgångar    
Varulager   
Råvaror och förnödenheter  1 577 1 197

Lager av utsläppsrätter  1 186 385

Lager av elcertifikat  1 522 5 493

Summa varulager  4 286  7 075
   

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  54 617 61 337

Fordringar hos Falkenbergs Kommun  8 102 5 656

Fordringar hos koncernföretag  3 264 4 375

Aktuella skattefordringar  4 767 3 927

Övriga kortfristiga fordringar   1 060 2 320

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 887 2 304

Summa kortfristiga fordringar  73 696  79 919
   

Kassa och bank   
Fordran Falkenbergs kommun  23 353 13 369

Kassa och bank  4 3

Summa kassa och bank  23 356  13 372
Summa omsättningstillgångar  101 338  100 366

SUMMA TILLGÅNGAR  422 874  384 446



37

Koncernens förändringar i eget kapital

      Aktiekapital Annat eget Summa  
       kapital inkl eget kapital
       årets resultat

Eget kapital 2018-01-01     30 000 163 915 193 915
Årets resultat      32 989 32 989

Utdelning      -31 000 -31 000

Effekt av förändrade framtida skattesatser avseende uppskjuten skatt på obeskattade reserver   2 260 0

Eget kapital 2018-12-31     30 000 168 164 198 164
Årets resultat      21 933 21 933

Utdelning      -20 000 -20 000

Effekt av förändrade framtida skattesatser avseende uppskjuten skatt på obeskattade reserver   -362 -362

EGET KAPITAL 2019-12-31     30 000 169 735 199 735

Koncernens balansräkning  

Belopp i kkr
   Not 2019 2018 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    
Aktiekapital  30 000  30 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat  169 735  168 164

Summa eget kapital  199 735 198 164
   

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  177  200

Avsättningar för skatter  36 970  36 606

Summa avsättningar  37 147  36 806
   

Långfristiga skulder   
Skulder till Falkenbergs kommun 17 65 000  35 000

Skulder till koncernföretag   30 986  29 211

Övriga långfristiga skulder 18 10 861  10 491

Summa långfristiga skulder  106 847  74 702
   

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  29 122  28 008

Skulder till Falkenbergs kommun  1 538 0

Skulder till koncernföretag  12 986  6 889

Aktuella skatteskulder  0 0

Övriga kortfristiga skulder 18 25 775  26 392

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 9 723  13 486

Summa kortfristiga skulder  79 145  74 775

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  422 874  384 446
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Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i kkr 2019 2018 

Den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster 42 229 47 820

Avskrivningar 20 038 18 219

Anslutningsavgifter Fjärrvärme 885 866

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -75 -13

Summa  63 077  66 893

Erhållen ränta 59 47

Erlagd ränta -596 -949

Betald inkomstskatt -5 896 -17 078

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 56 644  48 913
  

Förändringar i rörelsekapital  
Ökning/minskning varulager 2 789 -1 407

Ökning/minskning kundfordringar 6 720 -16 389

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 341 8 062

Ökning/minskning leverantörsskulder 1 114 11 543

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 4 978 14 119

Kassaflöde från den löpande verksamheten 72 586  64 841
  

Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -60 100 -58 093

Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0

Sålda dotterbolag 1 486 0

Ökning/minskning kortfristiga finansiella fordringar 712 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 902 -58 093
  

Finansieringsverksamheten  
Nya lån 30 000 32 235

Amortering lån 0 -15 081

Utbetalt koncernbidrag och utdelning -34 700 -41 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 700 -23 846
  

Årets kassaflöde 9 984 -17 098
Likvida medel vid årets början 13 372  30 470

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 23 356  13 372
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Moderbolagets resultaträkning

Belopp i kkr Not 2019 2018
RÖRELSENS INTÄKTER   
Nettoomsättning 3 162 867  159 316

Aktiverat arbete för egen räkning  8 755  6 935

Övriga rörelseintäkter  8 510  7 055

Summa intäkter  180 131  173 305
   

RÖRELSENS KOSTNADER   
Handelsvaror  -2 773 -3 140

Råvaror och förnödenheter  -58 439 -53 838

Övriga externa kostnader 4 -24 019 -21 644

Personalkostnader 5 -35 508 -30 594

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  -19 684 -18 120

Övriga rörelsekostnader  0  0

Summa kostnader  -140 423 -127 336
   

Rörelseresultat  39 708  45 969
   

Resultat från finansiella poster   
Resultat från andelar i koncernföretag  133 0

Ränteintäkter  6 59  46

Räntekostnader 7 -584 -945

Summa resultat från finansiella poster  -392 -899
   

Resultat efter finansiella poster  39 316  45 070
   

Bokslutsdispositioner 8 -14 089 -19 515

Skatt på årets resultat 9 -5 057 -5 507

ÅRETS RESULTAT  20 170  20 048
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Moderbolagets balansräkning  

Belopp i kkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 10 24 592 23 716

Maskiner och tekniska anläggningar 11 253 496 237 208

Invetarier, verktyg och fordon 12 3 278 4 315

Pågående nyanläggningar och förskott 13 38 482 14 158

Summa materiella anläggningstillgångar  319 848  279 397
   

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 21 1 832 3 186

Fordringar hos koncernföretag  2 376 0

Långfristiga värdepappersinnehav  14 0 81

Uppskjuten skattefordran 15 0 376

Summa finansiella anläggningstillgångar  4 208  3 643
Summa anläggningstillgångar   324 056  283 040
   

Omsättningstillgångar    
Varulager   
Råvaror och förnödenheter  1 577  1 197

Lager av utsläppsrätter  1 186  385

Summa varulager  2 763  1 582
   

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  54 597  61 317

Fordringar hos Falkenbergs kommun  8 102  6 815

Fordringar hos koncernföretag  3 909  5 248

Aktuell skattefordran  4 763  3 926

Övriga kortfristiga fordringar   145  1 328

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 887  2 247

Summa kortfristiga fordringar  73 402  80 880
   

Kassa och bank   

Fordran Falkenbergs kommun  23 253  12 979

Kassa och bank  4  3

Summa kassa och bank  23 256  12 982
Summa omsättningstillgångar  99 422  95 445

SUMMA TILLGÅNGAR  423 477  378 485
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  Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt Summa eget  
    kapital kapital

Eget kapital 2018-01-01 30 000 6 000 32 008 68 008
Årets resultat   20 048 20 048

Utdelning   -31 000 -31 000

Eget kapital 2018-12-31 30 000 6 000 21 057 57 057

Årets resultat   20 170 20 170

Utdelning   -20 000 -20 000

EGET KAPITAL 2019-12-31 30 000 6 000 21 226 57 226

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Moderbolagets balansräkning  

Belopp i kkr Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  30 000  30 000

Reservfond  6 000 6 000

Summa bundet kapital  36 000  36 000
   

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst och förlust  1 057  1 009

Årets vinst 23 20 170  20 048

Summa fritt eget kapital   21 226  21 057
Summa eget kapital  57 226  57 057
   

Obeskattade reserver 24 179 465  177 700
   

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  177  200

Avsättningar för skatter  0 0

Summa avsättningar  177  200
   

Långfristiga skulder   
Skulder till Falkenbergs kommun 17 65 000  35 000

Skulder till koncernföretag   30 986  29 211

Övriga långfristiga skulder 18 9 529  8 690

Summa långfristiga skulder  105 515  72 901
   

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  21 456  18 675

Skulder till Falkenbergs kommun  1 538 0

Skulder till koncernföretag  28 296  20 534

Aktuella skatteskulder  0 0

Övriga kortfristiga skulder 18 24 125  24 857

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 5 679  6 561

Summa kortfristiga skulder  81 094  70 628

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  423 477  378 485



42

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i kkr 2019 2018

Den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster 39 841  45 969

Avskrivningar 19 684  18 120

Anslutningsavgifter Fjärrvärme 885  866

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 58 -13

Summa 60 468  64 942

Erhållen ränta 59  46

Erlagd ränta -584 -945

Betald inkomstskatt -6 270 -17 076

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 53 673 46 968 

 

Förändringar i rörelsekapital  
Ökning/minskning varulager -1 181 1 032

Ökning/minskning kundfordringar 6 720 -16 391

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 596 9 784

Ökning/minskning leverantörsskulder 2 781  5 591

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 7 657  18 044

Kassaflöde från den löpande verksamheten 71 246  65 028
  

Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -60 135 -55 858

Sålda dotterbolag 1 487 0

Sålda materiella anläggningstillgångar 0  0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 648 -55 858
  

Finansieringsverksamheten  
Nya lån 30 000  30 000

Amortering lån 0 -15 000

Utbetalt koncernbidrag och utdelning -32 324 -41 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 324 -26 000
  

Årets kassaflöde 10 274 -16 829
Likvida medel vid årets början 12 982  29 811

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 23 256  12 982
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Noter, gemensamma för moderbolag  
och koncern
NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Falkenberg Energi ABs årsredovisning och koncernredo

visning har upprättats enligt årsredovisningslagen och  

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års  

och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 

oförändrade i jämförelse med föregående år.. 

Koncernredovisning
Falkenberg Energi AB upprättar koncernredovisning. Upp

gifter om koncernföretag finns i not 21. Dotterföretagen 

inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då 

det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 

exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 

då det bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 

inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder  

värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstid

punkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgång

arna värderas till verkligt värde. Mellanhavanden mellan 

koncernföretag elimineras i sin helhet. 

Intäkter
Varor 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till 

kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen 

redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncern

redovisningen elimineras koncernintern försäljning. 

Tjänsteuppdrag 
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och 

utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som 

intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdig

ställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett 

uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda 

utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgif

ter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning 

som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sanno

likt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på 

ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. 

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten 

som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt 

med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Andra typer av intäkter
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande

Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser.

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.

Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms 

som säker.

Anslutningsavgifter: Anslutningsavgifter avseende fjärr

värme periodiseras över 30 år. 

Offentliga bidrag: Offentliga bidrag intäktsredovisas när 

koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade med 

bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kom

mer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där alla 

villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld. Bidrag som 

erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar an

läggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga 

offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte

regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värde

ras utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 

före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende tempo

rära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföre

tag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget 

i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de 

temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en 

återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 

eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder 

nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvitt

ning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, 

redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig 

till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget 

kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot 

eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Leasing 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller ope

rationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekono

miska riskerna och fördelarna som är förknippande med 

ägande i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga 

leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av 

leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående. 

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal 

där koncernen är leasetagare redovisas i koncernredovis

ningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången 

och skulden redovisas vid första redovisningstillfället till det 

lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimi

leaseavgifterna. 
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Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nytt

jandeperioden. Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal 

redovisas som lång respektive kortfristig skuld. Betalningar 

av minimileaseavgifter redovisas som ränta och amortering 

av skulderna. Minimileaseavgifter enligt finansiella leasing

avtal fördelas mellan leasingkostnad och amortering på den 

utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasing

perioden så att varje räkenskapsår belastas med ett belopp 

som motsvarar en fast räntesats för den under respektive 

räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter kostnads

förs under det räkenskapsår som de uppkommer. Minimi

leaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen 

är leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings

värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrang

eras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten 

och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte 

delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de 

beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den 

del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 

värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 

som kostnader. 

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten 

väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och 

återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och 

anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avytt

ring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelse

intäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 

över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 

fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad 

nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 

används för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
 

Kontorsbyggnader 
Stommar 100 år

Fasader, yttertak, fönster 25–30 år

Hissar, ledningssystem 15–25 år

Restpost 50 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3–33 år

Inventarier, verktyg och installationer 3–7 år

Byggnadsinventarier  10 år

Inga låneutgifter aktiveras. 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp 

av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess 

redo visade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger 

det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade  

värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. 

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det 

har skett en förändring i de antaganden som vid nedskriv

ningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens 

återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens 

redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle 

ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen 

nedskrivning gjorts.

 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen in

kluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 

leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas 

i balansräkningen när Falkenberg Energi AB blir part i instru

mentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 

rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 

eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 

risker och förmåner som är förknippade med äganderätten 

enligt kapitel 11 K3 BFNAR 2012:1.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för

pliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med un

dantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 

avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 

12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärde

förändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre inne

hav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång 

sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis 

till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovi

sas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om 

nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna 

redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaff

ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, mins

kat med eventuell reservering för värdeminskning.  

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill

naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

Fortsättning på NOT 1 
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instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 

förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 

som ska återbetalas. 

Skulder till Falkenbergs kommun redovisas som långfristiga 

även då de förfaller inom ett år. Lånen placeras på kort sikt 

och räntesäkras genom swapar vilket gör att den genomsnitt

liga kredittiden blir längre.

 Syftet med krediterna är att nyttjas över en längre period 

och möjligheten till refinansiering ses som mycket god.

 

Säkringsredovisning 
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekono

misk relation mellan säkringsinstrument och den säkrade  

posten som överensstämmer med företagets mål för riskhan

tering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas 

vara mycket effektivt under den period vilken säkringen 

identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets 

mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende 

säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås. 

”Portföljsyn” tillämpas för utestående lån och säkrings

instrument. Se not 17, i vilken bland annat säkrade poster 

respektive säkringsinstrument per balansdagen specificeras.

 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redo

visas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 

kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett netto

belopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången 

och reglering av skulden avses ske.

 

Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av förstin förstut 

principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto

försäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varu

grupper tillämpas kollektiv värdering. 

 

Avsättningar 
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller 

in formell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av 

beloppet kan göras.

 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medför in eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och 

banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar 

som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värde

fluktuationer, dels

 koncernkonto

 handlas på en öppen marknad till kända belopp eller

 har en kortare återstående löptid än tre månader från  

anskaffningstidpunkten.

 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för  

uppskjuten skatt) i förhållande till genomsnittlig  

balansomslutningen.

 

Avkastning på totalt kapital 
Resultat efter finansiella poster med tillägg av räntekostna

der i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

 

Moderföretagets redovisnings- och värderings-
principer 
Samma redovisnings och värderingsprinciper tillämpas i  

moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som 

anges nedan.

 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som  

bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag 

redovisas som bokslutsdispositioner.

Leasing
Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och  

operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över  

leasingperioden.

 

Aktier och andelar i dotterföretag  
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings

värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff

ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna 

samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och kon

cernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 

årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans

räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är 

hänförlig till reserverna.
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   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
PwC    
Revisionsuppdraget  175 113 157 82

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 74 0 56

Skatterådgivning 0 6 0 3

Summa PWC 175 193 157 141

Revisionstjänst    

Revisionsuppdraget  47 0 31 0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 42 0 42 0

Skatterådgivning 0 0 0 0

Summa Revisionstjänst 89 0 73 0
Summa totalt 264 193 230 141 

  

NOT 5 Personal 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
    

Medelantalet anställda    
Kvinnor 11 11 11 11

Män 32 28 32 28

Totalt 43 39 43 39 

   

Löner och ersättningar    
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 121 1 036 1 121 1 036

Löner och ersättning till övriga anställda 21 864 19 733 21 864 19 733

Summa 22 985 20 769 22 985 20 769 

   

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 648 6 103 6 648 6 103

Pensionskostnader för övriga anställda 2 982 3 278 2 982 3 278

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 487 449 487 449

Summa 10 118 9 830 10 118 9 830
Totalt 33 102 30 599 33 102 30 599 

  

NOT 4 Ersättning till revisorer 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

Nettoomsättningen fördelar sig på 2019 2018 2019 2018
verksamhetsgrenar enligt följande:
Elnät 100 638  95 126 100 638  95 126

Fjärrvärme 51 481  54 726 51 481 54 726

Belysningsavtal 7 913  6 456 7 913 6 456

Elhandel 77 096  76 118 0 0

Övriga intäkter 256  2 986 2 834 3 008

Summa 237 384  235 412 162 867 159 316

NOT 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar 

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar 

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framti

den. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir 

följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 

motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 

antaganden som kan innebär en betydande risk för väsentli

ga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 

under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan. 

Värdering av fjärrvärme
Bedömning har gjorts att det förnärvarande inte finns skäl 

till att återföra tidigare års nedskrivningar på anläggnings

tillgångar kopplat till bolagets fjärrvärmeverksamhet uppgå

ende till totalt 18 Mkr (21 Mkr).
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NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
     

Ränteintäkter 60 64 60 64

Kursdifferenser -1 -18 -1 -18

Negativ ränteintäkt 0 0 0 0

Summa 59 46 59 46

* Koncernen redovisar ränteintäkter utifrån syfte med gjorda säkringar.

Det medför att negativa ränteintäkter kan uppkomma.

NOT 9 Skatt på årets resultat 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
     

Räntekostnader 596 949 584 945

Summa 596 949 584 945

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
     

Aktuell skatt 4 681 5 478 4 681 5 478

Uppskjuten skatt 378 3 388 376 30

Skatt på årets resultat 5 059 8 866 5 057 5 507  

  

Redovisat resultat före skatt 26 992 41 483 25 227 25 183
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%) 5 776 9 126 5 399 5 540

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 35 28 33 26

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -28 0 -28 0

Skillnad skattemässigt restvärde och planenligt restvärde -65 -59 311 -59

Avdragsgilla kostnader som inte ingår i resultatet -657 0 -657 0

Skillnader i uppskjuten skatt till följd av nya framtida skattesattser 0 -229 0 0

Redovisad skattekostnad 5 059 8 866 5 057 5 507

NOT 8 Bokslutsdispositioner 

NOT 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 0 0 -1 765 -16 300

Lämnade koncernbidrag -14 700 -6 838 -14 700 -6 856

Erhållna koncernbidrag 0 1 775 2 376 3 641

Summa -14 700 -5 063 -14 089 -19 515
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NOT 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

NOT 12  Inventarier, verktyg och installationer 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
    

Ingående anskaffningsvärde 515 913 470 186 513 275 467 548

Inköp 23 012 41 332 23 012 41 332

Försäljningar och utrangeringar -18 0 -18 0

Omklassificeringar 10 825 4 394 10 825 4 394

Justering 0 0  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 549 732 515 912 547 094 513 275 

   

Ingående avskrivningar -260 886 -245 292 -258 248 -242 654

Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -17 325 -15 594 -17 325 -15 594

Justering -205 0 -205 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -278 416 -260 885 -275 778 -258 248
    

Ingående nedskrivningar -17 819 -17 819 -17 819 -17 819

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -17 819 -17 819 -17 819 -17 819
Utgående restvärde enligt plan 253 496 237 208 253 496 237 208

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
     

Ingående anskaffningsvärde 24 372 22 138 21 676 21 676

Inköp 0 2 235 -4 0

Försäljningar och utrangeringar -967 0 -967 0

Omklassificeringar 145 0 149 0

Justeringspost -113 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 437 24 372 20 853 21 676
    

Ingående avskrivningar -17 903 -16 378 -17 361 -15 915

Försäljningar och utrangeringar 967 0 168 0

Årets avskrivningar -1 536 -1 526 -383 -1 445

Justeringspost 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 472 -17 904 -17 575 -17 361
Utgående restvärde enligt plan 4 966 6 469 3 278 4 315
    

NOT 10 Byggnader och mark 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
     

Ingående anskaffningsvärde 46 975 44 631 44 757 42 412

Inköp 1 146 2 071 1 146 2 071

Försäljningar och utrangeringar -5 618 0 -3 400 0

Omklassificeringar 702 275 702 275

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 205 46 976 43 205 44 757  

  

Ingående avskrivningar -18 119 -17 019 -17 973 -16 892

Försäljningar och utrangeringar 478 0 332 0

Årets avskrivningar -1 178 -1 101 -1 178 -1 081

Justering 206 0 206 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 613 -18 120 -18 613 -17 973  

  

Ingående nedskrivningar -3 069 -3 068 -3069 -3 068

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Årets återföringar 3 069 0 3069 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -3 068 0 -3 068
Utgående restvärde enligt plan 24 592 25 788 24 592 23 716
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NOT 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
    

Ingående nedlagda kostnader 14 158 6 372 14 158 6 372

Under året nedlagda kostnader 36 000 12 455 36 000 12 455

Under året genomförda omföringar -11 676 -4 669 -11 676 -4 669

Utgående nedlagda kostnader 38 482 14 158 38 482 14 158

NOT 14 Långfristiga värdepappersinnehav 

NOT 15 Uppskjuten skatt 

NOT 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
    

Ingående anskaffningsvärde 81 81 81 81

Under året genomförda omföringar -81 0 -81 0

Utgående redovisat värde 0 81 0 81

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
   

Byggnad, nedskrivning 376 376 376 376

Förändring genom avyttring -376 0 -376 0

Utgående redovisat värde 0 376 0 376

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018

Förutbetalda försäkringar 0 0 0 0

Återbetalning Punktskatt 214 753 214 753

Energiskatt 268 0 268 0

SPP 282 282 0 282 0

Upplupen intäkt laddstolpar 0 594 0 594

Övriga poster 1 123 957 1 123 900

Summa 1 887 2 304 1 887 2 247

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i 

resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig 

på verksamheten utgörs av uppskjuten skattefordran på skillnad mellan 

skattemässiga och planenliga avskrivningar.
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NOT 17 Upplåning 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
Räntebärande skulder    
Långfristiga skulder    
Skulder till Falkenbergs kommun 65 000 35 000 65 000 35 000

Summa räntebärande skulder 65 000 35 000 65 000 35 000 

   

Förfallotider    
Den del av långfristiga skulder som förfaller till     

betalning senare än fem år efter balansdagen.    

Skulder till Falkenbergs kommun 65 000 35 000 65 000 35 000

Summa 65 000 35 000 65 000 35 000

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter 

vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa 

risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. 

ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapital

bindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar 

skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden 

och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer 

och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen 

beslutad finanspolicy. 

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår 

till 27 MSEK (27). Den genomsnittliga räntebindningstiden 

för den totala skuldportföljen uppgår till 3,22 år (6,61) och 

den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,69% (1,10). 

Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till 1,2 MSEK (0,4).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som 

skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle 

motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) 

uppstå om man istället valt att använda långa räntebind

ningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal 

kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/

övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad ”säkringsredovisning” tillämpas avseende 

derivat, bl.a. innebärande värdefärändringar i derivatavtal 

inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en 

ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den 

säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och 

dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk 

relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell 

rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. 

fastlägger strategier och mål för riskhanteringen. 

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, 

MSEK (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

  2019 2018

Inom 0-1 år 38 8

Inom 1-2 år 5 0

Inom 2-3 år 0 5

Inom 3-4 år 0 0

Inom 4-5 år 0 0

Inom 5-6 år 0 0

Inom 6-7 år 0 0

Inom 7-8 år 0 0

Inom 8-9 år 22 0

Inom 9-10 år 0 22

Summa: 65 35

Nedan framgår de långfristiga skuldernas  
förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) 
avseende räntebindningen.
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NOT 18 Skulder som redovisas i flera poster 

NOT 20 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder 10 942 10 491 9 529 8 690  

  

Kortsiktiga skulder    
Övriga kortfristiga skulder 834 787 479 433

Summa  11 776 11 277 10 008 9 123

     MODERBOLAGET

    2019 2018
Moderbolag    

Av bolagets intäkter avser försäljning till dotterföretag, %   3,0 3,1

Av bolagets inköp avser inköp från dotterföretag, %   3,9 5,5

NOT 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2019 2018 2019 2018
 

Upplupna personalrelaterade kostnader 4 014 3 373 4 014 3 373

Kvotplik elcert 2 174 5 116 0 0

Energieffektiveringsfond 946 1 119 0 0

Övriga poster 2 589 3 879 1 665 3 188

Summa 9 723 13 486 5 679 6 561

Moderbolaget    2019 2018

Ingående anskaffningsvärde    3 186 3 186

Sålda andelar    -1 355 

Utgående anskaffningsvärde    1 832 3 186 

    

     

Koncernen Org.nr Säte Kapitalandel, % Eget kapital  Årets resultat
Falkenberg Energihandel AB 556526-9627 Falkenberg 100 1 835 -10

     

Moderbolaget Kapitalandel % Rösträttsandel% Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde
   

     2019 2018

Falkenberg Energihandel AB 100 100 1 500 1 832 1 832

Ekobilen 5A Fastighets AB 0 0 0 0 1 355

Summa    1 832 3 186

NOT 21 Andelar i dotterföretag 

Företagets periodisering av intäkter avseende anslutningsavgifter redovisas under följande poster i balansräkningen:
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NOT 22 Aktiekapital 

Antalet aktier består av 30 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr. 

NOT 23 Förslag till disposition av resultatet 

NOT 24 Obeskattade reserver 

    2019
  

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 
Balanserade vinstmedel   1 057

Årets vinst   20 170

    21 226 
 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att  

till aktieägarna utdelas 666,7 kr per aktie   20 000

i ny räkning överförs   1 226

    21 226 

  20  2019 2018

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan.   179 465 177 700

Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 20200406 för fastställelse.

Falkenberg 20200227

 Mikael Salomonsgård David Andersson  Eva Bengtsson 

 Ordförande  

 Mats Lundsgård Gunnar Andersson  Anton Sjöberg

  

 Ingvar Andersson Thomas Bengtsson Ulf Ahlqvist

  Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

  Bo Anders Antonsson

  Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 20200228 

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson 

Auktoriserad revisor 
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Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo

visningen för Falkenberg Energi AB för räkenskapsåret 2019.

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 

den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 3052.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern

redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings

lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild  

av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 

20191231 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer  

resultat räkningen och balansräkningen för moderbolaget 

och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 

koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen 

för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor 

som lämnat en revisionsberättelse daterad 20190318 med 

omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och 

koncernredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 

sidorna 129. Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern

redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 

inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 

information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa

tion som identifieras ovan och överväga om informationen i 

väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Falkenberg Energi AB, org.nr 5564614831

koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 

även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 

felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 

denna information, drar slutsatsen att den andra informa

tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 

rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an

svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 

upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis

ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 

för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo

visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 

för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 

och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ till att göra något av detta.

 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions

berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 

en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi

sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 

och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 

hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
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utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 

våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för

falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 

eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite

ten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhöran

de upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 

grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 

tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsät

ta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo

visningen och koncernredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revi

sionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhål

landen göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 

fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu

ren och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis

ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisning

en och koncernredovisningen återger de underliggande 

transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 

rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 

avseende den finansiella informationen för enheterna 

eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 

uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 

styrning, övervakning och utförande av koncernrevision

en. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 

under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 

den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo

visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning för Falkenberg Energi 

AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 

koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio

ner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola

gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 

ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt

ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 

annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 

ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 

bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 

ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis

ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 

med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 

betryggande sätt.

 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk

tören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla

get är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum

melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper

na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base

ras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 

och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 

på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel

ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bola

gets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 

yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Falkenberg den 28 februari 2020

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson 

Auktoriserad revisor

3 MW
Ny pelletspanna på 3 MW byggdes 

på Smedjeholm för utökad fjärr

värmeproduktion. 
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Mikael Salomonsgård David Andersson Eva Bengtsson 
Styrelsens ordförande Vice ordförande  

Styrelsen

Mats Lundsgård Gunnar Andersson Anton Sjöberg
  

Ingvar Andersson Thomas Bengtsson Ulf Ahlqvist 
 Personalrepresentant Personalrepresentant
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Bo Anders Antonsson Karin Tångring Magnus Hesselmar 
VD Elnätschef Fjärrvärmechef 

Markus Bengtsson Jens Melin Caroline Casparson
Ekonomichef Miljöchef Marknadschef

Ledningsgruppen
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Granskningsrapport för 2019
Lekmannarevisorn i Falkenberg Energi AB, Falkenbergs kommun
Till årsstämman i Falkenberg Energi AB Organisationsnummer 5564614831

Jag, av fullmäktige i Falkenberg kommun utsedd lekmanna

revisor, har granskat Falkenbergs Energis AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs 

enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet 

och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs 

enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och  

föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolags

ordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med inriktning och omfatt

ning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

prövning.

Den grundläggande granskningen avseende 2019 har 

inriktats på följande områden:

• Bolagets riskbedömning och internkontrollplan 

• Bolagets efterlevnad av ägardirektiv och bolagsordning

• Kommunikation samt former för dialog mellan bolag  

och ägare

• Bolagets styrning av verksamheten, prognos samt  

efterlevnad av fullmäktiges mål

• Framtida elnätspriser

• Infrastruktur

• Verksamhetsförändringar

• Skalskydd

Metod 
Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumen

tation samt intervju med VD, ekonomichef och ordförande. 

Granskningen omfattar också dokumentstudier där jag  

tagit del av:

• Bolagsordning

• Ägardirektiv

• Styrelseprotokoll

• Årsbokslut

• Verksamhetsplan

• Intern kontrollplan

Iakttagelser och bedömningar 
Jag bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har 

skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit  

tillräcklig.

Falkenberg 2020-02-28

Jan Johansson
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15 
Även en glassfabrikant behöver  

fjärrvärme till sina lokaler. SIAglass 

var en av 15 nya fjärrvärmekunder 

2019. På bilden Tommy Eriksson och 

Yvonne Andersson
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Falkenberg Energi AB 

Postadress: 311 80 Falkenberg

Besökadress: Bacchus väg 1 

Tel: 0346 – 88 67 00

E-post: energi@falkenberg.se

falkenberg-energi.se

Bilden på framsidan visar Caroline Casparson, 

Marknadschef på Falkenberg Energi, som står 

vid solcellsanläggningen på kontorets tak.


