
1
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Vill du öka din hållbarhet?

Läs mer om solel.

Hållbarhet 
för livet
När kantorn och körledaren Mats Börjesson med 

hustru Helén Hellenäs fick solceller i present slog 

det an en ton hos det musikaliska paret. Föräld-

rarnas gåva blev en god start för en ökad hållbar-

het i deras liv. De började producera egen el och 

energieffektiviserade sitt hus. Trots att familjens 

höns och vaktlar kräver lite extra värme, liksom 

det oisolerade växthuset, har de kunnat halvera 

sin energiförbrukning. För att ytterligare minska 

klimatavtrycket kör de bilen med el och laddar 

smart i egen laddbox. Lokalt engagemang bidrar 

till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
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Vill du få en ljus idé?

Läs mer om innovativ  

gatubelysning.
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Hållbarhet för en  
tryggare värld
I kommunen finns 13 139 ljuspunkter och sju av 

dem ser nu ut som björkar och finns vid prome-

nadvägarna vid Vallarna, mellan lekplatsen och 

minizoo. De skapar ett naturligt och ljust inslag 

och utgör en del av de totalt 22 nya energieffek-

tiva armaturer som vi satt upp på Vallarna för en 

ökad hållbarhet och trygghet.

En annan ljuspunkt är att en ny typ av armatur, 

som sprider ljuset långt men inte så brett, har 

kommit till användning längs Laxpromenaden på 

norra sidan av Ätran. Där har vi satt upp 40 styck-

en stolpar och armaturer. Tanken är att få ljus på 

gång- och cykelvägen utan att störa vattenmiljön. 

För att öka trygghetskänslan har vi dessutom satt 

nya stolpar och armaturer på gångvägen utmed 

Gruebäcken ut till Laxpromenaden.



Ett utmanande år
Efter den inledningen känns det angeläget att omedelbart 

ge sig in på vad som verkligen avvek under 2021 och vad de 

flesta har med sig som ett mindre positivt minne av året. Jag 

tänker på den exceptionella prisutvecklingen på el och gas. 

I november var elpriset tre gånger högre och december fem 

gånger så dyrt som motsvarande månader 2020.

Redan i juli skrev vi i vårt kundnyhetsbrev om de stigande 

elpriserna och en fördjupad bakgrund till dem återkom vi till 

under hösten för att ge underlag för aktiva val. Ett rörligt 

elpris följer med i elmarknadens upp- och nedgångar, medan 

ett fastprisavtal ger ett rakt pris oavsett hur marknaden går. 

Nu har vi haft en lång följd av år med förhållandevis lågt 

elpris, varför många kunder har valt rörligt pris. Det höga 

priset per kilowattimme samtidigt som kylan slog till och öka-

de förbrukningen blev en dubbel raket. Vi känner verkligen 

med våra kunder som drabbades.

Är höga elpriser positivt för oss som säljer el? Inte alls! 

Våra intäkter ökar men försäljningen ger ingen ökad vinst. 

Tvärtom! Våra kostnader för elinköpen har ökat och trots 

att vi har en strikt prissäkringsstrategi går det inte att säkra 

samtliga av de volymrisker vi tar när vi ställer ut fastpriskon-

trakt. Kombinationen av höga elpriser och hög förbrukning 

slår därmed negativt igenom på vårt resultat.

Årets elmarknad stärker oss i uppfattningen att mer, inte 

mindre, förnybar och lokalproducerad energi krävs för att 

inte utsättas för en ändlig fossil bränslemarknad. Kund-

rådgivning är därutöver avgörande för att kunna fatta så 

rationella beslut som möjligt. Det är mot den bakgrunden vi 

också ska se vårt arbete för att förstärka elnät, fjärrvärme, 

kundservice och marknadsavdelning.

Glädje märks. Det är något vi blir påminda om från kunder och det är så vi vill 

bygga vår verksamhet. Det ska vara roligt att gå till jobbet, kul att få träffa 

härliga arbetskollegor och fantastiskt att få göra ett bättre jobb för alla våra 

fantastiska kunder. Därför blir jag extra glad när årets mätning av medarbe-

tarindex återigen visar på ett mycket bra resultat, som visar på en inkluder-

ande och trygg arbetsplats med hög trivsel och stort engagemang. 
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”Med hjärta för det hållbara”

V D  H A R  O R D E T

Kunderna gör fantastiska insatser
I det här finns en rad glädjeämnen. Viktigast av allt är att 

våra kunder gemensamt tar ytterligare steg för en ökad 

hållbarhet och nödvändig energiomställning. 

• Vi har fler kunder som har valt förnybar fjärrvärme för 

sin uppvärmning. Det innebär att vi gemensamt ytter-

ligare trycker bort utsläpp av fossil koldioxid. Självklart 

gör det skillnad. Vi har under året haft förmånen att få 

bygga ut fjärrvärmeledningarna till kunder i Falkenberg 

i en omfattning som jag tidigare inte har varit med om 

under min tid i Falkenberg Energi. Fjärrvärme för upp-

värmning innebär också att vi inte behöver anstränga 

elnätet eller elproduktionen med elvärme. Det är  

viktigt för att motverka den allt mer ökande risken  

för effektbrist. 

• Vi har fler kunder som är mikroproducenter. Det vill 

säga att kunderna sätter upp solceller på sina tak för 

att producera el. Självklart gör det skillnad att vi får 

mer lokalproducerad elenergi. Eftersom vårt elnät 

hänger samman med elnät på kontinenten betyder 

det att behovet av elproduktion med fossila bränslen 

minskar. Alla elhandelskunder hos Falkenberg Energi 

köper därutöver el från sol, vind och vatten, det vill säga 

enbart förnybara energikällor och från miljöanpassad 

elproduktion.

Hållbarhet uppskattas
Vår ambition är att med våra produkter och tjänster bidra till 

att våra kunder kan sänka sitt klimatavtryck. Att vi lägger så 



Vill du få bättre koll på din 

elförbrukning? Läs mer 

om våra nya elmätare.
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stor vikt vid hållbarhetsfrågor tror jag resulterar i de goda 

omdömen vi får från våra kunder.

Svenskt Kvalitetsindex upprättar årligen en ranking för el-

handels- och fjärrvärmeföretag baserad på hur nöjda kunder-

na är. Vi ligger bland topp tio för privatkunder och runt plats 

tio för företag. Den här rankingen är viktig för oss eftersom 

det är kunderna vi arbetar för. Vi slår oss därför inte till ro 

med en god placering. Framför allt lyssnar vi in omdömen, 

tar till oss synpunkter och agerar för att möta kundbehov. Ett 

exempel är att vi under året har förstärkt vår marknadsavdel-

ning på företagssidan. En ny Key Account Manager ska hjälpa 

och lotsa våra företagskunder att få ut mesta möjliga av oss 

som energipartner.  

Stärker kundservicen

Vi har också fullt ut tagit i drift ett nytt kundinformationssys-

tem. Med det på plats förstärker vi vår kundservice både för 

företag och privatpersoner och ger kunderna bättre funk-

tionalitet med ökad tillgänglighet. Systemet hjälper oss att 

automatisera rutinfunktioner och vi kan i högre grad ägna 

vår tid åt aktivt kundarbete. 

Ökad digital transformation 

Processer och arbetssätt inom Falkenberg Energi har de 

senaste två åren i högre grad digitaliserats och det i snabb 

takt. Vårt digitaliseringsindex har på ett drygt år ökat med 

21 procentenheter. Den digitala transformationen ger oss 

möjlighet att effektivisera verksamheten och kanske ännu 

viktigare, att få tid och resurser för en ökad innovationsgrad. 

Vi behöver hitta lösningar för ett antal utmaningar, exem-

pelvis att ge kunder möjlighet att styra sitt effektuttag för 

att optimera sin energianvändning och därmed samtidigt öka 

hållbarheten i elnäten. Lösningen kan handla om anpassade 

effekttariffer, flexibilitetstjänster och även energilagring i 

batterier eller i vätgas. Vi tittar på olika möjligheter och dis-

kuterar med en rad externa intressenter för att få en så bred 

ingång som möjligt.



Årets milstolpe
Ytterligare ljusglimtar hittar vi på Vallarna, där vi under året 

har satt upp belysning för ökad trygghet i form av energief-

fektiva, lysande björkar. En milstolpe uppnådde vi när vi tog 

bort den sista elstolpen i vårt elnät med syfte att ytterligare 

öka leveranssäkerheten. Nu är hela elnätet markförlagt och 

därmed begränsat utsatt för väderpåverkan. Därutöver har 

vi under året startat med entreprenadtjänster. Det är ett 

intressant tillskott där vi kan dra nytta av vår organisation 

och montörernas kompetens i ett attraktivt kunderbjudande 

samtidigt som vi internt kan erbjuda ny spännande utveck-

ling i arbetsuppgifterna.

Vi står ekonomiskt starkt
Ekonomiskt står Falkenberg Energi starkt. Under året har vi 

kunnat investera totalt cirka 73 miljoner kronor bland annat 

för att stärka elnätet i Falkenberg, utöka fjärrvärmenät och 

hos våra kunder sätta upp nya elmätare som ger ökade möj-

ligheter för att effektivisera energianvändningen.  

VD HAR ORDET

Tack till alla som bidrar
Ett stort tack till alla kunder, fenomenala medarbetare och sty-

relseledamöter, leverantörer och samarbetspartner, som aktivt 

bidrar till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Vi ser fram 

emot ett fortsatt och intensifierat samarbete.

Bo Anders Antonsson  

VD 

9

Vi redovisar dock som förväntat en lägre lönsamhet för 2021 

jämfört med tidigare år. Den främsta orsaken är att de ramar 

som Energimarknadsinspektionen satt för elnätsverksamheten 

åren 2020–2023 begränsar våra intäkter samtidigt som vi ge-

nomför betydande investeringar i elnätet. 

Därutöver har vi i fjärrvärmen ökade underhållskostnader 

för våra äldre flispannor och betydligt högre kostnader för 

bränsleinköp av biogas och bioolja. Priset för gas har gått upp 

1 000 procent och för bioolja med 400 procent. Dessa kost-

nadsökningar motverkar till stor del den goda intäktsökning 

som vi har haft inom fjärrvärmen och som till stor del beror 

på att året energimässigt varit ett normalår, till skillnad från 

varma 2020, och en stark tillströmning av nya fjärrvärmekun-

der. För att möta ny efterfrågan och sänka våra driftkostnader 

planerar vi för att bygga en ny produktionsanläggning för 

fjärrvärme och har under året arbetat tillsammans med kom-

munen för att få fram ett reservationsavtal för en tomt. 

Extremt positivt är att vi har god kundtillväxt inom samtliga 

våra affärsområden och att vi genom våra engagerade medar-

betares förändringsbenägenhet kunnat effektivisera verksam-

heten ytterligare. Min bedömning är att vi fortsatt kommer 

att växa med stabil lönsamhet.



10

T I L L S A M M A N S  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D                                                                                                                                         



VÄND S IDAN T I L L FORTSÄT TN INGEN                                                                                                                                 

Våra kunder har nyckeln 
till ett hållbart samhälle
2021 var återigen ett år fullt med dramatiska och vädermässiga  

nyhetshändelser. Vi minns översvämningskatastrofen i Tyskland 

och Belgien, skyfallet i Gävle, rapporter om smältande glaciärer 

som riskerar att höja havsvattennivåerna, bränder på grund av 

extremt varmt väder, och ett tornadokaos som kan vara det värsta i 

USA:s historia.  Det går inte att säga att en enstaka storm eller vär-

mebölja är en direkt konsekvens av klimatförändringarna, men den 

globala uppvärmningen gör att vissa väderhändelser blir vanligare 

och ofta mer intensiva. IPCC, FN:s klimatpanel, visade i sin rapport 

om klimatförändringarna att det behövs omfattande och snabba 

utsläppsminskningar om klimatförändringen ska kunna begränsas  

i linje med Paris-avtalets ambition.

M I L J Ö
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M I L J Ö

Sveriges klimatmål
Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045 och även om det låter som ett avlägset mål i 

framtiden är det mindre än 25 år kvar. Vi har i vår verksamhet redan klarat av de svenska 

klimatmålen. Falkenberg Energi är så gott som helt förnybar (99,9 %) och vår ambition är att 

med våra produkter och tjänster bidra till våra kunders hållbarhet och ett kraftigt begränsat 

klimatavtryck.

  
Kräver samarbete
Det arbete vi i dag gör syftar till att erbjuda en väg till ett hållbart samhälle. För att lyckas 

krävs samarbete. Vi behöver arbeta i partnerskap inte bara med kommunen, regionen,  

myndigheter och andra energiföretag utan framför allt med våra kunder. Det är hos  

slutkunden nyckeln sitter för det hållbara samhället. 

Kunderna väljer en hållbar väg 
Allt fler privat- och företagskunder väljer att producera egen el från solceller, fler väljer eldrift 

för sina bilar, byter till energieffektivare produkter och företag ser över sina processer för att 

begränsa klimat- och miljöpåverkan. Omställningen för att åstadkomma hållbarhet uppströms 

och nedströms vill vi vara en partner för. 

Vår övertygelse är att omställning av energisystemet är ett måste för ett hållbart samhälle, 

men vi ser också att hållbarhet är en väg för kommersiell framgång. Genom att aktivt arbeta 

med miljö- och klimatfrågor har vi sedan 2015 ökat vår omsättning samtidigt som vi har hållit 
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Utsläpp Rörelseresultat

Tillväxt och klimatutsläpp sedan 2015

utsläppen på samma nivå som 

2015, eller lägre. Det är först un-

der 2021 som vi inte lyckats hålla 

denna balans, men vi hoppas att 

det ska vara ett tillfälligt hack i 

vår utveckling. Poängen är att vi 

ser att ekonomisk hållbarhet går 

hand i hand med miljömässig och 

det skapar en bra affärsmässig 

grund för att tillsammans med 

våra kunder arbeta för en hållbar 

framtid.Laddar för en ny tur
Tillsammans ser vi till att våra transporter blir mer energieffektiva 

och hållbara med el från förnybara källor. Hemtjänsten i Falken-

berg, bostadsbolaget FABO och Falkenberg Energi laddar för 

framtiden.
Vill du ladda för en hållbar framtid?
Läs mer om våra lösningar för laddplatser.
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Mer el från förnybara källor
Tillväxten inom vår elhandel ökar efterfrågan på el från förnybara 

källor och våra kunder bidrar konkret till att produktionen av förny-

bar el växer. Under året har Ringsås solcellspark i Vinberg kopplats in 

på vårt elnät och antalet mikroproducenter som installerat solceller 

har återigen ökat. 

För att underlätta för en fortsatt utbyggnad erbjuder Falkenberg 

Energi mikroproducenter hjälp med avtal och avsättning för sin 

produktion. Mikroproducenter är i huvudsak villaägare som väljer att 

producera egen el från solceller på sina tak. Vi köper den el som pro-

ducenten inte själv använder och säljer el till kunden när behovet är 

större den egna produktionen. Potentialen för att allt fler mikropro-

ducenter tillkommer är god. Intresset för egenproduktion är fortsatt 

stor och priserna på solceller förväntas fortsatt sjunka samtidigt som 

ny teknik som ökar energiutbytet eller integrerar solcellerna i takbe-

läggningen testas för villor och företag. 

Under året köpte vi 2 964 000 kWh solel av 848 (700) lokala pro-

ducenter. Det motsvarar hushållsel för cirka 1 000 lägenheter eller el 

för drygt 150 eluppvärmda småhus. Andelen solenergi svarar för två 

procent av den el som Falkenberg Energi säljer. 

I egen regi är en förstudie framtagen för en framtida solcellspark på 

Töringe 7:3 utmed båda sidorna av väg 154. Den planeras att byggas på 

mark som inte lämpar sig för annan användning. Solcellsparken är be-

räknad att kunna stå klar under 2022 och kommer att kunna producera 

förnybar el som ger 550 elbilar möjlighet att köra 1500 mil om året.

Begränsar utsläppen  
av koldioxid
En stor klimatförbättring våra kunder bidrar till är 

att genom våra energiprodukter undvika utsläpp. 

När värmekunderna under 2021 valde och använ-

de fjärrvärme från förnybara bränslen minskade 

nettoutsläppen av koldioxid med 23 071 (22 716) 

ton jämfört med alternativ uppvärmning. Vår del 

av elproduktionen från Falkenberg kommuns vind-

kraftverk i Lövstavikens vindkraftpark, ersatte på 

motsvarande sätt utsläpp av 192 (935) ton koldioxid.  

Orsaken till minskningen är att den större delen av 

vindkraftsproduktionen i Lövstaviken under 2021 

har legat inom kommunens fastighetsbolag FABO. 

Under året har Falkenberg Energi byggt ut fjärr-

värmen motsvarande 6 GWh, vilket innebär en ytt- 

erligare klimatbesparing med 1 700 ton koldioxid 

tack vare kundernas val.



16

Lagring och användning av solel 
Produktion med solceller förutsätter ljus. För att kvälls- och 

nattetid kunna dra nytta av dagens ljus blir det aktuellt med 

olika former av energilagring. Det kan vara stora batterilager 

som laddas med solel, elbilsbatterier eller att solel används 

för att producera vätgas. Denna kan användas antingen som 

drivmedel i vätgasfordon eller för att producera el när dags-

ljuset inte räcker till.

Tillsammans med ett antal regionala aktörer har vi under 

året gjort en förstudie för en vätgastankstation vid Ullareds-

motet, med finansiering genom Energiforsk. I första hand 

kommer stationen att betjäna tung trafik men även personbi-

lar byggda för vätgasdrift. Byggnationen är beräknad till 2024.

Förutsättningar för fler elbilar
En förutsättning för att välja en elbil är att det finns ladd-

möjligheter. Vi har lanserat ett nytt koncept till bostadsrätts-

föreningar och företag som innebär att de kan sätta upp 

laddstolpar kopplade till ett betalsystem. Det ger möjlighet 

att ta betalt för den el som föraren laddar batterierna med 

och är ett koncept som vi ser har saknats på marknaden.

För våra publika laddplatser använder vi E.ONs betalsys-

tem som tillsammans med Vattenfall In Charge ger tillgång 

till båda bolagens publika laddnätverk. Det förenklar elbils- 

laddning i Sverige. Den nya betallösningen ger över 100 000 

kunder tillgång till över 3 000 laddpunkter i Sverige.

För att öka laddmöjligheterna har vi erhållit 350 000 

kronor från Klimatklivet för att sätta upp laddstolpar vid 

vårdcentralen i Falkenberg och Katrinebergs folkhögskola i 

samprojekt med Region Halland.

Cykel ett alternativ
Kommunkoncernen har tagit fram en ny fordons- och trans-

portpolicy som syftar till att ställa krav på inköpta transpor-

ter och egna fordon. Alla offentligt finansierade transporter 

ska vara förnybara 2030. 

Falkenberg Energi är sedan 2020 till 100 procent fossilobe-

roende i vår fordonspark genom att vi har valt en kombina-

tion av fordon för drift med el, biogas och förnybar diesel. 

Men vi har en utmaning. Under året har vi förvärvat en 

grävmaskin för ledningsgrävning i egen regi och vi har ännu 

inte kunnat klarlägga om förnybar diesel kan användas för 

maskinen. Den kan resultera i ett hack i vårt fossiloberoende.  

När så är möjligt väljer vi gärna att ställa bilen till förmån 

för cykel och därmed för miljö, motion och välbefinnande. Tre 

nya elcyklar har förvärvats för persontransporter inom staden.

Nyckeltal växthusgasutsläpp

    
  Kategori Enhet 2021 2020
       
EGNA UTSLÄPP Transport Ton koldioxid 1,2 15,9
 Fjärrvärme, biobränslen Ton koldioxid 1 580 1 302,2
  Fjärrvärme, fossila bränslen Ton koldioxid 69,7 49  
     
ELEKTRICITET Elektricitet Bra Miljöval Ton koldioxid 0 0  
       
UTSLÄPP FRÅN Flygresor Ton koldioxid 0 0
KÖPTA TJÄNSTER Andra resor Ton koldioxid 0,4 1,5
  Godstransporter Ton koldioxid 27,9 20
 Entreprenörer Ton koldioxid 3,1 3,1 
 Avfall Ton koldioxid 13,7 3,5  
    
 Summa utsläpp  1 696 1 395,2
    
    
UNDVIKNA Undviken alternativ uppvärmning Ton koldioxid -23 071 -22 716
UTSLÄPP Undviken alternativ elproduktion Ton koldioxid -192 -935 
    
  Summa klimatutsläpp Ton koldioxid -21 567 -22 256 
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Hållbarhet i olika led
Falkenberg Energi strävar efter ekologisk, social och ekono-

misk hållbarhet.

• Ekologisk hållbarhet 

Inom ekologisk hållbarhet är det främst klimatet vi arbe-

tar med, men det handlar också om biologisk mångfald, 

bland annat artbeståndet i Ätran.

• Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar framför allt om att internt se till 

att vi har en attraktiv, hälsosam och jämställd arbetsplats 

utan diskriminering. Just nu är jämställdheten den fråga 

som vi främst sätter fokus på. Vi har inlett ett arbete för 

att internt kunna utvidga vårt arbete med fler tydliga 

parametrar inom social hållbarhet. 

    Externt innebär social hållbarhet inte minst att ha 

hög leveranssäkerhet inom elnätet och fjärrvärmen, att 

erbjuda trygghet genom en tilltalande gatubelysning 

samt att genom sponsring av ideella verksamheter bidra 

till en positiv utveckling av lokalsamhället. Vi tänker att 

framtiden tillhör kommande generationer och sponsrar 

varje år ett flertal Falkenbergsanknutna föreningar så att 

de kan bedriva aktiv verksamhet för barn och ungdomar. 

Falkenberg Energi bidrar ekonomiskt eller med efterfråga-

de material och produkter.  

    En riktad sponsring gjordes under året som ett stöd 

till Hermanstorps Kör- och Ridklubb, HKRK, för att kunna 

genomföra de Nordiska Mästerskapen i Fälttävlan. Det var 

en folk- och hästfest i dagarna tre som engagerade rytta-

re, funktionärer och ett stort antal besökare.

• Ekonomisk hållbarhet 

För att ha en ekonomisk hållbar verksamhet uppdaterar vi 

varje år vår affärsplan och verksamhetsplan och gör löpan-

de uppföljningar av verksamheternas mål för att säkra att 

bolaget utvecklas i rätt riktning. 

El märkt Bra Miljöval 
62,2 %

Trädbränslen och  
bioolja 37 %

Energibalans 2021

Spillvärme 0,4 %

Eldningsolja 0,1 % 

Resor och  
drivmedel 0,3 %

MIL JÖMIL JÖ
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Falkenberg Energi har medverkat sedan start. Fördelen med 

redovisningen är att vi genom att identifiera och kvantifiera 

klimat- och miljöpåverkan från alla delar av verksamheten 

kan sätta mål för investeringar och insatser.  

Mål för klimatet
Falkenberg Energi har tre övergripande klimatmål. 

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

använder själva. 

• Utsläppen från våra egna fordon ska vara under fem ton 

koldioxid.

• Vi ska trycka undan så mycket som möjligt av våra kunders 

koldioxidutsläpp.

Vår energibalans
Energibalansen är en sammanställning över all energi som 

använts, köpts och sålts av Falkenberg Energi och ett facit på 

hur väl vi har lyckats med vårt första klimatmål. Under 2021 

var hela 99,9 (99,8) % av energin förnybar. Största energi-

slaget i energibalansen är elenergi märkt Bra Miljöval enligt 

Naturskyddsföreningens krav. Därefter följer energislagen 

trädbränslen från skogsrester, biobaserad olja som är en 

restprodukt från livsmedelsproduktion och biogas framställd 

bland annat från matavfall.

Klimatbokslut 2021
Vi har tidigare inriktat oss på växthusgasutsläpp från fossila 

bränslen. Då svarar vår verksamhet för totalt 117 (94) ton kol-

dioxidekvivalenter vilket motsvarar femton svenskars årliga 

klimatpåverkan (8 ton CO2/ person och år).

Allt fler företag och kommuner i Halland redovisar ett aktivt hållbarhetsar-

bete i ett årligt klimatbokslut där verksamheterna kan jämföras och därmed 

sporra varandra. Arbetet har sitt ursprung i Företagsnätverket Energi- och 

MiljöCentrum (EMC) som 2016 tog initiativ till Klimatbokslut Halland som 

bland annat bidrar med ett klimatberäkningsverktyg. Klimatbokslut Halland 

följer den globala standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG).

Klimatbokslutet
en karta för hållbarhet

I år har vi skalat upp våra beräkningar och tar även med ut-

släpp av växthusgaser från förnybara bränslen. Tidigare tanke 

är att användning av trädbränslen innebär att koldioxid från 

förbränningen absorberas och återigen binds i nya växande 

träd. Därmed ökar inte andelen koldioxid i atmosfären. Nu 

ser vi behovet av att öka vår kunskapsbas. 

För att få en jämförbar måttstock räknar vi nu alla 

bränslens utsläpp av växthusgaser och därmed får vi helt 

nya tal att förhålla oss till. Under året har våra totala utsläpp 

uppgått till 1 696 (1 395) ton koldioxidekvivalenter och de 

domineras totalt av växthusgaser från de förnybara bränsle-

na i fjärrvärmeproduktionen. Poängen är att vi får tydligare 

incitament när vi väljer förnybara bränslen. Fortsatt är det så 

att den mest betydande reduktionen av koldioxid sker när vi 

ersätter fossil användning med ett förnybart alternativ. 

Under året ser vi ökad koldioxidpåverkan från avfall i vår 

verksamhet. Ökningen är från 3,5 till 5,5 ton och beror på 

ökade avfallsmängder, främst farligt avfall. Vår inriktning på 

en fossilfri bilpark ger avtryck med minskade utsläpp till 1,2 

(15,9) ton, klart under vårt mål om att hålla oss under fem 

ton koldioxid för transporter.

MIL JÖMIL JÖ
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E L N Ä T

Ny entreprenadverksamhet
för säkrare kundanläggning
Elsäkerhetsverket ställer stora krav på ägaren till en anläggning med högspänning 

då skötsel och underhåll ska ske kontinuerligt. Genom interna förändringar i orga-

nisation och arbetssätt har vi skapat utrymme för att hjälpa högspänningskunder 

med tjänster som möter dessa krav. Det kan vara årliga besiktningar och löpande, 

förebyggande och felavhjälpande underhåll. Då kraven och utmaningarna är mot-

svarande de som finns i våra egna anläggningar har våra montörer kunskapen och 

erfarenheten. Sedan lanseringen har vi skrivit ett flertal underhållsavtal med exter-

na kunder. Vår fördel är att vi förutom kompetensen, har lokal kännedom, snabbt 

kan vara på plats vid behov av åtgärder och har det material som behövs på lager. 

VÄND S IDAN T I L L FORTSÄT TN INGEN                                                                                                                                 
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Trycker du också på hållbarheten?
Läs mer om Falkenberg Graphic Media.

 

Hållbarhet genom elektrifiering
För att industrin och transportsektorn ska kunna bli fossilfri och öka sin hållbarhet kommer 

behovet av el att öka kraftigt. Affärsområde Elnät har därmed en nyckelroll i energiom-

ställningen. Dels måste elnätet få kapacitet att hantera den förväntade energiökningen, dels 

måste ny teknik införas som möjliggör att varje kund får bättre möjligheter för att styra sin 

förbrukning.

 
Smart styrning
Vi för i dag diskussioner med externa företag kring tjänster som syftar till att få ner elförb-

rukningen och kapa effekttoppar. Det handlar bland annat om smart styrning, exempelvis 

för laddning av elbilar och drift av värmepumpar så att effektuttaget inte sker under höglast-

timmar. Med smart teknik kommer våra kunder att kunna hjälpa till att avlasta elnätet och 

därmed bidra till att optimera resursanvändningen för en ökad hållbarhet.

Utvecklingen inom detta område går fort och kräver en omfattande omvärldsbevakning. 

Vi arbetar tillsammans med branschorganisationer, högskolor, leverantörer och kunder för att 

öka vår kunskap, hitta lösningar och ny teknik samt få förståelse för nya behov. Exempelvis 

har vi under året varit handledare för ett examensarbete som ser över vilka möjligheter som 

finns med flexibilitetstjänster i områden med svagare elnät.

Mer lokalproducerad el 
Vi ser en fortsatt ökning av förfrågningar kring att installera solpaneler och bygga solcell-

sparker i Falkenberg. Totalt finns nu 307 (200) mikrosolcellsanläggningar och 32 (22) större 

anläggningar över 43,5 kW i vårt elnät. En utmaning med mer förnybar energi som flödar från 

olika håll, och är beroende av solljus och vind, är att klara energibalans och frekvens i elnätet.

Fördelen i Falkenberg är att vi generellt har ett starkt elnät. Våra pågående projekt syftar 

till att kunna ta emot ytterligare förnybar energi, proaktivt förstärka leveranssäkerheten och 

trygga framtidens energi- och effektbehov.
Hållbar högspänning
Falkenberg Graphic Media säkrar tillsyn och underhåll av sin hög-

spänningsanläggning genom ett nytt underhållsavtal för att trygga 

elsäkerhet, arbetsmiljö och produktion. Tryckerichef Henrik Gorard 

kan luta sig mot Falkenberg Energi för den löpande kontrollen och 

underhållet av bland annat ställverk och transformatorer. Lokal 

kännedom och närvaro ger vid behov en kort inställelsetid.

E L N Ä T
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Utökad kapacitet
En av våra största investeringar under året är att vi har 

bytt de två transformatorerna på mottagningsstation 

Falkenberg Norra. Effekten har i och med åtgärden höjts 

från 25 MVA till 40 MVA, vilket möjliggör anslutning av 

fler kunder och minskar sårbarheten vintertid när energi-

uttaget ökar.

Under sommaren har vi fått ledningskoncession för den 

planerade mottagningsstationen Falkenberg Östra och 

regionnätägaren har färdigställt sitt arbete för att ansluta 

den nya stationen. Projektet är angeläget i en del av Fal-

kenberg där utbyggnaden är stor, men tyvärr har kommu-

nens planarbete blivit försenat. Vi räknar nu med att vara 

klara med den nya mottagningsstationen i slutet av 2024.

Kontroll på elkvaliteten
Elenergin som levereras till våra kunder ska hålla god 

elkvalitet, dvs rätt spänning och rätt frekvens. Spännings-

variationerna påverkas bland annat av mer intermittent 

el i nätet och att elbilsladdare utgör en ökande del av 

belastningen. För att åstadkomma en förhöjd övervakning 

har vi gjort elnätet ytterligare lite smartare med dQuality 

3.0, en mjukvara med algoritmer som automatiskt överva-

kar elkvaliteten. Därmed har vi tagit ännu ett steg mot att 

effektivisera hela kedjan för att öka driftsäkerheten och 

kostnadseffektiviteten.

Tillståndsbaserat underhåll
Underhållet av elnätet är avgörande för att vidmakt-

hålla en tillförlitlig elleverans. Istället för att planera 

underhållet efter bestämda intervaller är vi på väg 

mot ett tillståndsbaserat underhåll, vilket är ett håll-

barare sätt att arbeta. Ett tillståndsbaserat underhåll 

innebär att vi skaffar oss kontroll över vår utrustning i 

realtid och utför underhållet när behov föreligger och 

innan fel uppkommer. Till vår hjälp har vi systemet 

dLab som mäter tillståndet i utgående 10 kV kablar. 

Under året har vi införskaffat en utökad kabeldiag-

nostik då vi med ett nytt avancerat instrument kan se 

eventuell vatteninträngning i kablar.

Nytt gränssnitt för våra kunder
Under 2021 har vi genom ett omfattande mätinsam-

lingsprojekt ersatt 14 500 elmätare med den senaste 

generationen av smarta elmätare, en utrullning som 

pågick mellan mars och oktober. Mätarna ger oss som 

nätbolag möjlighet till ökade nätanalyser och en mer 

proaktiv drift. Mätarna kommunicerar direkt, från 

punkt till punkt, med hjälp av en trådlös bredbands-

lösning NB IoT, som ger en tillförlitlig uppkoppling där 

mätinsamlingen inte störs av andra mätares signaler. 

De nya elmätarna har även ett gränssnitt som 

möjliggör för kunden att få tydligare överblick över 

Projektledare Thomas Bengtsson är 

i mål med uppdraget för mottag-

ningsstation Falkenberg Norra. Två 

nya och större transformatorer 

ökar leveranssäkerheten och 

kapaciteten för att Falkenberg  

ska kunna växa.
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  2021 2020

Energivolym (GWh) 361 348

Kunder/anläggningar (st) 15 802 15 656

Nyanslutningar (st) 234 402

Avbrott högspänning (st) 6 3

Avbrott lågspänning (st) 48 34

Förnybar produktion  

 – Vattenkraft (GWh) 7,9 6,8

 – Solkraft (GWh) 2,8 1,7

 – Vindkraft (GWh) 25,4  41,0

Elhandlare (st) 73  76

Balansansvariga (st) 21 21

Leverantörsbyten (st) 2 005  1 552

ELNÄT

Bättre ljus tack vare Bra Miljöval
Falkenberg Energi säljer enbart el märkt med Bra Miljöval och 

från försäljningen fonderar Naturskyddsföreningen pengar 

för energieffektivisering. Vi har från denna fond sökt och 

fått 357 000 kronor som går till kommunens LED-belysnings-

projekt på landsbygden. Totalt ska gatubelysningen optime-

ras i sju orter, varav en är klar. 

För att kunna sätta upp belysning även där elnätet inte är 

tillgängligt har vi installerat i solcellslampor, fem i Långasand 

och en i Ugglarp. Solcellerna laddar batterier, varifrån ener-

gin kommer under dygnets mörka timmar. Solcellslamporna 

monterades förra året och har utvärderats och modifierats 

under året för att fullt ut möta förutsättningarna. 

Särskild vinterstämning
Vinterbelysningen har utvecklats genom åren för att sprida 

extra ljus och glädje under november till och med februari. 

Responsen har varit god från företagarna i Falkenberg och 

näringslivskontoret. Dessa belysningsstolpar sätter vi i samar-

bete med kommunens parkavdelning och vi hjälper även till 

i uppdragsbeställningar med belysningar på lekplatser och 

andra allmänna områden.

Trendbrott för elnätsavgifterna
Under både 2020 och 2021 har vi i genomsnitt kunnat sänka 

elnätspriserna med tio procent per år. I 2021 års Nils Holgers-

son rapport hamnade vi på plats 9 (38) bland de mest pris-

värda elnätsbolagen i landets 290 kommuner. Den positiva 

trenden bryts dock 2022 då vi höjer avgifterna för elnätet 

i Falkenberg med i genomsnitt 11,5 procent. Den främsta 

orsaken är att de höga elpriserna ökar kostnaderna för en-

ergiförluster i överliggande elnät. Trots det ligger vi fortsatt 

jämförelsevis på en låg nivå med våra elnätsavgifter.

sin förbrukning och en förbättrad statistik. Det ger ökade 

möjligheter att styra och effektivisera energianvändning-

en. Projektet har genomförts helt enligt plan. Ett hundra-

tal mätare som varit svåråtkomliga återstår att byta, vilket 

vi gör i egen regi.

Planerar framåt
Det tar lång tid att bygga infrastruktur, kräver framför-

hållning och involverar många intressenter som kommu-

nen, regionen och regionnätägare. Vi har därför startat 

arbetet med en framtida nätutvecklingsplan för komman-

de femton år. 

Luftledningar är historia
Ett historiskt ögonblick inträffade när den sista luftlinjen 

kopplades bort på vårt elnät den 26 maj klockan 08.43. 

Nu är alla ledningar markförlagda.

Energieffektivare gatubelysning
Utbytet av armaturer i gatubelysningen fortsätter runt 

om i kommunen och under året har vi bytt 1 355 armatu-

rer för att förbättra ljuset för en ökad trivsel och säkerhet. 

Av hållbarhetsskäl behåller vi i mån av möjlighet skal och 

kabel till armaturerna och ersätter enbart lampan med en 

energieffektiv LED-platta. 

Nyckeltal elnät
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När du vill göra det enklare tillsammans. 

Läs mer om våra entreprenadtjänster  

för högspänning.
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Hittade kabelfelet
Påverkan av saltvatten efter den kraftiga stormen Gudrun tog 

till slut ut sin rätt. En av högspänningskablarna i den gamla 

spritfabriken slutade fungerade. Falkenberg Energi har sitt 

kontor mittemot och elmontörerna kunde snabbt komma till 

hjälp för att lokalisera och åtgärda det svårupptäckta felet. Nu 

har Jörgen Hallgren på Baccfast AB skrivit ett underhållsavtal 

med Falkenberg Energi, här representerad av Anette Berander, 

för kontinuerlig tillsyn av högspänningsanläggningen för att 

förebygga akuta fel.
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Kraftig potential  
i fjärrvärmen
Fjärrvärme är ett affärsområde med kraftig potential både för 

att kunna bidra till ökad hållbarhet för våra kunder och för att 

förstärka vår affär. I Falkenberg är fjärrvärmen till 100 procent 

förnybar och vi arbetar för att en allt större del av värmen ska 

vara så kallad spillvärme. Det innebär att allt fler hus värms, 

och allt mer varmvatten produceras, med hjälp av värme som 

uppstår som en biprodukt vid en annan process. Hållbarheten 

i energisystemet ökar när ingen energi går förlorad.

Intresset för fjärrvärme är stort och under året har anslut-

ningen av nya kunder till fjärrvärmenäten varit rekordartad. 

Utbyggnaden till kund motsvarar 6 GWh, vilket är en volym- 

ökning med åtta procent.

VÄND S IDAN T I L L FORTSÄT TN INGEN                                                                                                                                 

F J Ä R R V Ä R M E
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Rekord i antal anslutningar
Falkenberg Energi har under året genomfört 26 (16) anslutningar av nya fjärrvärmekunder, 

vilket är det högsta antal vi uppnått ett enskilt år sett under de senaste 15 åren. 

En förklaring är att kommunfullmäktige tagit ett viktigt principiellt beslut om att använda 

fjärrvärme i de fastigheter som kommunen och kommunens bolag äger. Denna konverter-

ing är påbörjad. Parallellt är efterfrågan hög från privata fastighetsägare och de nytillkomna 

volymerna efterfrågas därmed till offentliga lokaler, företag och flerbostadshus, vilket innebär 

att antalet nya användare i praktiken är mångdubbelt fler. Även ett stort antal småhus får sin 

värme från fjärrvärmenäten.

Med anslutning avses att avtal är klart och att fjärrvärmeledning är framdragen till kun-

dens hus. Leveranserna kommer i de flesta fall att börja under 2022 och får då en positiv 

påverkan på vårt resultat. 

 
Nya och äldre hus
Vid installation i nybyggda hus ersätter fjärrvärmen normalt ett elektriskt uppvärmningsalter-

nativ som värmepump eller elpanna. Vid konvertering av äldre uppvärmningsanläggningar är 

det huvudsakligen värmepumpar och naturgaseldade pannor som har ersatts med fjärrvärme. 

Viktig hållbarhetsinsats 
Fastighetsägare som väljer fjärrvärmen medverkar till en betydande klimatinsats och ett 

hållbart energisystem. Förnybar fjärrvärme istället för fossila alternativ minskar nettoutsläppen 

av koldioxid. Därutöver finns ytterligare en aspekt. Istället för att kalla dagar belasta elnäten 

med el för uppvärmning erbjuder fjärrvärmen ett kompletterande värmesystem som minskar 

sårbarheten i energileveranserna.     Utställning med förnybar värme
I Rian designmuseum klappar hjärtat för design, kulturhistoria och 

offentlig konst. Här i Fältströmska magasinet vid Ätran är ambitio-

nen att skapa tillgänglighet, väcka nyfikenhet och ge inspiration 

med de olika utställningarna och det sker med en dos glädjande 

förnybar värme. Under året fick magasinet nya fjärrvärmeledningar 

indragna som ett av de 26 projekt som genomfördes.
Tycker du att fjärrvärme är Reko?
Läs mer om vad kvalitetssäkringssystemet betyder för dig.

F J Ä R R V Ä R M E
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Grävmaskinen har gått varm under 

året. Åtskilliga meter ny fjärrvärme-

ledning har grävts ner och antalet 

nya fjärrvärmekunder som anslutits 

under ett år har slagit rekord.

33
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Bränslemix 2021 för alla Falkenberg  

Energis fjärrvärmenät

Skogsflis __________  75,1 %

Rökgaskondensering _10,3 %

Pellets ______________8,4 %

Biogas ______________3,9 %

Bioolja ______________ 1,3 %

Eo1 ________________ 1,1 %

Byggledare Jesper Jacobsson 

har genom ett intensivt arbete 

tillsammans med sin kollega Bengt 

Pettersson gjort utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet i Falkenberg möjlig.



Nytt tillskott för säkra leveranser
Falkenberg Energi har nio pannor i Falkenberg, strategiskt 

placerade på tre anläggningar för säkerhet i leveranserna. 

Systemet är byggt med flera steg av extra produktionsmöjlig-

heter. Det senaste tillskottet är en ny biooljepanna i kvarte-

ret Bacchus som stod färdig i mars.

Totalt tre fjärrvärmenät
Utöver det stora fjärrvärmenätet i Falkenberg stad finns ett 

mindre nät i Ullared och ett i Vessigebro. Dessa nät levererar 

fjärrvärme producerade av en bränslemix som är förnybar till 

98 procent.

Restprodukter som bränsle
Som bränsle används huvudsakligen flis från träförädling och 

från skogsrester som annars skulle legat kvar i skogen. Vid 

toppbelastning används även biogas från rötning av organiskt 

material, som matavfall, liksom biobaserad olja framställd av 

olja från livsmedelsproduktion. 

Från och med den 1 juli erhåller vi hållbarhetsintyg på bio-

bränslen, pellets och biogas från våra bränsleleverantörer.

FJÄRRVÄRME
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Leverans av fjärrvärme i de tre fjärrvärmenäten

Falkenberg         Närvärme

Mål att öka andelen spillvärme
Ett nytt inslag i bränslemixen är spillvärmen. I slutet av 2020 

inledde vi samarbete med hostingsföretaget Glesys om att an-

vända värme som kyls bort från företagets servrar. Mängden 

spillvärme ökar efterhand som Glesys driftsätter servrar i sitt 

nya datacenter och den fulla potentialen i detta samarbete 

har ännu inte uppnåtts. 

I vår plan finns att hitta ytterligare spillvärmekällor och 

diskussioner förs redan med potentiella leverantörer. En 

möjlighet är att använda spillvärme från avloppsvatten och 

rötgas i kommunens reningsverk på Smedjeholmen. Energi 

som annars skulle gå förlorad, kan därmed bli till en nyttighet 

som bidrar till ökad hållbarhet. 

Arbetar för att förebygga störningar 
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet märks av i Falkenberg. För 

att underlätta har vi bland annat en SMS-tjänst som informe-

rar alla berörda på gatan om att det ska grävas. För att hinna 

med så mycket som möjligt på kortast möjliga tid outsourcar 

Falkenberg Energi byggnationen genom att köpa grävningen 

per meter. Därmed kan de interna projektledarna ha flera 

projekt igång samtidigt.

Priser och lönsamhet
Gjorda investeringar och effektiviseringar innebär att fjärr-

värmen i Falkenberg prismässigt har blivit attraktivare som 

värmeprodukt. Falkenberg Energi är det bolag som erbjuder 

lägst pris på fjärrvärme i Halland och är 11:e billigast i Sverige 

(29) enligt den senaste Nils Holgersson rapporten. Priset 

på fjärrvärme justeras normalt en gång per år och medför 

en hög prisstabilitet. Efter sex år med kontinuerliga pris-

sänkningar har Falkenberg Energi dock aviserat en smärre 

taxehöjning för 2022, i Falkenberg med fyra procent och i 

närvärmenäten i Ullared och Vessigebro med två procent.

Kostnadsmässigt har verksamheten drabbats av en kraftig 

prisuppgång på biogas och bioolja. Vår dyraste produktions-

anläggning har blivit betydligt dyrare i drift på grund av de 

ökade bränslepriserna.
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Förstärker verksamheten genom ökat samarbete
Expansionen inom fjärrvärme ställer krav på organisationen. 

För att få ut maximalt av den kompetens som medarbetarna 

besitter har organisationen kartlagts avseende processer 

och arbetssätt. En ny roll som affärschef har införts för att 

förstärka affärsutveckling och försäljning.

Kartläggningen har lett till en ökad samverkan med andra 

verksamheter inom Falkenberg Energi, vilket innebär att vi 

kan effektivisera genom specialisering. Exempelvis hanterar 

Mätavdelningen, som tidigare haft sitt fokus på insamling av 

förbrukningsdata från elnät, nu även att mätvärden kommer 

in från fjärrvärmemätarna. 

Certifierade pannoperatörer
Ett lagkrav från årsskiftet ställer krav på certifiering av pann- 

operatörer som ansvarar för att driften av en trycksatt pann- 

anordning sker på ett korrekt och säkert sätt. Vi uppfyller 

fullt ut detta lagkrav då alla våra drifttekniker är certifierade 

pannoperatörer.

Fossilt CO2-utsläpp från Falkenberg Energis fjärrvärmenät
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Johan Jonsson, anläggningsansvarig 

fjärrvärme, håller tillsammans med 

sina kollegor ett vakande öga på 

produktionen.
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Ett hållbart val
Genom att välja el märkt Bra Miljöval – den tuffaste miljö- 

märkningen på elmarknaden, gör elkunden ett hållbart val. 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och 

innebär i detta sammanhang krav på både förnybar och 

miljöanpassad elproduktion. 

Bra Miljöval innebär även att en andel av elpriset avsätts 

till miljöprojekt. Ett exempel är att Falkenberg i år fått  

357 000 kronor för att energieffektivisera gatubelysningen 

på landsbygden. Varje elkund har därmed bidragit till en 

ljusare kommun.

Falkenberg Energi var först i Sverige med att erbjuda el 

märkt Bra Miljöval. Den el som våra kunder använder kom-

mer därmed från sol, vind och vatten.

T I L L S A M M A N S  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D                                                                                                                                         



H Å L L B A R H E T  |  E L H A N D E L
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Exceptionell utveckling
Efter ett flertal år med relativt låga elpriser vände marknaden uppåt med besked. Elprisut-

vecklingen har varit exceptionell. Priserna har legat förhållandevis högt under merparten av 

året, men under senhöst sköt de i väg till historiska nivåer. Höga priser i kombination med en 

kall vinter har inneburit kraftiga utgiftsökningar för våra kunder. Däremot har de, trots vad 

man kan tro, ingen positiv påverkan på vårt resultat. Tvärtom har den volatila marknaden 

ökat risken i vår verksamhet. 

 
Pausade fastprisavtal
Vår elhandel bygger på att vi till kund har ett fast påslag på inköpspriserna. Marginalen  

förändras därmed inte av marknadspriserna. Däremot såg vi under senhösten svårigheter med 

att ställa ut avtal med fasta elpriser. Marknadspriserna rörde sig så snabbt och mycket att de 

var inaktuella innan kunden hade möjlighet att tacka ja. Vi har pausat fastprisavtal, vilket i 

praktiken har väldigt liten påverkan mot kund då intresset för fasta priser på en hög nivå i  

det närmaste är obefintligt.

Högre belastning på Kundservice
Prisutvecklingen har påverkat Kundservice. Våra medarbetare har fått ta emot ett ökat antal 

samtal och trycket på mejl och chatt har också varit högt. En intressant iakttagelse är att 

väldigt många kunder varit välinformerade och har haft goda förkunskaper om faktorerna 

bakom marknadsutvecklingen. Delvis beror det på att vi informerat i vårt kundnyhetsbrev  

och i sociala medier, men även att elpriserna varit tydligt påpassade i media generellt. 

Digital utveckling
Ett nytt modernt kundinformationssystem har successivt tagits i bruk under året. Det ger flera 

fördelar. Våra medarbetare på Kundservice får på ett enkelt sätt tillgång till ett uppdaterat 

och tydligt underlag. Det förbättrar kvaliteten i kundsamtal. Samtidigt har rutinåtgärder som 

brevhantering och enklare kontroller kunnat automatiseras, vilket ger medarbetarna tid över 

till proaktiva insatser och ökad kundkontakt. 

För att anpassa och utveckla systemet till vår verksamhet har Kundservice under året  

arbetat tätt tillsammans med systemleverantören. Det har byggt upp kompetens och 

förståelse för kundinformationssystemet som nu smidigt kan utvecklas efter behov.

Caroline Casparson, Åsa Boquist, 

Yvonne Andersson och Nicolina 

Neesen svarar för en proaktiv 

Kundservice.

Får vår Kundservice växa med dig?
Varje fråga, varje avtalsdiskussion och alla goda synpunkter gör oss bättre i 

vår service och får oss att växa i våra kundrelationer. Här hittar du svar på de 

vanligaste frågorna.

H Å L L B A R H E T  |  E L H A N D E L
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Förbättrat verktyg
En del av kundinformationsystemet är Mina sidor, det vill 

säga kundens egna och unika webbsidor med information 

och statistik om förbrukning och kostnader. Där kan kun-

den på egen hand finna många av de svar som efterfrågas. 

Inte minst erbjuder de nyutvecklade Mina sidor en stor 

förbättring för våra större fastighetskunder och fastig-

hetsförvaltare som effektivt kan få överblick över samtli-

ga sina anläggningar hos oss. Tidigare inloggningssystem 

med lösenord har ersatts av BankID, vilket underlättar 

åtkomsten till Mina sidor.

Ökar kännedomen
Elhandeln är starkt konkurrensutsatt. Kommunikation 

och marknadsföring är väsentligt för att stärka känne-

domen om Falkenberg Energi och företagets erbjudande 

om el märkt med Bra Miljöval. Bland annat har vi under 

året haft ett tätt samarbete med Hallands Nyheter kring 

sociala medier och Falkenberg Energi finns numera på 

både Facebook och Instagram samt LinkedIn. Lokalt har 

Falkenberg Energi även hörts i radio Rix FM med ett 

gitarriff som symboliserar den välkända tuffa falk som 

vanligtvis förekommer i företagets annonser.

Schysst elhandel
Under året har vi förberett en certifiering med Schysst 

elhandel. Det är en tredjeparts-certifiering framtagen av 

Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig 

trygga i sitt val av elhandelsföretag. Under arbetet har 

våra rutiner och arbetssätt granskats av det oberoende 

certifieringsföretaget DNV-GL Business Assurance och 

ELHANDEL

Vattenkraft 88 %

Vindkraft 10 %

Solkraft 2%

Årsmedel på det rörliga elpriset

Enhet 2021 2020 2019

Öre/kWh 81,9 27,0 42,10

granskningen visade att vi mer än väl följer de 

regler som finns för elhandel. I januari 2022 

bekräftades att Falkenberg Energi godkänts 

för certifiering med  Schysst Elhandel.

Fortsatt tillväxt
Tillväxten fortsatte under året med fler kunder och högre 

försåld volym. Försäljningen av el uppgick till 165 (147) GWh.

Framför allt växer vi med kunder inom kommunen, 

men vi är även etablerade som elhandlare regionalt 

och nationellt. Ett kännetecken för oss är våra pris- och 

kompetensmässigt konkurrenskraftiga erbjudanden till 

mikroproducenter. Dessa erbjudanden attraherar kunder 

från hela landet. I dag har vi 770 mikroproducenter som 

elhandelskunder och andelen ökar, både i eget elnät och 

andras. Tacksamt är att Falkenberg Energi har mycket 

trogna kunder. Vid omteckning har 95 kunder av 100 

återigen valt ett elavtal från oss och det är ett förtroende 

som vi ständigt arbetar för att förtjäna.

Extra insatser för mikroproducenter
Under året ändrade Energimyndigheten förutsättningar-

na för Elcertifikat och Ursprungsgarantier, vilket innebär 

att vi bistått en stor del av våra mikroproducentkunder 

med administrativ hjälp för att avsluta certifikatskonton 

innan de började debiteras en årsavgift.

Nytt verktyg för vindkraftägare
Vi har fortsatt hanterat administrationen för den ekono-

miska föreningen Falkenbergs Vindkraft med drygt 300 

andelsägare. Under året har vi tagit fram ett prislåsnings-

verktyg för föreningen som ger nya möjligheter på sikt.

Stärker kundförtroendet
Svenskt Kvalitetsindex undersöker årligen kundnöjdheten 

bland privat- och företagskunder och den senaste un-

dersökningen visar att kundnöjdheten i energibranschen 

generellt har gått ner. Falkenberg Energi placerar sig 

fortsatt väl på plats 7 (7) hos privatkunder och 11 (8) hos 

företagskunder. Det som efterfrågas är digitala lösningar 

och rådgivning för att kunna effektivisera energianvänd-

ningen. Vi möter dessa behov med Mina sidor i vårt nya 

kundinformationssystem och genom att vi förstärker 

Kundservice för mer kundkontakter. Till företagssidan 

har vi särskilt rekryterat en senior Key Account Manager, 

som kommer att samordna kundkontakten för hela vårt 

produkt- och tjänsteutbud.

Elmix 2021



Julens härliga ljusglimt 
Från OppAmaryllis utanför Ängelholm kommer var 

fjärde av de två miljoner Amaryllis vi njuter av i Sverige 

under juletid. Trädgårdsmästaren Hans-Inge Andersson 

har goda kontakter med odlarna i Sydafrika, Peru och 

Brasilien och naturligtvis med Falkenberg Energi som 

fått förtroendet att svara för den el som verksamheten 

kräver: El miljömärkt med Bra Miljöval.

Läs mer om våra  

spännande före-

tagskunder.
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T I L L S A M M A N S  F Ö R  E N  H Å L L B A R  F R A M T I D                                                                                                                                         

Victor Lönn och Jacob 

Svahlfrost drar nytta av 

digital teknik för att effektivt 

kunna ta del av arbetsordrar, 

rapportera och för att minska 

användningen av papper.



P E R S O N A L

VÄND S IDAN T I L L FORTSÄT TN INGEN                                                                                                                                 

Fortsatt digital utveckling och 
investeringar i arbetsmiljön
2021 har varit ett år fortsatt präglat av pandemin och med fokus på intern effektivise-

ring. Restriktionerna under pandemin har forcerat vår utveckling med digitala och auto-

matiserade arbetsprocesser och vårt digitaliseringsindex har på ett drygt år ökat från  

47 till 68 procent enligt mätningar av IT-serviceföretaget Tietoevry.

Under hösten, fram till december, kunde medarbetarna i normal omfattning återgå 

till sina arbetsplatser, men med fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veck-

an om så önskas och arbetsuppgifterna tillåter. I december med ökad smittspridning  

fick vi återgå till mer omfattande hemarbete. Vårt kontor på Bacchus är nyrenoverat.  

En arbetsgrupp har tagit fram en ny disposition av lokalerna som gör vår verksamhet 

mer lättarbetad och höjer arbetsgemenskapen genom att arbetsgrupperna nu sitter 

logiskt koncentrerade.
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Lyckade rekryteringar
Falkenberg Energi har 46 anställda (42 manår). Under 

året har fem medarbetare gått i pension, varav någon 

kommer att återkomma som timanställd. Nyrekryterin-

gen har gått över förväntan med ett stort antal 

sökande till de utlysta tjänsterna, särskilt inom Elnät 

medan det varit något svårare inom Fjärrvärme. 

För att hantera generationsskiftet arbetar yngre 

medarbetare planerat tillsammans med kollegor med 

lång erfarenhet för att ta tillvara förvärvad kompetens. 

Av elmontörerna är i dag fyra under 25 år, vilket skapar 

goda förutsättningar för verksamhetsutvecklingen. 

Företaget har en väl sammansatt åldersstruktur.

 
Stärker organisationen
En organisationskorrigering har skett inom affärsom-

råde Elnät från och med 1 oktober med nya befattnin-

gar och ändrade arbetsuppgifter för flera medarbetare. 

Syftet är att stärka organisationen kring planering och 

utvecklingsfrågor. I avsikt att erbjuda kunder nya tjän-

ster har avdelningen för entreprenad förstärkts. Även 

inom Fjärrvärme har en genomgång av arbetssätt och 

processer genomförts för att stärka affärsområdets 

vidare expansion.

Omfattande utvecklingsprogram 
Ett omfattande medarbetarutvecklingsprogram har 

påbörjats av affärsområdena Fjärrvärme och Elnät. 

Marknad och Ekonomi har fyllt på och nu har hela 

företaget genomfört programmet. Målet är att 

genom enskilda samtal individuellt stärka medar-

betarna i förändring och nya roller samt skapa 

förståelse för hur var och en kan agera själv och 

i grupp.

Vi är vaksamma på att medarbetare har rätt 

utbildning när det ställs krav på ett särskilt ut-

förande. Exempel är att elmontörerna har korrekt 

behörighet och att pannoperatörerna i fjärrvärme- 

verksamheten uppfyller den lagstadgade certifier-

ing som krävs för driften av en trycksatt panna.

Fortsatt hög trivsel
Årets NMI (Nöjd Medarbetarundersökning) tan-

gerar fjolårets resultat med ett NMI på extremt 

starka 80. NPS (Rekommendationsgraden) är 

något lägre än tidigare 34 (44), men väl över 

nivån 20, som brukar räknas som ett godkänt 

resultat. Undersökningen tar även upp diskrimin-

ering, kränkande särbehandling, renoveringen av 

kontoret och hur vi har hanterat pandemin. Resul-

tatet ligger till grund för det fortsatta HR-arbetet.
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Gillar du också hästkrafter?
I år gjorde vi en extra insats för att sponsra NM i Fälttävlan som 

blev en folkfest här i Falkenberg. Läs mer om hur vi sponsrar 

föreningar, med särskilt fokus på barn och ungdomar.





Struktur och ägande 
Falkenberg Energi AB, 556461-4831 med säte i Falkenberg, är moderbolag i en koncern med ett dotterbolag, 

Falkenberg Energihandel AB, 556526-9627. Vår verksamhet är fördelad på affärsområdena Elnät och Fjärrvärme, 

som bedrivs i moderbolaget, samt affärsområde Elhandel, som bedrivs i dotterbolaget.

Falkenberg Energi AB ägs till 100% av Falkenbergs Stadshus AB, 556536-8197, som i sin tur ägs till 100 %  

av Falkenbergs kommun.

Förvaltnings berättelse

50



51

Uppdrag och vision
Falkenbergs kommun lever efter visionen ”Vi växer för en hållbar framtid”.

Utifrån den visionen har Falkenberg Energi kommunens uppdrag att utveckla, producera och handla med energi 

och bolaget ska på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjning och verka för att andelen förnybar energi 

ökar i kommunen. 

VÅR AFFÄRSIDÉ ”Med hög service och leveranssäkerhet tillgodoser vi våra kunders behov av förnybar energi.”

VÅR VISION ”Energi för en hållbar framtid.”
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Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Elnätsverksamheten under året
Affärsområde Elnät har som huvudsakligt uppdrag att ansva-

ra för eldistributionen till kunderna inom Falkenberg Energis 

koncessionsområde, i och omkring Falkenbergs tätort. Ansva-

ret omfattar drift och underhåll av befintligt elnät men även 

fortsatt utbyggnad för att möta kommunens tillväxt. 

Vi erbjuder våra drygt 15 000 kunder hög service, leverans- 

säkerhet och trygghet samt arbetar med ständiga förbätt-

ringar för att på bästa sätt möta energiomställningen och 

våra kunders behov.

 

Intäkter

Under både 2020 och 2021 har vi i genomsnitt kunnat sänka 

elnätspriserna med tio procent per år. På grund av det höga 

elpriset under 2021 ökar kostnaderna för energiförluster och 

därmed stiger våra avgifter gentemot överliggande nät. Vi 

har aviserat en avgiftshöjning för 2022 med i genomsnitt  

11,5 procent.

Elnätsomsättningen under året blev 361 (348) GWh. Anta-

let kunder har ökat och vi levererar till 15 802 (15 656) kund-  

anläggningar. Våra intäkter påverkas i hög grad av Energi-

marknadsinspektionens givna intäktsramar, som har stramats 

åt fram till 2023, och av kundtillväxten som är gynnsam för 

vår långsiktiga lönsamhet.

Uppdragsverksamhet

Under året har vi lanserat nya tjänster för tillsyn och planerat 

underhåll av transformatorer och ställverk i högspänningsan-

läggningar. Vi har redan tecknat ett flertal kundavtal. 

För kommunens räkning svarar vi för drift och underhåll av 

gatubelysningen. Vi har fortsatt arbetet med att energieffek-

tivisera belysningen och utvidgar antalet ljuspunkter för en 

både tryggare och mer stämningsfull miljö. Utöver gatubelys-

ningen sköter vi om Hertings moderniserade vattenkraftverk 

och Lövstavikens vindkraftpark. 

Investeringar

För att klara ökad efterfrågan på elenergi har vi ersatt två 

äldre transformatorer i mottagningsstation Falkenberg Norra 

och har därmed utökat effekten från 25 MVA till 40 MVA. Vår 

planering av en ny mottagningsstation, Falkenberg Östra, 

fortgår. Ytterligare en av våra större investeringar är att 

samtliga våra kunder fått nya elmätare. Utöver att de ger oss 

bättre driftinformation kommer de att ge kunderna möjlig-

het att få bättre kontroll över sin elanvändning.

Driftkostnader

Drift- och underhållsåtgärder pågår kontinuerligt i vårt 

nät för att hålla en hög leveranssäkerhet. Driftpersonal är i 

beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Vi har fokus på att 

effektivisera vår verksamhet och drar nytta av nya system och 

ny teknik för att kunna agera mer proaktivt och arbeta med 

tillståndsbaserat underhåll som är mer hållbart, ekonomiskt 

lönsamt och ökar leveranssäkerheten.

Fjärrvärmeverksamheten under året
Affärsområde Fjärrvärme ansvarar för utveckling, produk-

tion, distribution och försäljning av fjärrvärme till våra 

kunder inom Falkenbergs kommun. Fjärrvärmen konkurrerar 

på den lokala värmemarknaden och utgör huvudsakligen ett 

alternativ till uppvärmning med naturgas och värmepumpar i 

våra fjärrvärmenät i Falkenberg, Ullared och Vessigebro.

Verksamheten

Flerårsjämförelse
BOLAGETS OCH KONCERNENS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG

  2021 2020 2019 2018 2017 

KONCERNEN
Nettoomsättning, tkr 287 660 216 979 237 384 235 412 206 071
Resultat efter finansiella poster, tkr 10 668 36 872 41 692 46 918 40 983
Balansomslutning, tkr 569 087 458 512 422 955 384 446 348 038
Antal anställda, st 46 43 43 39 34
Soliditet, % 32,3 39,1 47,2 51,5 54
Avkastning på totalt kapital, % 2,3 7,9 10,5 13,1 12,0
      
      
MODERBOLAGET 
Nettoomsättning, tkr 153 156 160 979 162 867 159 316 145 020
Resultat efter finansiella poster, tkr 11 959 36 800 39 316 45 070 36 232
Balansomslutning, tkr 529 349 451 029 423 477 378 485 346 258
Antal anställda, st 46 43 43 39 34
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Stark expansion

Leveranserna under året uppgick till 74 (62) GWh. En kraftfull 

utbyggnad av fjärrvärmenätet i Falkenberg pågår och under 

året har vi hanterat 26 (16) nyanslutningar i främst kommu-

nens fastighetsbestånd, hos företag och i flerbostadsfastig-

heter. I flera fall påbörjas leveranserna först kommande år, 

vilket innebär att vi byggt för en fortsatt god utveckling. 

Utbyggnaden till kund motsvarar sex GWh, vilket är en  

volymökning med åtta procent. 

Förnybar fjärrvärme

Ett starkt argument för fjärrvärmen är att den i Falkenberg är 

till 100 procent förnybar medan bränslemixen i de två mindre 

näten är förnybar till 98 procent. Huvudsakligen använder 

vi flis från exempelvis skogsrester och från träförädling. Vid 

toppbelastningar använder vi pellets, biogas och bioolja i den 

mest ekonomiska mixen. Vår satsning på att använda mer 

spillvärme i fjärrvärmesystemet fortgår. Hittills kommer den i 

förväntat ökande grad från hostingsföretaget Glesys nya da-

tacenter och vi söker aktivt efter ytterligare spillvärmekällor.

Investering i ökad reserv

En ny biooljepanna har tagits i drift i vår fastighet i Bacchus. 

Den kommer främst att utgöra reservkapacitet för att trygga 

fjärrvärmeleveranserna. 

Konkurrenskraftiga priser

Enligt den senaste Nils Holgersson rapporten är Falkenberg 

Energi det bolag som erbjuder lägst pris på fjärrvärme i 

Halland. Efter sex år med kontinuerliga prissänkningar har 

Falkenberg Energi aviserat en smärre taxehöjning för 2022. 

Driftkostnader

Kostnadsmässigt har verksamheten drabbats av en kraftig 

prisuppgång på biogas och bioolja. Underhållskostnaderna 

har även ökat då vår flispanna börjar komma till åren.

Under året har vi skrivit ett reservationsavtal med kom-

munen om en ny tomt i avsikt att bygga ett nytt modernt 

fjärrvärmeverk mellan Tångarondellen och E6. 

Elhandelsverksamheten under året
Affärsområde Elhandel vänder sig till kunder lokalt i Falken-

bergs kommun, regionalt i Halland och nationellt till kunder 

som är intresserade av en hållbar utveckling. Verksamheten 

inom affärsområde Elhandel bedrivs i dotterföretaget Fal-

kenberg Energihandel AB.

Stark miljöprofil

Elhandeln har en stark miljöprofil. All el från Falkenberg 

Energi kommer från förnybara energikällor och miljöanpas-

sad elproduktion som uppfyller Naturskyddsföreningens krav 

för Bra Miljöval. Därutöver avsätts en del av elpriset till en 

miljöfond, varifrån pengar kan sökas till olika miljöprojekt. 

Ett exempel är att 357 000 kronor under året har beviljats för 

energieffektivare och mer trygghetsskapande belysning i sju 

av kommunens mindre orter.

Den sålda elenergin under 2021 producerades till 88 (77) 

procent med vattenkraft, 10 (20) procent med vindkraft och 

2 (3) procent med solkraft. Hela 770 av våra kunder har inves-

terat i egna solcellsanläggningar och säljer solel till oss. 

Ökad kundservice

Med ett nytt kundinformationssystem på plats utökar vi vår 

kundservice och ger kunderna bättre funktionalitet med 

ökad tillgänglighet. Systemet hjälper oss att automatisera 

rutinfunktioner och vi kan i högre grad sätta fokus på det 

aktiva kundarbetet. 

Kraftigt stigande priser

Antalet elhandelskunder fortsätter att öka liksom försålda 

volymer. Under 2021 uppgick försäljningen till 164 (148) 

GWh. Prismässigt utmärktes elåret av kraftigt stigande priser 

och historiska toppnivåer. Det påverkar kunderna med rörligt 

pris negativt och innebär samtidigt ökade kostnader för oss 

för att täcka volymriskerna för avtal med fasta priser.

Användning av finansiella instrument
Säkringsredovisning tillämpas, uppgifter kring detta finns i 

not 18.

Miljö 
Kundernas val av fjärrvärme och el märkt Bra Miljöval under 

2021 innebär en ökad hållbarhet då den valda energin er-

sätter fossila bränslen. Fjärrvärmen sparar drygt 23 000 ton 

koldioxid per år jämfört med om våra kunder istället skulle 

ha använt naturgas och värmepumpar och vår vindkrafts-

produktion ersätter på motsvarande sätt 192 ton koldioxid. 

Verksamheten i Falkenberg Energi bidrar därmed till att våra 

kunder kan begränsa sin klimatpåverkan.

En energibalans över all energi som Falkenberg Energi 

använder och säljer visar att 99,9 (99,8) % av energin är för-

nybar. Under 2021 släppte verksamheten ut 117 (94) ton fossil  

koldioxid, motsvarande den genomsnittliga koldioxidbelast-

ningen från femton svenskar (8 ton CO2/person).

Personal
Under 2021 hade företaget 46 anställda, fördelat på 14 kvin-

nor och 32 män (42 manår). Under året gick fem medarbetare 

i pension och en bytte jobb medan fyra anställdes. Vi har 

förstärkt organisationen med två nya elmontörer för ökade 

insatser inom vårt elnät och för att hantera en ny entrepre-

nadverksamhet. Vi har låtit en projektanställning inom af-

färsutveckling övergå i en fast KAM-tjänst och även förstärkt 

kundservice med ytterligare en fast tjänst (tidigare projektan-

ställning). Medelåldern var vid årets slut 48,9 (50) år.

Varje affärsverksamhet inom Falkenberg Energi delar på 

stabskostnader i förhållande till sitt behov. Bredden med 

Elnät, Fjärrvärme och Elhandel innebär att bolaget kan hålla 
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Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
  
Elnät
Efterfrågan på anslutningar kommer att fortsatt öka i takt 

med att Falkenbergs kommun växer. Det tar lång tid att 

bygga ny infrastruktur, varför vi nu arbetar med en långsik-

tig nätutvecklingsplan för kommande 15 år. Ett aktuellt och 

angeläget projekt att genomföra är en ny mottagningssta-

tion i östra delen av Falkenberg. Vi är därvid beroende av att 

kommunens detaljplan blir klar. 

Allt mer intermittent elproduktion ökar utmaningarna 

för att hålla rätt frekvens och spänningskvalitet i elnätet. 

I Falkenberg möter vi det genom ett stabilt elnät som vi 

övervakar med ny teknik. Vi ser även över möjligheter till 

olika flexibilitetstjänster. Elnätet börjar komma till åren. Vår 

strategi är att följa vår framtagna teknikplan som beskri-

ver reinvesteringar fram till 2036 och som ligger i linje med 

intäktsramarna från Energimarknadsinspektionen. 

Elnätet är en reglerad monopolverksamhet. Energimark-

nadsinspektionen (Ei) beslutar för fyraårsperioder hur stora 

avgifter elnätsbolagen får debitera kunderna och åtstram-

ningar har skett för perioden fram 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.

Granskning av risk-och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan 

avseende 2021 är utförd och godkänd av Energimarknadsin-

spektionen (EI). Även granskningen om att våra nättariffer 

följer ellagen är godkänd.

Fjärrvärme 
En växande kommun innebär ett ökat byggande och behov 

för uppvärmning. Därutöver söker sig många fastighetsägare 

av flerbostadshus, kontor och företag samt villor bort från 

fossila bränslen. Fjärrvärmen erbjuder en hållbar lösning. 

Därmed har vi de senaste åren kunnat öka kundvolymerna 

med cirka 10 procent per år. Årets stora mängd nyanslutning-

ar innebär att det finns ett stort uppbyggt underlag varför vi 

förväntar oss fortsatta volymökningar.

En hämmande faktor för utvecklingen är brist på interna 

resurser för projektledning, beredning och genomförande av 

kundprojekt. Vi har framför allt mött denna svårighet genom 

att se över fjärrvärmeorganisationen för att effektivisera 

arbetsprocesser och arbetssätt.

Risken är att tillgängligheten i produktionen sänks och 

att vi i högre grad behöver använda dyrare bränslen. Vi har 

planer på att bygga en ny fjärrvärmecentral. 

en hög nivå inom ledningsfunktioner, miljö, ekonomi, IT och 

kundservice.

Ett omfattande medarbetarutvecklingsprogram har på-

börjats av affärsområdena Fjärrvärme och Elnät. Marknad och 

Ekonomi har fyllt på och nu har hela företaget genomfört 

programmet. Målet är att genom enskilda samtal individuellt 

stärka medarbetarna i förändring och nya roller samt skapa 

förståelse för hur var och en kan agera själv och i grupp.

Jämställdhet 

Falkenberg Energi eftersträvar en jämställd arbetsplats. Vi 

mäter återkommande jämställdheten och 83 (84) procent 

av medarbetarna anser att de har en jämställd arbetsplats. 

Kvinnliga medarbetare upplever dock en något försämrad 

jämställdhet jämfört med tidigare år. Vi kommer att ana-

lysera resultatet och upprätta ett åtgärdsprogram för att 

utveckla vår sociala hållbarhet.

Låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är låg. Av total arbetstid låg den på 1,9 (3,2) % 

under 2021. Under pandemin har arbete hemifrån varit 

prioriterat för de medarbetare som inte fysiskt måste vara 

på plats i våra anläggningar, exempelvis i driftrum och i pro-

duktion. Vi fortsätter att erbjuda möjlighet med arbete från 

hemmet två dagar i veckan för de som vill och där arbetet 

tillåter det.

Falkenberg Energi har avtal med Avonova företagshälso-

vård för ett förebyggande hälsoarbete. Vi erbjuder persona-

len ett frikostigt friskvårdsbidrag som 77 (82) procent av de 

anställda tar del av.

Nöjda medarbetare

Årets Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) visar återigen en fortsatt 

stark nivå. Tre år i rad har vi uppnått det extremt starka resul-

tatet på 80.

 



55

Förslag till vinstdisposition (i kr)
Till årsstämmans förfogande står  

följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel       1 225 977

Årets vinst       309 437

 1 535 414

 

Styrelsen föreslår att vinst- 

medlen disponeras så att  

till aktieägarna utdelas 0 kr per aktie 0

i ny räkning överförs 1 535 414

 1 535 414

Elhandel 
Elhandeln är starkt konkurrensutsatt och nya aktörer kom-

mer in på marknaden med nya affärsmodeller. Vår konkur-

rensfördel med att erbjuda miljömärkt el med Bra Miljöval 

och att hålla hög kompetens för mikroproducenter minskar 

efterhand som konkurrenter tar efter. Vi behöver arbeta 

proaktivt för att kunna möta nya kundbehov. 

En stor fördel är att vi är ett tydligt energi- och elhandels-

bolag med hjärta för det lokala och hållbara. Vi har mycket 

trogna kunder med en omteckningsgrad på 95 procent och 

tar ofta nya avtal från främst privatpersoner och även före-

tag som nyetablerar sig i Falkenberg.

För att minimera riskerna i elhandeln säkrar vi samtliga 

våra fastprisavtal på marknaden. Den risk som kvarstår är  

volymrisken, det vill säga att kundernas förbrukning översti-

ger vår säkrade volym och att diskrepansen behöver täckas 

till aktuellt marknadspris.

Koncernens resultaträkning

Belopp i kkr Not 2021 2020

RÖRELSENS INTÄKTER   
Nettoomsättning 3 287 660 216 979
Aktiverat arbete för egen räkning  5 513 6 935
Övriga rörelseintäkter  3 002 2 093
Summa intäkter  296 176  226 007
   
RÖRELSENS KOSTNADER   
Råvaror och förnödenheter  -64 465 -50 943
Handelsvaror  -131 218 -51 743
Övriga externa kostnader 5 -28 055 -30 096
Personalkostnader 6 -36 966 -34 359
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  -23 724 -21 177
Summa kostnader  -284 429 -188 318
   
Rörelseresultat  11 747  37 689
   
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter  7 63  47 
Räntekostnader 8 -1 142 -864
Summa resultat från finansiella poster  -1 079 -817
   
Resultat efter finansiella poster  10 668  36 872
   
Bokslutsdispositioner 9 -4 945 -36 872
Skatt på årets resultat  10 -1 161 0

ÅRETS RESULTAT  4 562  0
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Koncernens balansräkning  

Belopp i kkr
   Not 2021 2020
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 11 22 856 24 005
Maskiner och tekniska anläggningar 12 352 896 287 770
Invetarier, verktyg och fordon 13 7 391 4 212
Pågående nyanläggningar och förskott 14 24 042 40 881
Summa materiella anläggningstillgångar  407 184  356 869
   
Finansiella anläggningstillgångar    
Långfristiga fodringar   9 944 0
Summa finansiella anläggningstillgångar  9 944  0
Summa anläggningstillgångar   417 128  356 869
   
Omsättningstillgångar    
Varulager   
Råvaror och förnödenheter  2 076 1 973
Lager av utsläppsrätter  3 261 4 231
Lager av elcertifikat  70 90
Summa varulager  5 406  6 295
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  6 714 7 266
Fordringar hos Falkenbergs Kommun  5 094 5 214
Fordringar hos koncernföretag  5 847 2 925
Aktuella skattefordringar  9 448 9 500
Övriga kortfristiga fordringar   4 221 2 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 50 421 24 594
Summa kortfristiga fordringar  81 745  51 701
   
Kassa och bank 16  
Fordran Falkenbergs kommun  64 804 43 645
Kassa och bank  3 3
Summa kassa och bank  64 807  43 648
Summa omsättningstillgångar  151 959  101 643

SUMMA TILLGÅNGAR  569 087  458 512
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Koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i kkr     Aktiekapital Annat eget Summa  
       kapital inkl eget kapital
       årets resultat

Eget kapital 2020-01-01     30 000 169 735 199 735
Årets resultat      0 0
Utdelning      -20 000 -20 000
Effekt av förändrade framtida skattesatser avseende uppskjuten skatt på obeskattade reserver   -334 -334

Eget kapital 2020-12-31     30 000 149 401 179 401
Årets resultat      4 562 4 562
Utdelning      0 0

EGET KAPITAL 2021-12-31     30 000 153 963 183 963

Koncernens balansräkning  

Belopp i kkr
   Not 2021 2020 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    
Aktiekapital 17 30 000  30 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat  153 963  149 401
Summa eget kapital  183 963 179 401
  
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  214  157
Avsättningar för skatter  37 990  36 883
Summa avsättningar  38 204  37 040
   
Långfristiga skulder   
Skulder till Falkenbergs kommun 18 165 000  115 000
Skulder till koncernföretag   0  26 211
Övriga långfristiga skulder 19 14 799  12 476
Summa långfristiga skulder  179 799  153 687
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  38 508  14 970
Skulder till koncernföretag  66 393  40 293
Övriga kortfristiga skulder 19 15 795  13 172
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 46 425  19 949
Summa kortfristiga skulder  167 121  88 384

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  569 087 458 512
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Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i kkr 2021 2020 

Den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster 11 747 37 677
Avskrivningar 23 724 20 823
Anslutningsintäkter 2 352 0  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6 -40 511
Summa  37 829  17 989

Erhållen ränta 63 47
Erlagd ränta -1 142 -852
Betald inkomstskatt -2 -4 733
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 36 749  12 451
  
Förändringar i rörelsekapital  
Ökning/minskning varulager 888 -2 009
Ökning/minskning kundfordringar -2 250 47 351
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -27 848 -24 428
Ökning/minskning leverantörsskulder 23 538 -14 152
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 28 466 27 198
Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 543  46 411
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -73 385 -56 119
Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0
Sålda dotterbolag 0 0
Ökning/minskning kortfristiga finansiella fordringar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -73 385 -56 119
  
Finansieringsverksamheten  
Nya lån 85 000 50 000
Amortering lån -35 000 0
Utbetalt koncernbidrag och utdelning -15 000 -20 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 000 30 000
  
Årets kassaflöde 21 158 20 292
Likvida medel vid årets början 43 648  23 356

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 64 807  43 648
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Moderbolagets resultaträkning

Belopp i kkr Not 2021 2020

RÖRELSENS INTÄKTER   
Nettoomsättning 3 153 156  160 979
Aktiverat arbete för egen räkning  5 513  6 935
Övriga rörelseintäkter  8 978  7 631
Summa intäkter 21 167 647  175 545
   
RÖRELSENS KOSTNADER   
Handelsvaror  -2 289 -2 662
Råvaror och förnödenheter  -64 465 -50 943
Övriga externa kostnader 4,5 -27 752 -29 153
Personalkostnader 6 -36 966 -34 359
Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar  -23 150 -20 823
Summa kostnader 21 -154 623 -137 940
   
Rörelseresultat  13 024  37 605
   
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter  7 53  47
Räntekostnader 8 -1 118 -852
Summa resultat från finansiella poster  -1 066 -805
   
Resultat efter finansiella poster  11 959  36 800
   
Bokslutsdispositioner 9 -11 599 -36 800
Skatt på årets resultat 10 -50 0

ÅRETS RESULTAT  309  0
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Moderbolagets balansräkning  

Belopp i kkr Not 2021 2020

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 11 22 856 24 005

Maskiner och tekniska anläggningar 12 352 896 287 770

Invetarier, verktyg och fordon 13 4 817 2 524

Pågående nyanläggningar och förskott 14 24 042 40 881

Summa materiella anläggningstillgångar  404 610  355 181
   

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 22 1 832 1 832

Fordringar hos koncernföretag  11 112 2 448

Summa finansiella anläggningstillgångar  12 944  4 280
Summa anläggningstillgångar   417 554  359 460
   

Omsättningstillgångar    
Varulager   
Råvaror och förnödenheter  2 076  1 973

Lager av utsläppsrätter  3 261  4 231

Summa varulager  5 337  6 204
   

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  6 678  7 230

Fordringar hos Falkenbergs kommun  1 983  6 218

Fordringar hos koncernföretag  2 023  2 925

Aktuell skattefordran  9 444  9 494

Övriga kortfristiga fordringar   2 261  1 394

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 19 361  14 555

Summa kortfristiga fordringar  41 750  41 816
   

Kassa och bank 16  

Fordran Falkenbergs kommun  64 704  43 545

Kassa och bank  3  3

Summa kassa och bank  64 707  43 548
Summa omsättningstillgångar  111 795  91 569

SUMMA TILLGÅNGAR  529 349  451 029
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Belopp i kkr Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt Summa eget  
    kapital kapital

Eget kapital 2020-01-01 30 000 6 000 21 226 57 226
Årets resultat   0 0
Utdelning   -20 000 -20 000

Eget kapital 2020-12-31 30 000 6 000 1 226 37 226

Årets resultat   309 309
Utdelning   0 0

EGET KAPITAL 2021-12-31 30 000 6 000 1 535 37 535

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Moderbolagets balansräkning  

Belopp i kkr Not 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 17 30 000  30 000

Reservfond  6 000 6 000

Summa bundet kapital  36 000  36 000
   

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst och förlust  1 226  1 226

Årets vinst 23 309  0

Summa fritt eget kapital   1 535  1 226
Summa eget kapital  37 535  37 226 
  
Obeskattade reserver 24 184 418  179 044
   

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  214  157

Summa avsättningar  214  157
   

Långfristiga skulder   
Skulder till Falkenbergs kommun 18 165 000  115 000

Skulder till koncernföretag   0  26 211

Övriga långfristiga skulder 19 12 862  11 142

Summa långfristiga skulder  177 862  152 353
   

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  18 330  14 882

Skulder till koncernföretag  82 974  42 302

Övriga kortfristiga skulder 19 15 158  12 819

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 12 857  12 247

Summa kortfristiga skulder  129 319  82 249

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  529 349  451 029
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Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i kkr 2021 2020

Den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster 13 024  37 605
Avskrivningar 23 150  20 823
Anslutningsintäkter 2 352  0  
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 57 -40 477
Summa 38 584  17 951

Erhållen ränta 53 47
Erlagd ränta -1 118 -852
Betald inkomstskatt 0 -4 731
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 37 518 12 415 
 
Förändringar i rörelsekapital  
Ökning/minskning varulager 867 -3 441
Ökning/minskning kundfordringar 5 690 47 367
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -5 674 -14 543
Ökning/minskning leverantörsskulder 18 021  -6 573
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2 316  11 223
Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 739  46 448
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -72 580 -56 156
Sålda dotterbolag 0 0
Sålda materiella anläggningstillgångar 0  0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 580 -56 156
  
Finansieringsverksamheten  
Nya lån 85 000  50 000
Amortering lån -35 000 0
Utbetalt koncernbidrag och utdelning -15 000 -20 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 000 30 000
  
Årets kassaflöde 21 159 20 292
Likvida medel vid årets början 43 548  23 256

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 64 707  43 548
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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. 

I årets årsredovisning har koncenmellanhavanden nettore-

dovisats i balansräkningen till skillnad från 2020 års årsredo-

vising. Det innebär omklassificering i balansräkningen 2020 

samt uppdaterad flerårsjämförelse avseende balansomslut-

ning och nyckeltal 2020.  

Koncernredovisning
Falkenberg Energi AB upprättar koncernredovisning. Upp-

gifter om koncernföretag finns i not 22. 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. 
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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. 

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 

Fortsättning på NOT 1 
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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 

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 18, 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 först-in först-ut- 

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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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 (18 Mkr).

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

Nettoomsättningen fördelar sig på 2021 2020 2021 2020
verksamhetsgrenar enligt följande:
Elnät 82 124  96 041 82 124  96 041
Fjärrvärme 60 842  50 354 60 842 50 354
Belysningsavtal 7 992  11 462 7 992 11 462
Elhandel 135 177  57 854 0 0
Övriga intäkter 1 527  1 269 2 199 3 123
Summa 287 660  216 979 153 156 160 979

NOT 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
Revisionstjänst    
Revisionsuppdraget  96 87 59 64
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 85 127 81 94
Skatterådgivning  6  4
Summa Revisionstjänst 182 220 140 162 
  

NOT 5 Ersättning till revisorer 

NOT 4 Leasingavtal 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 573 137 kronor.

Framtida leasingkostnader, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
    2021 2020

Inom ett år    636  527
Senare än ett år men inom 5 år    1 937 1 646
Senare än fem år    0 0
Summa    2 573 2 173
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NOT 6 Personal 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 12 11 12 11
Män 30 32 30 32
Totalt 42 43 42 43 
   
Löner och ersättningar    
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 541 1 427 1 541 1 427
Löner och ersättning till övriga anställda 22 941 21 753 22 941 21 753
Summa 24 482 23 180 24 482 23 180 
   
Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 631 6 648 7 631 6 648
Pensionskostnader för övriga anställda 3 558 3 305 3 558 3 305
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 413 205 413 205
Summa 11 602 10 158 11 602 10 158
Totalt 36 048 33 338 36 048 33 338
     
Könsfördelning bland ledande befattningshavare      
Andel kvinnor i styrelsen 14% 14% 14% 14%
Andel män i styrelsen 86% 86% 86% 86%
Andel kvinnor i övriga ledande befattningshavare 40% 33% 40% 33% 
Andel män i övriga ledande befattningshavare 60% 67% 60% 67%
   

NOT 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
     
Ränteintäkter 97 47 87 47
Kursdifferenser -34 0 -34 0
Summa 63 47 53 47

* Koncernen redovisar ränteintäkter utifrån syfte med gjorda säkringar.
Det medför att negativa ränteintäkter kan uppkomma.

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
     
Räntekostnader 1 142 864 1 118 852
Summa 1 142 864 1 118 852

NOT 9 Bokslutsdispositioner 

NOT 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 0 421 -5 374 421
Lämnade koncernbidrag -41 100 -40 293 -42 380 -40 293
Erhållna koncernbidrag 36 155 3 000 36 155 3 072
Summa -4 945 -36 872 -11 599 -36 800
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NOT 12 Maskiner och tekniska anläggningar 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020 
   
Ingående anskaffningsvärde 602 719 549 712 600 101 547 094
Inköp 60 008 26 517 60 008 26 517
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Omklassificeringar 26 176 26 490 26 176 26 490
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 688 902 602 719 686 248 600 101 
  
Ingående avskrivningar -297 126 -278 396 -294 512 -275 778
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -21 058 -18 734 -21 058 -18 734
Justering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -318 187 -297 129 -315 569 -294 512
    
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 352 896 287 770 352 896 287 700

NOT 11 Byggnader och mark 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
     
Ingående anskaffningsvärde 43 761 43 205 43 761 43 205
Inköp 7 222 7 222
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Omklassificeringar 0 334 0 334
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 768 43 761 43 768 43 761  
  
Ingående avskrivningar -19 755 -18 613 -19 755 -18 613
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -1 157 -1 142 -1 157 -1 142
Justering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 912 -19 755 -20 912 -19 755
Utgående restvärde enligt plan 22 856 24 005 22 856 24 005

NOT 10 Skatt på årets resultat 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
     
Aktuell skatt -54 0 -50 0
Uppskjuten skatt -1 107 0 0 0
Skatt på årets resultat -1 161 0 -50 0  
  
Redovisat resultat före skatt 5 723 0 360 0
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) 1 179 0 74 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 24 17 22 15
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0 0 0
Skatteeffekt av skillnad mellan skattemässigt och planenligt restvärde -96 -73 -96 -73
Skatt hänförlig till tidigare års resultat 54 0 50 0
Redovisad skattekostnad 1 161 -56 50 -58
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   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
     
Aktuell skatt -54 0 -50 0
Uppskjuten skatt -1 107 0 0 0
Skatt på årets resultat -1 161 0 -50 0  
  
Redovisat resultat före skatt 5 723 0 360 0
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) 1 179 0 74 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 24 17 22 15
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0 0 0
Skatteeffekt av skillnad mellan skattemässigt och planenligt restvärde -96 -73 -96 -73
Skatt hänförlig till tidigare års resultat 54 0 50 0
Redovisad skattekostnad 1 161 -56 50 -58

NOT 13  Inventarier, verktyg och installationer 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
     
Ingående anskaffningsvärde 23 633 23 437 21 049 20 853
Inköp 4 034 256 3 229 256
Försäljningar och utrangeringar -2 228 0 -2 228 0
Omklassificeringar 0 0 0 0
Justeringspost 1 163 -60 0 -60
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 603 23 633 22 050 21 049
    
Ingående avskrivningar -19 421 -18 472 -18 525 -17 575
Försäljningar och utrangeringar 2 228 0 2 228 0
Årets avskrivningar -1 510 -949 -936 -949
Justeringspost -509 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 212 -19 421 -17 233 -18 525
Utgående restvärde enligt plan 7 391 4 212 4 817 2 524
    

NOT 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
    
Ingående nedlagda kostnader 40 881 38 482 40 881 38 482
Under året nedlagda kostnader 9 336 29 565 9 336 29 565
Under året genomförda omföringar -26 176 -26 940 -26 176 -26 940
Justeringspost -0 -226 0 -226
Utgående nedlagda kostnader 24 042 40 881 24 042 40 881

NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020

Fakturering januari 0 22 692 0 12 653
Upplupna intäkter elhandel 31 060 0 0 0 
Upplupna elnätsintäkter 11 100 0 11 100 0
Upplupna fjärrvärmeintäkter 5 904 0 5 904  0
Återbetalning Punktskatt 817 219 817 219
Förutbetald försäkring 808 0 808 0
SPP 282 0 190 0 190
Övriga poster 731 1 493 731 1 493
Summa 50 421 24 594 19 361 14 555
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NOT 18 Upplåning 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
Räntebärande skulder    
Långfristiga skulder    
Skulder till Falkenbergs kommun 165 000 115 000 165 000 115 000
Summa räntebärande skulder 165 000 115 000 165 000 115 000 
   
Förfallotider    
Den del av långfristiga skulder som förfaller till     
betalning senare än fem år efter balansdagen.    
Skulder till Falkenbergs kommun 165 000 115 000 165 000 115 000
Summa 165 000 115 000 165 000 115 000

Den långsiktiga finansieringen, dvs. både kort- och långfristi-

ga skulder som förväntas kvarstå över tid, är föremål för ris-

ker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att 

hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatin-

strument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen 

och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förut-

sättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebind-

ningstiden 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 47 MSEK (52). Den genomsnittliga räntebindningstiden 

för den totala skuldportföljen uppgår till 2,24 år (3,54) och 

den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,25% (0,49). 

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

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. 

  2021 2020

Inom 0-1 år 118 68
Inom 1-2 år 0 0
Inom 2-3 år 0 0
Inom 3-4 år 0 0
Inom 4-5 år 0 0
Inom 5-6 år 0 0
Inom 6-7 år 22 0
Inom 7-8 år 10 22
Inom 8-9 år 15 10
Inom 9-10 år 0 15
Summa: 165 115

Nedan framgår den långsiktiga finansie-
ringens förfalloprofil, MSEK, (inklusive 
ränteswapar) avseende räntebindningen.

NOT 16 Likvida medel 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2020 2020  
  
Likvida medel
Kassamedel  3 3 3 3
Tillgodohavanden på koncernkonto  64 804 43 645 64 704 43 545
Summa 64 807 43 648 64 707 43 548

NOT 17 Aktiekapital 

Antalet aktier består av 30 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr. 
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NOT 19 Skulder som redovisas i flera poster 

NOT 21 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder 14 799 12 476 12 862 11 142  
  
Kortsiktiga skulder    
Övriga kortfristiga skulder 1 269 506 633 506
Summa  16 068 12 982 13 495 11 648

     MODERBOLAGET

    2021 2020
Moderbolag    
Av bolagets intäkter avser försäljning till dotterföretag, %   4,0 3,0
Av bolagets inköp avser inköp från dotterföretag, %   4,4 3,9

NOT 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

  2021 2020 2021 2020 

Upplupna elkostnader 30 515 0 0 0
Upplupna personalrelaterade kostnader 4 701 4 782 4 701 4 782
Upplupna bränslekostnader  3 469 7 465 3 469 0
Upplupna kostnader nättjänster 2 715 0 2 715 0
Bra Miljöval 2 433 0 0 0
Övriga poster 2 592 6 410 1 972 7 465
Kvotplikt elcertifikat 0 171 0 0
Energieffektiveringsfond 0 1 121 0 0
Summa 46 425 19 949 12 857 12 247

Moderbolaget    2021 2020

Ingående anskaffningsvärde    1 832 1 832
Sålda andelar    0 0
Utgående anskaffningsvärde    1 832 1 832 
    
     

Koncernen Org.nr Säte Kapitalandel, % Eget kapital  Årets resultat
Falkenberg Energihandel AB 556526-9627 Falkenberg 100 1 831 -15
     
Moderbolaget Kapitalandel % Rösträttsandel% Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde
   

     2021 2020

Falkenberg Energihandel AB 100 100 1 500 1 832 1 832
Summa    1 832 1 832

NOT 22 Andelar i dotterföretag 

Företagets periodisering av intäkter avseende anslutningsavgifter och låneskuld 
avseende finansiell leasing redovisas under följande poster i balansräkningen. 
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NOT 23 Förslag till disposition av resultatet 

NOT 24 Obeskattade reserver 

    2021
  
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 
Balanserade vinstmedel   1 225 977
Årets vinst   309 437
    1 535 414 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att    
till aktieägarna utdelas 0 kr per aktie    0 
i ny räkning överförs   1 535 414
    1 535 414 

  20  2021 2020

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan.   184 418 179 044

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-11 för fastställelse.

Falkenberg 2022-03-03

 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 2022-03-03 

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson 

Auktoriserad revisor 

Jonas Einarsson

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 2021.

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 

den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 50-72.

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 

2021-12-31 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.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för den andra informationen. Den andra informationen består 

av sidorna 1-49 (men innefattar inte årsredovisningen, kon-

cernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).

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 infor-

mation som identifieras ovan och överväga om informationen 

i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 

även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentli-

ga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 

denna information, drar slutsatsen att den andra informa-

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Falkenberg Energi AB, org.nr 556461-4831

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 

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,  
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förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion 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 2021 samt av förslaget till dispositio-

ner 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.

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 
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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 räkenska-

perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 

i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 

är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-

delser 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 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 

förenligt med aktiebolagslagen.

Falkenberg den 3 mars 2022

Revisionstjänst Falkenberg AB

Christer Andersson  Jonas Einarsson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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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 Markus Bengtsson
VD Elnät-och fjärrvärmechef Ekonomichef

Jens Melin Caroline Casparson 
Miljöchef Marknadschef 

Ledningsgruppen



78

Lekmannarevisorn i Falkenberg Energi AB,  
Falkenbergs kommun
Till årsstämman i Falkenberg Energi AB  
Organisationsnummer 556461-4831

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 före-

skrifter 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 2021 har 

inriktats på följande områden:

• 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

• Bolagets utmaningar

Metod 
Granskningen baseras på genomgång av relevant dokumen-

tation samt intervju med VD, ekonomichef, ordförande och 

vice ordförande. Jag har även träffat styrelsen under året. 

Granskningen omfattar också dokumentstudier där jag tagit 

del av;

• Bolagsordning

• Ägardirektiv

• Styrelseprotokoll

• Årsbokslut

• Verksamhetsplan

För år 2021 har en fördjupad granskning genom-
förts avseende Kompetensförsörjning
Att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen på kort 

och lång sikt samt säkerställa finansieringen av framtidens 

välfärd är två av kommunsektorns största utmaningar. SKR 

beskriver att stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan 

på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver 

rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Sam-

tidigt finns det brist på personal i flera yrkesgrupper samt 

ekonomiska utmaningar i kommunerna.

Det är därför viktigt att kommuner och bolag tydliggör 

och synliggör sitt framtida personal- och rekryteringsbehov 

utifrån prognostiserad befolkningsutveckling, personalom-

sättning och kommande pensionsavgångar. Med hjälp av 

kunskap om framtida personal- och rekryteringsbehov kan 

adekvata strategiska planer för hur personal- och kompe-

tensförsörjningen ska säkerställas på såväl kort som lång sikt 

arbetas fram.

Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning 

som kommunstyrelsen och respektive bolagsstyrelse säker-

ställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompe-

tensförsörjning.

Lekmannarevisorerna, har utifrån en bedömning av  

risk- och väsentlighet, funnit det relevant att under år 2021 

Granskningsrapport 
för 2021
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Nya elmätare till kunderna  
Närmare 15 000 nya elmätare har bytts ut i Falkenberg under 

året. Projektledare Peter Persson visar upp den nya elmätaren för 

Vd Bo Anders Antonsson. I bakgrunden en samling elmätare från 

början av 1900-talet till dags datum.

granska om kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna säker-

ställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompe-

tensförsörjning.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning 

att styrelsen för Falkenbergs Energis AB:s (FEAB) inte helt 

säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning. 

Bedömningen grundas på nedan: 

• Det finns en formell ansvarsfördelning för arbetet med 

personal och kompetensförsörjning.

• Att FEAB till viss del arbetar med utgångspunkt från 

fullmäktiges målsättning. Vi noterar dock att kommunens 

beslutade strategiska inriktningar, vilka även inkluderar 

FEAB, inte följs fullt ut. FEAB saknar en kompetensförsörj-

ningsplan.

• Att det finns aktiviteter för att behålla och attrahera  

nya medarbetare såsom friskvård, semesterväxling och 

personalaktiviteter. Vi noterar dock att det saknas en 

systematik kring insamling och sammanställning avseende 

avslutningssamtalet.

• Att det finns vissa utmaningar på både kort och lång sikt 

gällande att rekrytera medarbetare. 

• Att FEAB följer upp arbetet med personal och kompetens-

försörjning genom verksamhetsrapporter/personalbokslut 

och uppföljning av styrkort m.m.

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 2022-03-03

Per Ekbom
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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 ny spännande 

belysning på Vallarna för ökad trygghet  

och framkomlighet på promenadvägarna.

mailto:energi%40falkenberg.se?subject=
http://falkenberg-energi.se
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