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VD har ordet

2014 var ett år med många spännande 
utmaningar
Ännu ett händelserikt år är avslutat och koncernen kan redovisa en bra resultat-
förbättring i jämförelse med motsvarande utfall 2013. Koncernens styrka med 
en stor bredd av produkter och tjänster och därigenom en god riskspridning gör 
att koncernen som helhet kan lämna ett bra ekonomiskt resultat, trots att 2014 
kännetecknades av ett historiskt milt väder vilket påverkat hela energibran-
schen och så även Karlskoga Energi & Miljö.

Förändringens tider
Energibranschen är under stor förändring både natio-
nellt och i ett EU-perspektiv. Vi har fortsatt låga elpriser 
och under året har även priserna på viktiga energiråva-
ror  som kol, olja och naturgas fallit. Vi har fått in stora 
mängder förnybar el, något som till stor del förändrar 
elmarknadens funktion. Detta tillsammans med fortsatt 
höga förväntningar från kunder, ägare och ökade krav 
på förnybarhet, kretslopp och uthålligt samhälle skapar 
spännande utmaningar för vår koncern.

Bra år för vattenkraften
Vattenkraften har varit det största glädjeämnet under 
2014. Det första verksamhetsåret präglades av stora 
utmaningar med torrår och fallande elpriser. Bra tillrin-
ning, hög driftsäkerhet samt god kostnadskontroll har 
bidragit till en kraftig resultatförbättring under 2014.  
Detta trots att elpriserna fortsätter på historiskt låga 
nivåer. Under året har även ett stort dammsäkerhets-
projekt i Älvestorp påbörjats. Projektet pågår under två 
år och syftar till att förstärka befintlig dammkonstruk-
tion.

Första verksamhetsåret för Biogasbolaget
Biogasverksamheten som drivs i Biogasbolaget, gemen-
samt ägt tillsammans med Kumla och Örebro kommun, 
har sitt första verksamhetsår bakom sig. Den nya röt-
ningsanläggningen vid Mosserud i Karlskoga driftsattes 
strax före årsskiftet 2013/14. Verksamheten har präglats 
av en del driftstörningar vilket ofta inträffar i samband 
med intrimning av en komplex processindustrianlägg 
ning. Störningarna har bland annat  bidragit til låg 
försäljning av biogas vilket medfört ekonomisk resultat-
avvikelse. Åtgärder har vidtagits  för att komma tillrätta 
med problemen. Det krävs dock ett fortsatt hårt arbete 
för att utveckla verksamheten och uppnå långvarigt 
stabil drift. 

Minskad energiförsäljning och samtidigt tillväxt
Koncernens övriga verksamheter har gått bra. Det milda 
året har inneburit låg energiförsäljning vilket påverket 
energiförsäljningen negativt. Vissa störningar har under 
slutet av året påverkat stadsnätsverksamheten. Merpar-
ten har dock orsakats av externa attacker via nätet. En 
åtgärdsplan är framtagen både på kort och lång sikt. 
     Verksamheten på Mosserud med återvinning och 
deponi flyttades vid senaste årsskiftet till kraftvärmever-
ket i syfte att utvinna synergier mellan de båda verksam-
heterna. Samtidigt delades det tidigare miljöbolaget i 
en del för vatten och avlopp, VA-bolaget i Karlskoga AB, 
samt en renhållningsdel, Renhållningsbolaget i Mellan-
sverige AB. För renhållningens del ses möjligheter till 
regional utveckling i samarbete med närliggande kom-
muner. 
     En fortsatt tillväxt kan ses i koncernen. Det avser 
framför allt nya kunder till stadsnätet men även några 
företagsetableringar till elnätet, ett tiotal nya fjärrvär-
mekunder samt nya elhandelskunder. 

Framåtriktat, hållbart och värdeskapande
Karlskoga Energi & Miljö står väl rustat för framtiden. 
Med ett brett utbud av produkter och tjänster samt 
anläggningar som bygger på kretslopp, förnybarhet 
och uthålliga energisystem finns goda förutsättningar 
att utveckla koncernen i positiv riktning. År 2015 är i 
första hand kundens år i koncernen där det planeras för 
ett stort utbud av kundaktiviteter med Energi & Miljö-
dagarna i maj som höjdpunkt. Det är vår förhoppning att 
kunder, invånare och övriga intressenter ska märka av 
en framåtriktad, hållbar och värdeskapande koncern.

Jens Isemo 
Verkställande direktör
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Miljöbokslut 2014
Koncernen Karlskoga Energi & Miljö
Koncernen bedriver distribution av el, producerar och levererar fjärrvärme och 
dricksvatten, tar emot och renar avloppsvatten, tar hand om och återvinner el-
ler deponerar avfall, levererar bredbandstjänster, producerar och säljer biogas, 
producerar el från vattenkraft samt säljer el. 
Koncernen består av moderbolaget Karlskoga Energi & 
Miljö AB med dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karl-
skoga Kraftvärmeverk AB, Karlskoga Miljö AB, Karlskoga 
Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB. Karlskoga 
kommun äger hela koncernen och samtliga dotterbolag.
Dessutom finns intressebolaget Biogasbolaget i Mellan-
sverige AB som ägs till 50 procent av Karlskoga Energi & 
Miljö AB och 50 procent av KumBro Utvecklings AB som i 
sin tur ägs av Kumla och Örebro kommuner.

Miljöpolicy
Vårt miljöarbete syftar till att erbjuda alternativ, produk-
ter, förutsättningar och tjänster som har låg miljöpåver-
kan, resulterar i betydligt mindre utsläpp av växthusga-
ser och är hållbara och resurseffektiva. När vi expanderar 
så förbättras också miljön genom detta. Inriktningen 
på vårt miljöarbete är att genom arbete med ständiga 
förbättringar; 

• Kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från 
kraftvärmeverket till en mycket marginell nivå.

• Producera ett fordonsdrivmedel som är hållbart och 
kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser jämfört 
med fossila drivmedel.

• Genom vattenkraft producera elektricitet utan växt-
husgasutsläpp.

• Skapa ett renare avloppsvatten och ett lokalt renat 
lakvatten.

• Säkerställa förutsättningarna för ett ännu säkrare 
dricksvatten.

• Bistå kunderna i deras miljöarbete.

• Erbjuda moderna tjänster för resurseffektiv återvin-
ning.

• Verka för att minska miljöbelastningen från entre-
prenörer och leverantörer. 

Miljöpåverkan
I koncernen ingår fyra, enligt miljöbalken kapitel 9, 
tillståndspliktiga verksamheter. Det är kraftvärmeverket 
i Björborn, reningsverket i Aggerud, Mosseruds avfalls-
anläggning samt biogasanläggningen vid Mosserud. För 
samtliga dessa verksamheter avges separat miljörapport 
för året till tillsynsmyndigheten. Kommunen utövar även 
tillsyn på vattenverket i Gällseråsen. Vattenkraftverken 
och regleringsdammarna är inlemmade under lagstift-
ningen om vattenverksamheter. För närvarande pågår 
en översyn av lagstiftningen för vattenverksamheter.
     Koncernens verksamheter påverkar miljön globalt 
och lokalt på olika sätt. Den direkta miljöpåverkan ligger 
främst i produktion och distribution av fjärrvärme och 
ånga, vatten och avlopp samt i avfallshanteringen och 
vattenkraftsproduktionen. Denna miljöpåverkan utgörs 
i huvudsak av utsläpp av växthusgaser och luftförore-
ningar från kraftvärmeverket, föroreningar till vatten 
och mark, samt påverkan på ekosystem i vatten och 
vattenmiljöer. Utsläpp av gödningsämnena fosfor och 
kväve samt syreförbrukande substanser från reningsver-
ket, kan skapa syrefattiga bottnar, och ändra de ekolo-
giska systemen. Även bränsleförbrukning från egna och 
entreprenörers transport-, arbets- och personfordon 
är en del av koncernens miljöpåverkan. Vattenkraften 
skapar vandringshinder för fisk, försämrar livsmiljöerna 
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för strömlevande fisk, och skapar onaturliga flödesreg-
leringar som flora och fauna inte är anpassade till. Regle-
ringen är dock inte så omfattande jämfört med andra 
vattenkraftssystem.
    Ett mycket viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan 
är de betydande miljöförbättringar som sker genom 
försäljning av produkter som har bättre miljöprestanda 
än kundens egna alternativ. Fjärrvärme är en produkt 
med stark miljöprofil. Vattenkraft är nära nog koldioxid-
neutral elproduktion. Ökat bredbandsanvändande kan 

leda till minskade transporter. Biogas minskar utsläppen 
av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel. Under 
normal drift är reduktionen beräknad till att vara 60-80 
procent. 

Målanalys
Eftersom flertalet av koncernens åtaganden enligt miljö-
policyn inte är direkt mätbara, redovisas måluppfyllelsen 
som exempel på genomförda åtgärder nedan.

Miljöpolicy Konkreta åtgärder

Kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från kraft-
värmeverket till en mycket marginell nivå.

Uppsläppen av växthusgaser från kraftvärmeverket  
minskar kontinuerligt.

Producera ett fordonsdrivmedel som är hållbart och  
kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med 
fossila drivmedel.

Biogas har producerats i biogasanläggningen.

Genom vattenkraft producera elektricitet utan utsläpp av 
växthusgaser.

Elproduktion har skett i vattenkraftverket.

Skapa ett renare avloppsvatten och ett lokalt renat  
lakvatten.

Aggeruds avloppsreningsverk har uppdaterats med  
kvävereningsteknik. Lokal lakvattenrening vid  
Mosseruds avfallsanläggning.

Säkerställa förutsättningarna för ett ännu säkrare 
dricksvatten.

En riskanalys och en beredskapspärm finns. Ansökan 
om vattenskyddsområde för ytvattnet har lämnats in till 
Länsstyrelsen. UV-ljus är installerat på utgående dricks-
vatten.

Erbjuda moderna tjänster för resurseffektiv återvinning. Erbjuda företagskunder helhetslösningar gällande avfalls-
hantering.

Vi ska bistå kunder i deras  miljöarbete. Kontinuerlig information till kunderna minskar olämliga 
ämnen i avlopp och soppåse.
 

Försäljning av bredband som ger möjlighet till ökad kom-
munikation med färre transporter.

Försäljning av fjärrvärme.

Försäljning av biogas.
 

Uppdelning av hushållsavfallet i en brännbar del och en 
komposterbar del.

Verka för att minska miljöbelastningen från entreprenörer 
och leverantörer.

Böndernas flytgödsel blir biogas och hygieniserat gödsel.

Kvalitet och miljö integrerat i verksamhetsstyrningen
Som en del i affärsutvecklingen inom Karlskoga Energi & 
Miljö är koncernen sedan år 2001, kvalitets- och miljö-
certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. 
Alla verksamheter inom koncernen är certifierade enligt 
ovanstående standarder, frånsett laboratoriet i Agge-
rud, som på grund av att det är ackrediterat har ett eget 
system som revideras av SWEDAC, samt de två nya 
bolagen Karlskoga Vattenkraft AB och Biogasbiolaget 
i Mellansverige AB, som inte har hunnit bli certifierade 
ännu.

Kvalitets och miljörevisioner under året
Två externa revisioner har utförts av Svensk Certifiering, 
en i januari och en i mars. Ett par mindre avvikelser kon

staterades under de genomförda revisionerna. De 
synpunkter som framkommit under revisionerna en en 
viktig hjälp för koncernen i arbetet med att utveckla 
miljöarbetet med ständiga förbättringar.

Kompetensutveckling
Kompetensutvecklingen under året har varit inriktat på 
utveckling inom respektive verksamhetsområde. Regel-
bundet sker miljörelaterade utbildningar, som bland an-
nat behandlar ämnesområden som förbränningsteknik, 
underhållsteknik, miljömätning, riskhantering, risköv-
ningar, miljöadministration, miljöjuridik, kemikaliehan-
tering, provtagning, vattenföroreningar, vattenrening, 
energieffektivisering, energimätningar, mätstandarder, 
arbetsmiljö och livsmedelshygien.
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Inköp
En betydande del av miljöpåverkan sker i samband med 
drift och underhåll av anläggningar. Koncernen har 
genom miljöledningssystemet infört regelmässig miljö-
hänsyn vid upphandling och inköp, exempelvis i form av 
mallar för utvärdering.

Miljöförbättringar under året inom respektive verk-
samhetsområde samt framåtblick
Vattenverket: En stor olycka skedde i vattenskydds-
området vid riksvägen med ett läckage från en 150 liters 
dieseltank på en lastbil. En brand skedde i ett garage 
inom vattenskyddsområdet. I båda fallen så grävdes 
förorenade massor upp. Ett UV-filter har installerats för 
utgående vatten. Detta stärker det mikrobiologiska bär-
riärskyddet ytterligare. 
Framåtblick: Under det kommande året förväntas Läns-
styrelsen ta beslut om vattenskyddsområdet för Timsäl-
ven. En utvidgad förstudie om reservvatten kommer att 
tas fram under året. 

Deponin vid Mosserud: Arbetet med lakvattendam-
marna har under året i princip färdigställts. Kontinuerligt 
sluttäcks en bit av den gamla hushållsavfallsdeponin per 
år. 
Framåtblick: Fortsatt sluttäckning av gamla hushållsav-
fallsdeponin i cirka tio år. Förstudie för framtagande av 
ny deponi ska påbörjas.

Renhållning: Projektet med utsortering av matavfall är 
nu slutfört. 
Framåtblick: Kontinuerligt så kommer fler och fler gas-
bilar att införskaffas under de kommande åren.

Reningsverket: Kvävereningstekniken har varit i drift 
under hela året och alla kvävevärden rapporteras till 
Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar vidare till EU-
kommissionen. 
Framåtblick: Det kommer att särskilt rapporteras fort-
löpande till Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar 
vidare till EU-kommissionen. Hur EU-kommissionen ser 
på saken avseende Sveriges införande av kväverenings-
teknik och uppfyllande av kvävereningskraven kommer 
att avgöras. 

Kraftvärmeverket: Under året har man uppgraderat 
pannanläggningens styrsystem och oljebrännare med 
brännarskåp och ställverk på Skogsrundan. Ny kompres-
sor för tryckluftssystemet på kraftvärmeverket kommer 
att leda till minskad elförbrukning tack vare en energief-
fektiv kompressor.  
Framåtblick: Nytt emissionsmätningssystem för C-
blocket kommer att installeras. En uppgradering av 
övergripande processtyrsystem kommer att säkerställa 
drifttillgängligheten tack vare reservdelstillgången.

Biogasanläggningen: Under året har anläggningen fått 
ett ändrat tillstånd, med tillstånd för transporter dygnet 
runt frånsett vid Gottebol där transporter bara får ske 
vid särskilda tider. 

Framåtblick: I och med att driften blir mer och mer 
stabil och normal så kommer värdena för hållbarhets-
kriterierna att kunna fastställas på ett mer exakt sätt. 
Certifiering enligt SPCR 120 med uppfyllt kvalifikations-
år förväntas framöver, då kan vi börja använda certifie-
ringsmärket för SPCR 120.

Vattenkraften: Under året så har domstolsförhand-
lingar skett angående dammanläggningarna i Nykroppa 
och tillstånd för ombyggand av dessa har erhållits. Ett 
stort arbete med att bygga om Älvestorps dammanlägg-
ning har påbörjats under året. Slutbetänkande 2014-05-
01 Vattenverksamhetsutredningen SOU 2014:35 I vått 
och torrt – förslag tilländrade vattenrättsliga regler, har 
kommit under året. Den kommer att fås stor betydelse 
för branschen med förändrad juridik inom vattenrätten.
Framåtblick: Under 2015 eller 2016 kommer det att ske 
domstolsförhandlingar angående Stora och Lilla Tom-
sjön och Nätsjöns regleringsdammar. Under de kom-
mande åren så kommer vattenverksamhetsutredningen 
och EU:s RAM-direktiv för vatten att vidare implemente-
ras i svensk lagstiftning och i praxis för myndighetsutöv-
ning. 

Oförutsedda händelser med negativ miljöpåverkan
En stor olycka skedde i vattenskyddsområdet med ett 
läckage från en 150 liters dieseltank på en lastbil. En 
brand skedde i ett garage inom vattenskyddsområdet. I 
båda fallen så grävdes förorenade massor upp. Det kon-
staterades att det inte var någon risk för dricksvattnet.

Verksamheterna och miljön
Nedan beskrivs verksamheternas mijömål, måluppfyl-
lelse, nyckeltal och händelser som har haft betydelse för 
miljö och hälsa. 

Betydande miljöaspekter 
Koncerngemensamt Upphandling

Entreprenörer

Kraftvärmeverket Flygaska från avfallspannan
Luftutsläpp från avfallspannan
Luftutsläpp från CFB-pannorna
Koldioxid från torven
Koldioxid från olja
Externa transporter

Miljö Diesel
Kemikalier
Exeterna transporter
Elförbrukning

Elnät Diesel
Förlustel

Biogas Metanslipp

Vattenkraft Vandringshinder för fisk
Onaturliga vattenflöden
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Genemsamma nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Medeltal anställda i hela 
koncern

179 170 153 154 151

Liter bensin som ersatts 
av biogas

14223 16194 11 341 2 294 -

Drivmedelsförbrukning 
moderbolaget, liter

2 866 5 812 1 557 4 501 1 115

  
Miljörelaterade skatter
(kkr)

2014 2013 2012 2011 2010

Miljöskatter KVV
Koldioxid
Svavel
Kväveoxid

957
15

-322

3 215
123

-793

2 535
8

618

2 598
24

761

3 984
42

-286

Avfallsskatt för egen 
verksamhet KVV
Aska 2 074 4 198 3 647 3 464 3865

Negativt värde på kväveoxidutsläppen beror på att 
kraftvärmeverkets utsläpp är lägre än genomsnittet i 
Sverige och renderar därför en återbetalning från NOx-
avgiftssystemet. Avräkningen sker med ett års eftersläp-
ning. 

ELNÄT

Miljömål Resultat Kommentar

Minska nätförlus-
terna

Minskade nätförlus-
ter 2014 150 MWh
Minskning 1 %

Elförbrukning 
innebär alltid en 
miljöpåverkan.

 
Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Medeltal anställda 27 27 26 26 26

Drivmedelsförbrukning, 
liter

33751 35668 37692 36992 34121

Bränsleförbrukningen är arbetsrelaterad, vid höga antal 
strömavbrott vilka påverkas av väder och vind, ökar 
transportbehovet. 

Miljöförbättringar vid nyanläggningar och underhåll 
jämfört med gammal teknik
All nyanlagd kabel är halogenfri. Alla transformatorer 
som installeras idag är PCB-fria. De har även en högre 
verkningsgrad/mindre förluster än äldre. En plan som 
är inskickad till Naturvårdsverket finns för utbyte av 
PCB-kontaminerade transformatorer. Kreosotmängden 
i alla nya stolpar som sätts upp är avsevärt reducerad, 
vilket leder till mindre mark- och luftutsläpp samt bättre 
arbetsmiljö. Isolerade BLL-linor används vid nybyggda 
kraftledningar vilket ger bättre driftsäkerhet och mindre 
krav på ledningsgator, och därmed bättre landskapsbild. 
Nya ställverk har inte lika kraftiga magnetfält som äldre.

KRAFTVÄRMEVERKET

Miljömål Resultat Kommentar

Klimatpåverkan från 
KVV: 
91 g CO2 ekv/kWh

Resultat 2014:  
100 g/kWh
Måluppfyllelse 110 %

-

År 2020 ska utsläp-
pen av fossilt koldi-
oxid från pannorna, 
exklusive plast från 
avfall, och olja från 
reservcentraler vara 
noll.

Koldioxidutsläpp
2013: 37 251 ton CO2
2014: 38 654 ton CO2

På sikt kommer torv 
och verkets olja att 
fasas ut. 

 
Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Medeltal anställda 50 51 49 49 49

Drivmedelsförbrukning, 
liter

7058 11788 9990 9943 11056

Levererad energi

Bränslefördelning

Fossil koldioxid
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MILJÖBOLAGET

Miljömål Resultat Kommentar

Öka bränsleproduk-
tionen på Mosserud

2013: 4 361 ton
2014: 5 373 ton
Måluppfyllelse: 123%

Det fossila bränslet 
torv ersätts

 
Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Medeltal anställda 52 51 51 50 50

Drivmedelsförbruk-
ning, liter

165388 190778 200010 197541 184596

Vatten och avlopp
I och med att bräddvattenreningsanläggningen renar 
det mesta av det vatten som tidigare bräddade ut ore-
nat, så har bräddningen varit minimal under året. 

Miljöprestanda jämfört med gällande villkor
Substans Utsläpp Gränsvärde

Syreförbrukande substans BOD 3,5 mg/l 8 mg/l

Fosfor (Ptot) 0,26 mg/l 0,3 mg/l

Kväve (N-tot) 9,7 mg/l 15 mg/l

Utsläppen av syreförbrukande substanser kan medföra 
syrebrist i sjöar, vilket är skadligt för fiskarna. Fosfor och 
kväve verkar som gödning i sjövatten och medför oön-
skad igenväxning och även syrefattiga bottnar. 

Avfall och deponi
Ett övergripande mål för avfalls- och deponiverksamhe-
ten är att återföra så mycket som möjligt till kretsloppet 
samt att hantera avfallet på ett så miljöriktigt sätt som 
möjligt. 

Avfallsmassor som deponeras eller används som kon-
struktionsmaterial eller sluttäckningsmaterial

Återvinning till energi består av utsorterat brännbart av-
fall, olika flisade fraktioner av trä, papper och plast, samt 
mellanlagrat hushållsavfall. Bottenaskor används till 
konstruktionsmaterial efter utsortering av skrot. Mos-
serud hanerar även farligt avfall i form av insamling och 
mellanlager innan det transporteras vidare till sluthane-
ring. Exempel på sådant avfall är kemikalier från hushåll, 
batterier, spillolja etc. Flygaska från kraftvärmeverket 
betraktas också som ett farligt avfall med särskilda krav 
på deponering. 

STADSNÄT

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Medeltal anställda 6 8 8 8 8

Drivmedelsförbrukning, 
liter

2964 8774 1735 1392 1549

Att utveckla bredbandsnätet i Karlskoga öppnar möj-
ligheterna för hemarbete och videokonferensen, vilket 
har den positiva miljöaspekten av transportbehovet 
minskar.

BIOGAS

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Medeltal anställda 6 4 2 - -

Drivmedelsförbrukning, 
liter

476 2223 0 - -

Gasproduktion
(tusentals Nm³)

1586 7,2 0 - -

Biogas minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med 
fossila drivmedel. Under normal drift är reduktionen 
beräknad till att vara 60-80 %.  
     Certifiering enligt SPCR 120 med uppfyllt kvalifika-
tionsår förväntas framöver, då vi kan börja använda 
certifieringsmärket för SPCR 120. Det har inte varit 
några avvikelse i kraven för hygienisering eller andra 
krav enligt slamcertifieringssystemet SPCR 120. 

VATTENKRAFT

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010

Medeltal anställda 13 13 - - -

Drivmedelsförbrukning, 
liter

21017 9484 - - -

Elproduktion (GWh) 125,3 75,5 - - -

Det stora miljömålet för vattenkraften är produktion av 
nästan koldioxidneutral el. Vattenkraftens huvudsak-
liga miljöpåverkan är inte lätt att sammanställa i korta 
mätbara nyckeltal, mer än att antalet vandringshinder 
för fisk är 53 stycken. I nuläget finns det inga större krav 
på detaljerad rapportering av vattenkraftens miljö-
påverkan men detta kommer troligen att förändras 
framöver. Vattenverksamhetsutredningen undersöker 
hur vattenkraftens miljöpåverkan ska redovisas. Det 
kan komma omfattande krav på miljörapporter för 
vattenkraftverken och reglerdammarna framöver. Det 
kan även komma omfattande krav på omprövningar av 
vattenkraftverk och regleringsdammar samt på anläg-
gande av fisktrappor/faunapassager vid vattenkraftverk 
och regleringsdammar. 



Bolag och styrelse i koncernen
Karlskoga Energi & Miljö
Bolag     Org.nr
Karlskoga Energi & Miljö AB  556507-4126
Karlskoga Elnät AB   556507-4290
Karlskoga Kraftvärmeverk AB  556507-4308
Karlskoga Miljö AB   556507-4456
Karlskoga Stadsnät AB   556562-0340
Karlskoga Vattenkraft AB   556828-0381

Styrelse, ordinarie
Göran Ståhlberg, ordförande
Sten Niklasson, vice ordförande
Ingemar Eriksson
Charlie Jarl
Yvonne Nilsson
Thorbjörn Pettersson
Dan-Åke Widenberg

Suppleanter
Urban Jonsson
Lars Lundh

Verkställande direktör
Jens Isemo

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
med Stefan Lidén som huvudansvarig revisor

Lekmannarevisor
Boo Thuvander

Lekmannarevisor ersättare
Hans-Inge Nilsson
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Koncern och moderbolag

Verksamhetsberättelse
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande 
förvaltningsberättelse för tiden från den 1 januari 2014 
till och med den 31 december 2014.
    Koncernen består av moderbolaget Karlskoga Energi 
& Miljö AB med dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, som 
tillhandahåller nättjänster med stöd av leveranskonces-
sion för område, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, som 
producerar och levererar el, ånga och fjärrvärme, Karl-
skoga Miljö AB, som tillhandahåller vatten och avlopp 
samt avfalls- och deponitjänster, Karlskoga Stadsnät AB, 
som tillhandahåller bredbandstjänster samt Karlskoga 
Vattenkraft AB som producerar el i ägda vattenkraft-
verk.
    I moderbolaget sker köp och försäljning av koncernens 
varor och tjänster. Moderbolaget svarar även för kon-
cerngemensam administration.
    Sedan 2010-12-01 ägs samtliga aktier av Karlskoga 
Kommunhus AB (helägt av Karlskoga kommun). Karl-
skoga Energi & Miljö AB äger samtliga aktier i de fem 
dotterbolagen. Alla bolag har anställd personal. Styrelse 
och verkställande direktör är gemensam för moder- och 
dotterbolagen. 
Koncernens affärsidé är att inom respektive affärsområ-
de tillgodose den kvalitet och effektivitet som kunderna 
önskar. Med fokus på kundernas behov skapar Karlskoga 
Energi & Miljö mervärden och utvecklas med hållbarhet 
som främsta mål.
    Det tidigare helägda dotterbolaget Karlskoga Biogas 
AB, namnändrat till Biogasbolaget i Mellansverige AB, 
avyttrades till 50 procent 2013-10-30. Köpare var det av 
Örebro kommun helägda bolaget Örebro Rådhus AB 
och sedan överfört till KumBro Utveckling AB, delägt av 
Örebro kommun och Kumla kommun.

INVESTERINGAR

Karlskoga Elnät
Högspänningsledningarna på ytterligare en sträcka vid 
Bodalen har ersatts med jordkabel för att öka driftsäker-
heten ytterligare på linjen. Även vid Östra Lonntorp och  
Lonnhyttan har högspänningsledningarna bytts ut för 
att minska avbrotten på sträckorna. Under året har ett 
antal gamla nätstationer rustats upp och försetts med 
bland annat nya ställverk och nya säkrare dörrar. Utbyte 
av personsäkra kabelskåp har också fortsatt enligt plan 
under året. Vid mottagningsstationen C3 i Fisksjön har 
byte av alla reläskydd skett. Infrastrukturen vid Storän-
gen har byggts ut söderut i och med nyetableringar av 
bland annat Biltema med flera. En del av kabelprojektet 
mellan Linnebäck och Pottermyren har färdigställts 
under 2014. 
     Ett nytt mätinsamlingssystem har köpts in, installe-
rats och utvärderats under året för att på ett säkrare sätt 
kunna uppfylla alla lagar och regelverk framöver. När 
det gäller gatubelysningen har gamla kvicksilverarmatu-
rer ersatts av effektivare och miljövänligare alternativ i 
ytterligare ett antal bostadsområden vilket gett fortsatt 
gott resultat genom förbättrat ljus och minskad energi-
förbrukning. 

Karlskoga Kraftvärmeverk AB
Reinvesteringar har gjorts i huvudproduktionsanlägg-
ningen i Björkborn och i anläggningens styrsystem. 
Nyinvesteringar har gjorts i fjärrvärmenätet vid anslut-
ning av tio nya fjärrvärmekunder. 

Karlskoga Miljö AB - Vatten och avlopp
UV-ljus är installerat och har tagits i drift i dricksvatten-
stationen. En ny upptagsbrunn är borrad och ersätter en 
äldre med dålig kapacitet.
       Duplicering av VA-ledningar på Baggängsvägen har 
slutförts liksom en ny vattenledning från kriminalvårds-
anstalten till Mosserud. Vidare pågår utbyggnaden av 
vatten och avlopp på Östra Möckelnstranden enligt plan, 
etapp 2 är klar och etapp 3 påbörjad.
     De omfattande ombyggnationerna på reningsverket 
med kväverening, ny inloppsdel och kemikaliehantering 
är slutbesiktade.
     
Karlskoga Miljö AB - Avfall och deponi
Projektet med avfallsseparering har avslutats under 
2014 och nu har hela Karlskoga sortering av hushållsav-
fall.
     En komprimator har köpts in till Mosserud för hante-
ring av wellpapp vilket leder till minskade transportkost-
nader.
     Två nya tvåfacksbilar, varav en med gasdrift, har köpts 
in under året för att klara insamlingen av matavfall.
 
Karlskoga Vattenkraft AB
Dammrenoveringsprojektet i Älvestorp startade i slutet 
av juni och kommer att pågå till oktober 2015.
     I Oforsen har generatorställverk och kontrollutrust-
ning bytts ut enligt plan och ett nytt lager har moterats i 
Grythyttan efter haveri.
     Arbetet med fjärrövervakningssystemet har pågått 
under året och larmhanteringen nattetid har flyttats från 
Fortum till kraftvärmeverket.

Miljöhänsyn
Huvuddelen av den verksamhet som bedrivs inom 
Miljöbolaget är tillståndspliktig. Inom VA-verksamheten 
är avloppsnätet och avloppsreningsverket i Aggerud 
tillståndspliktiga. Tillstånd finns från 1994 och 1999 med 
utsläppsvillkor för det renade vattnets innehåll av fosfor 
och BOD (biologisk syreförbrukning). Nytt vattentill-
stånd är beviljat och gäller från juni 2013. Kväverening 
och anläggning för bräddvattenrening har införts i det 
nya tillståndet. 
     Utsläppsvärden för både reningsverket och brädd-
vattenrening har godkänts av myndighet.
     VA-verksamheten regleras av ett antal lagar och 
specialbestämmelser som till exempel Lag om allmänna 
vattentjänster (SFS 2006:412) och vattendom A77/1967.
         Miljöbalken reglerar i stort sett allt som hör till ren-
hållningsverksamheten och deponin. I Miljöbalken och 
i avfallsförordningen (2011:927) regleras kommunernas 
ansvar för renhållningsförordningen vilket anger de-
taljbestämmelser om hur verksamheten skall bedrivas. 
Tillstånd krävs för deponianläggningen, hantering och 



transporter av farligt avfall. Mosseruds tillstånd enligt 
Miljöbalken är från 2008-11-27.
     Avloppsslammet från reningsverket går till framta-
gande av lämpligt sluttäckningsmaterial till deponin på 
Mosserud. 
     När det gäller elnätsverksamheten är alla nya trästol-
par som sätts upp numera selektivt impregnerade vilket 
innebär mindre mängd K-olja i luften. BLL-linor och 
kabel används vid all ombyggnad av luftledningar för 
högspänning vilket skonar landskapsmiljön väsentligt. 
Miljökonsekvensbeskrivning bifogas koncessionsansö-
kan till Energimyndigheten i samband med byggande av 
nya ledningar.
     Allt avfall och all gammal materiel källsorteras inom 
samtliga verksamheter. Uttjänta ljuskällor skickas till 
destruktionsanläggning. Bensin och oljor som används 
till motorsågar, röjsågar och andra småmaskiner är ve-
getabiliska oljor och miljövänlig bensin. Omställning till 
miljövänligare fordon, biogas, har påbörjats.
     Alla verksamheter inom koncernen är kvalitets- och 
miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, frånsett 
laboratoriet i Aggerud, som är ackrediterat och revideras 
av Swedac, samt Karlskoga Vattenkraft AB som inte har 
hunnit bli certifierade ännu.

Marknad
Näringslivsutvecklingen i Karlskoga står fortfarande still. 
Verksamheten för befintliga företag och industrier har 
inte förändrats nämnvärt under året. Befolkningsutveck-
lingen har gått något uppåt, främst tack vare invandring, 
och glädjande nog passerade Karlskoga 30 000-strecket 
i slutet av året. 
     Försäljningen av anslutningar till fjärrvärme och 
stadsnät har gått bra, med ett stort sug efter framför 
allt stadsnät. Försäljningen av elavtal har gått trögt då 
marknaden på grund av låga priser legat ganska stilla 
under året. Cirka 600 nya kunder och 2,7 miljoner kronor 
i nya intäkter har blivit resultatet.

Årets Nils Holgersson-mätning av prisläget i landets 
samtliga kommuner visar återigen att bolaget har det 
tredje lägsta prisvärdet i Värmlands och Örebro läns 23 
kommuner.
     Bolaget har under året deltagit i ett antal event som 
Villamässan, Karlskogafesten, Motorsportveckan samt

varit värd för Korpens tipspromenad. Dessutom har ett 
event med de 15 största kunderna samt de årliga skolak-
tiviteterna genomförts.
     Arbetet med att utveckla kundkommunikationen har 
fortsatt, bland annat genom modernisering av hemsidan 
som nu är mer interaktiv och lättnavigerad. Utveckling-
en av bolagets ytor på sociala medier fortsätter också 
att utvecklas. Kundkontakterna på Facebook, Twitter, 
LinkedIn och YouTube har under året ökat med nästa 50 
procent. Toppnoteringarna för Facebook har varit över 
10 000 visningar av ett enskilt inlägg och koncernen 
närmar sig 700 följare.

Personal och organisation
Koncernen organisation är kontinuerligt föremål för 
översyn. Personalomsättningen är låg och genomsnitts-
åldern hög. De närmaste åren väntar många pensions-
avgångar. Planering för hur den framtida organisationen 
bör se ut för att möta marknadens behov och klara 
verksamhetsutvecklingen pågår.  
     Behovet av nyrekryteringar till bolagets verksamheter 
liksom utveckling och förändring av arbetet sätter allt 
större fokus på kompetensutveckling. 
     Kreativitet, engagemang, kvalitet, effektivitet och 
arbetsglädje är de kärnvärden som ligger till grund för 
förhållningssättet inom koncernen. 
     Kompetensutvecklingen under året har inriktats på 
utveckling inom respektive verksamhetsområde samt 
ledarskap.  
     Koncernen är anslutet till till KFS som arbetsgivaror-
ganisation och Energiavtalet är det kollektivavtal som 
tillämpas i bolagen. Pensionsplan är PA-KFS.

FRAMTID

Elnät
Den stora förändringen i och med mätvärdesreformen 
och planerna att skapa framtidenens ”smarta elnät” 
samt skapandet av den nya mer internationella elmark-
naden kommer att påverka bolaget mer och mer under 
de kommande åren. 
     Några av Karlskogas stora industrikunder har under 
hösten minskat produktionen som en följd av lågkon-
junktur och har även lämnat indikationer på ytterligare 
produktionsminskningar under 2015. Energiförbrukning-
en kommer också under 2015 att följas noggrant med 
tanke på den allt osäkrare omvärlden och oron i Europa, 
allt för att bolaget ska kunna möta förändringar av uttag 
och uttagsmönster i ett tidigt skede. 
     Fortsatt ombyggnad sker av högspänningsledningar 
till jordkabel alternativt isolerad lina på landsbygden i 
syfte att minska antalet avbrott ytterligare. 

Kraftvärmeverket
Bolagets huvudinriktning är fortsatt avfallsförbränning 
med energiutvinning. Den regionala och nationella 
kapaciteten på förbränning av avfall ökar alltjämt och 
konkurrensen ökar. 
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Prisnivån på förbränning av avfall fortsätter att sjunka 
och tillgången på avfallsbaserade bränslen minskar.
     Från och med 2015 ingår återvinningsverksamheten 
på Mosserud som en ny avdelning i bolaget. 

Vatten och avlopp
De klimatscenarier som uppmålas för den kommande 
100-årsperioden innebär stora påfrestningar på bolagets 
förmåga att avleda ökande nederbördsmängder. Bola-
get måste fokusera på åtgärder för att möta klimatför-
ändringarna på kritiska områden. De klimatförändringar 
som har störst påverkan på avloppssystemen är ökande 
regnintensiteter och regnmängder samt höjda vatten-
nivåer i vattendrag och sjöar. 
     NöjdKundIndex (NKI) är lågt för bolaget som ska kän-
netecknas av att vara en framåtriktad, värdeskapande 
och hållbar verksamhet. Fokus måste läggas på att 
bättre profilera bolaget och prisvärdet på dess tjänster.
     Då myndighetskraven skärps på kontroller, utsläpps-
värden och krav på omhändertagande samt underhåll 
på gamla anläggningar krävs ytterligare investeringar. 
Tillkommande verksamhetsområden gör att bolaget 
behöver bygga ut befintligt ledningsnät och anpassa 
befintliga anläggningar.
     Kommunen ökar verksamhetsområdet vilket ger ett 
större kundunderlag i framtiden. Bolaget börjar under 
2015 att bygga en vattenledning mellan Karlskoga och 
Degerfors för att säkra lasarettets reservvatten. Detta 
ger även hela Karlskoga ett nödvatten om nuvarande 
vattentäkt skulle slås ut eller om annat avbrott skulle ske 
av vattenleveransen.
     Bolaget moderniserar hela tiden anläggningar och 
bevakningsmöjligheter vilket gör att verksamheten kan 
hålla en högre kvalitet och leveranssäkerhet. 
    2015 planeras för ytterligare investeringar i anlägg-
ningar och ledningsnät. Bland annat rustas den största 
vattenreservoaren, nya reservvattenledningen till lasa-
rettet byggs och skrapspelen i reningsverket byts ut.  
 
Renhållning
Projektet med avfallseparering har under året avslutats 
och nu har hela Karlskoga sortering av hushållsavfall. 
     Från den 1 januari 2015 övergår  renhållningsverksam-
heten till ett nybildat företag, Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB. Under första halvåret planeras för ett

utökat samarbete med Storfors kommun när det gäller 
insamling av hushållsavfall. 

Mosseruds återvinningsanläggning
Från och med den 1 januari 2015 överförs deponiverk-
samheten vid Mosserud till Karlskoga Kraftvärmeverk 
AB.  
     Under nästa år fortsätter sluttäckningen av deponier 
samt projektet med vassdammar för lokalt omhänderta-
gande av lakvatten.  
 
Stadsnät
Verksamhetsåret 2015 kommer att präglas av att öka re-
dundans, förbättrad övervakning samt förbättrat skydd 
hot utifrån. Bolaget kommer även att ha fookus på  att 
öka penetrationen i stadsnätet. 2014 hade bolaget en 
penetration på 59 procent och 2015 är målet 70 procent 
och 75 procent år 2016.
     Under 2015 ska bolaget verka för att utöka tjänsteut-
budet. Fokus kommer att ligga på tjänster från de större 
leverantörerna som Telia, Comhem och Bredbandsbo-
laget, samt tjänster gällande vårdsektorn i samarbete 
med Karlskoga kommun.
     Målet är att sälja anslutningar till 20 nya företagskun-
der och 660 nya hushåll. Av hushållen ska det byggas till 
160 villor och 250 nya lägenheter.
     Intresset för att ansluta sig till stadsnätet är stort. Det 
öppna stadsnätet innebär att slutkunderna i nätet kan 
få en maximal valfrihet och tjänster med hög kvalitet till 
låga priser. Detta är Karlskoga Stadsnät ensamma om 
att erbjuda i Karlskoga. 

Vattenkraft
Elprisernas utveckling samt nederbörd och tillrinning är 
avgörande för bolagets lönsamhet.
     En ny konsekvensklassificering av dammarna kommer 
att påbörjas under 2015 efter att en ny lag om dammtill-
syn tillkommit.
     EUs ramvattendirektiv ställer högre krav på exem-
pelvis fria omlöp, mintappning och status på vattnet. 
Vattenverksamhetsutredningen kan komma att påverka 
bolaget genom att till exempel vattendomarna blir 
tidsbestämda.
     Elpriserna förväntas vara fortsatt låga under de när-
maste åren.      



KONCERNEN - Nyckeltal, resultat- och balansräkning
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Resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 479 552 469 972 434 115 424 893 457 242

Balansomslutning tkr 1 500 710 1 489 628 1 168 232 1 075 831 1 056 340

Rörelsemarginal % 17 13 18 17 19

Nettomarginal % 12 8 16 15 16

Soliditet % 36 35 44 43 43

Avkastning på totalt kapital % 5,5 4,5 7,0 6,8 8,2

Avkastning på eget kapital % 11 8 14 11 14

Avkastning på sysselsatt kapital % 7 6 10 9 11

Självfinansieringsgrad % 150 24 85 194 207

Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Rörelsens intäkter 491 958 470 653

Rörelsens kostnader -409 169 -410 161

Rörelseresultat 82 789 60 492

Resultat från finansiella poster -23 94 -17 184

Resultat efter finansiella poster 59 695 43 308

Balansräkning (tkr) 2014 2013

Anläggningstillgångar 1 391 870 1 369 468

Omsättningstillgångar 110 005 123 050

Summa tillgångar 1 501 875 1 492 518

Summa eget kapital 545 250 515 215

Avsättningar 195 442 197 148

Långfristiga skulder 600 000 600 000

Kortfristiga skulder 161 183 174 325

Summa eget kapital och skulder 1 501 875 1 485 688

Definitioner framgår i årsredovisningen, not 1



MODERBOLAGET - Nyckeltal, resultat - och balansräkning
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Resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 303 100 307 837 293 035 278 842 285 257

Balansomslutning tkr 828 814 824 445 545 926 581 321 581 051

Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Rörelsens intäkter 303 735 308 751

Rörelsens kostnader -305 096 -308 480

Rörelseresultat -1 361 271

Resultat från finansiella poster -3 684 -5 873

Resultat efter finansiella poster -5 045 -5 602

Balansräkning (tkr) 2014 2013

Anläggningstillgångar 775 514 759 088

Omsättningstillgångar 53 300 65 353

Summa tillgångar 828 814 824 441

Summa eget kapital 75 009 75 011

Obeskattade reserver 22 22

Långfristiga skulder 600 000 600 000

Kortfristiga skulder 153 783 149 408

Summa eget kapital och skulder 828 814 824 441

Definitioner framgår i årsredovisningen, not 1



 Karlskoga

Elnät
Verksamheten
Utvecklingen i kommunen påverkar bolagets verksam-
het, utbyggnad förekommer i begränsad omfattning 
och avser då främst enfamiljshus. Ledningsnätet är 
till största delen ombyggt till modern och driftsäker 
standard. En viss nybyggnad sista året vid Storängens 
handelsområde med bland annat etablering av Biltema 
och Dollarstore.
    Tack vare en förhållandevis hög standard på nätet har 
antalet störningar i leveransen av el kunnat begränsas. 
Avbrotten under året har vid respektive tillfälle endast 
berört ett fåtal kunder och begränsats till mindre delar 
av nätet  främst på landsbygden.
    De senaste årens ombyggnad av nätet på strategiska 
sträckor och den tidigare installationen av självsektio-
nerande frånskiljare samt ökningen av underhåll i nätet 
ihop med röjning av ledningsgator har minskat de väder-
beroende avbrottstiderna ytterligare. 
     Förändringar har skett inom elmarknaden de senaste 
åren, med bland annat mikroproduktion och möjlighet 
för alla kunder att välja timmätning. Detta ställer allt 
högre krav på elnätsbolagen avseende mätning och 
rapportering. 

Affärsidé
Karlskoga Elnät AB är aktören som tillhandahåller 
”marknadsplatsen” där elkunder och elleverantörer träf-
fas. Verksamheten kännetecknas av hög driftsäkerhet 
och stort kundvärde.

Personal
Få förändringar har skett på personalsidan under året. 
Organisationen har setts över med tanke på kommande 
pensionsavgångar och den kompetensväxling som be-
höver ske de närmaste åren framöver. 

Ny lagstiftning och ny tillsynsmodell
Energimarknadsinspektionen (EI) har efter riksdagsbe-
slut infört en ny modell för att bestämma nätavgifterna. 
Från och med 2012 bestäms intäktsramen av EI i förväg 
för en fyraårsperiod. De tre första åren i pågående pe-
riod är avklarade och företaget har klarat alla EI:s krav. 
Inför nästa fyraårsperiod krävs att elnätet åldersbestäms 
vilket kommer att kräva mycket resurser under första 
delen av 2015. 
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Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010
Energiomsättning Gwh 406 425 433 437 470

Nätpris. brutto öre/kWh 26,78 26,36 26,00 25,12 23,77

Överföringskostnad öre/kWh 21,44 20,35 20,85 19,80 18,56

Medelavbrottstid, aviserad timmar 0,04 0,06 0,05 0,09 0,11

Medelavbrottstid, oaviserad timmar 0,42 0,78 0,21 1,20 0,64

Nätkunder, lågspänning antal 15 251 15 395 15 343 14 918 14 979

Nätkunder, högspänning antal 42 42 41 41 39

Nätförluster MWh 16 370 17 109 16 369 15 736 19 316



Resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 106 674 110 804 110 375 107 930 110 620

Balansomslutning tkr 160 582 162 132 165 203 160 230 171 706

Rörelsemarginal % 20 19 20 21 22

Avkastning på sysselsatt kapital % 17 17 19 19 19

Avkastning på totalt kapital % 13,5 13,0 13,9 14,4 14,9

Nettomarginal % 19 18 19 20 21

Soliditet % 54 53 50 51 46

Självfinansieringsgrad % 241 263 310 365 391

Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Rörelsens intäkter 108 756 112 080

Rörelsens kostnader -87 056 -91 093

Rörelseresultat 21 700 20 987

Resultat från finansiella poster -1 168 -999

Resultat efter finansiella poster 20 532 19 988

Balansräkning (tkr) 2014 2013

Anläggningstillgångar 131 084 129 453

Omsättningstillgångar 29 499 32 679

Summa tillgångar 160 582 162 132

Summa eget kapital 8 937 8 900

Obeskattade reserver 99 440 99 440

Långfristiga skulder 40 000 40 000

Kortfristiga skulder 12 206 13 793

Summa eget kapital och skulder 160 582 162 132
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Definitioner framgår i årsredovisningen, not 1



 Karlskoga

Kraftvärmeverk
Verksamheten
2014 var det varmaste året i Sverige sedan temperatur-
mätningarna började på 1860-talet. Medeltemperaturen 
var 6,9 grader vilket är 0,2 grader högre än det förra 
rekordet från 1934. Antalet graddagar i Karlskoga upp-
gick endast till 84 % av normalårets graddagar. Kraft-
värmeverket levererade 182 GWh fjärrvärme vilket kan 
jämföras med årsmeddelleveransen under de senaste 
fem åren som är 215 GWh. 
 

Levererad energi 
(GWh)

2014 2013 2012 2011 2010

Fjärrvärme 182 209 203 204 246

Ånga 113 118 118 115 130

Elkraft 27 26 31 33 43
 
Energimängderna i tabellen är inte normalårskorrigerade.

 
Den nationella kapaciteten för förbränning av biomal 
har under 2014  fortsatt att vara högre än tillgången på 
animaliskt avfall. Den svenska köttproduktionen har 
minskat i omfattning och tillgången till animaliskt avfall 
har minskat. 

Fjärrvärmesystemet har byggts ut och ett systematiskt 
arbete pågår för att effektivisera distribution av fjärrvär-
me. Genom att sänka returtemperaturen skapas bättre 
förutsättningar för både elproduktion och rökgaskon-
densering. 

Affärsidé
Karlskoga Kraftvärmeverk producerar och levererar en-
ergitjänster till företag och privatpersoner i Karlskoga-
regionen.

Personal
Personalomsättningen är låg och genomsnittsåldern 
hög. Behovet av nyrekryteringar till verksamheten lik-
som utveckling och förändring av arbetet sätter fokus på 
kompetensutveckling. De personalintensiva verksamhe-
terna biomalförbränning, elkraftproduktion, rökgaskon-
densering och ökad avfallsförbränning ställer stora krav 
på organisationen.

Resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 207 020 220 463 218 417 212 049 247 021

Balansomslutning tkr 431 803 439 939 449 046 449 350 472 688

Rörelsemarginal % 17 18 21 18 20

Avkastning på sysselsatt kapital % 10 12 15 12 13

Avkastning på totalt kapital % 8,1 9,2 11 9 10

Nettomarginal % 16 17 20 16 18

Soliditet % 60 56 51 44 45

Självfinansieringsgrad % 294 234 518 263 276
 
 
Definitioner framgår i årsredovisningen, not 1. 
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Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Rörelsens intäkter 207 192 220 640

Rörelsens kostnader -171 950 -176 649

Rörelseresultat 35 242 43 991

Resultat från finansiella poster -2 330 -2 593

Resultat efter finansiella poster 32 912 41 399

Balansräkning (tkr) 2014 2013

Anläggningstillgångar 391 982 404 306

Omsättningstillgångar 39 821 39 275

Summa tillgångar 431 803 443 580

Summa eget kapital 35 708 28 650

Obeskattade reserver 285 722 285 722

Avsättningar 5 588 3 522

Långfristiga skulder 80 000 100 000

Kortfristiga skulder 24 785 25 686

Summa eget kapital och skulder 431 803 443 580



 Karlskoga

Miljö
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Affärsidé
Karlskoga Miljö AB ska producera och leverera rent vat-
ten, avleda och rena avloppsvatten samt utföra renhåll-
nings- och återvinningstjänster i Karlskoga med omnejd. 
Bolaget ska även driva regionens främsta återvinnings-
anläggning.

Verksamheten
Försäljningen av vatten har uppgått till 3,5 miljoner m³. 
Kvaliteten på det levererade dricksvattnet har varit god. 
Under året har 18 nya vattenkunder tillkommit.
     Ett arbete pågår tillsammans med kommunens sam-
hällsbyggnadsförvaltning för att ta fram en vattenplan 
för Karlskoga. En ny verksamhetsredning har gjorts 
under året som innefattar större bebyggelser utanför 
befintligt verksamhetsområde. Arbetet med faststäl-
lande av plan kommer att fortsätta under 2015. 
     Flera större investeringsprojekt har genomförts i bola-
gets anläggningar och på ledningsnätet. 
      Det har inträffat 15 vattenläckor på huvudledningar 
under året. Under augusti drabbades Karlskoga av kraf-
tigt regn vilket ledde till ett flertal källaröversvämningar.  
Dessutom har några större olyckor med bränder och 
trafikolyckor skett inom vattenskyddsområdet. Bolaget 
har väl fungerande rutiner för avvikelser samt en hög 
kompetens och stort engagemang hos personalen vilket 
gör att man har klarat av avvikelserna på ett bra sätt 
med minimala störningar. 
     I reningsverket vid Aggerud har 7,3 miljoner m³ av-
loppsvatten renats. Actiflo reningsanläggning har varit i 
bruk vid ett flertal tillfällen under året och fungerat bra.      
Total mängd avfall till Mosseruds återvinningsanlägg-
ning uppgår till 87 733 ton. 
     Projektet med separering av matavfall har avslutats 
under året och insamlat matavfall under 2014 är 1 827 
ton.

Personal
I bolaget är 52 personer verksamma. Kompetensutveck-
ling under året har framför allt varit inriktad på vidareut-
bildning inom respektive verksamhetsområde. 

Nyckeltal, tusen m³ 2014 2013 2012 2011 2010

Producerad vatten-
mängd

5 580 5 608 5 377 5 352 5 805

Mottagen avlopps-
mängd

7 324 6 231 7 077 6 249 6 243

Såld vattenmängd 
- totalt

3 483 3 456 3 288 3 612 3  409

Förbrukning per 
invånare, m³

116 117 114 124 117

Nyckeltal, ton 2014 2013 2012 2011 2010

Invägd mängd avfall 87 733 94 819 77 410 94 529 88 081

Beskattad mängd 
avfall

11 363 11 911 9 593 15 852 13 686

Hämtat hushålls-
avfall

5 564 7 331 7 007 7 683 7 613

Hushållsavfall per 
invånare, kg

219 248 241 264 262

Nyckeltal fyllnads-
massor, ton

2014 2013 2012 2011 2010

Konstruktionsma-
terial och övriga 
massor

56 528 48 442 33 455 9 188 15 936

Deponi, konstruk-
tionsmaterial och 
övriga massor

61 540 52 113 56 218 31 023 37 432

Sluttäckningsmassor 11 955 3 988 10 787 43 728 42 428

Totalt: Deponi, 
konstruktionsmate-
rial, övriga massor 
och sluttäcknings-
material

73 495 56 101 67 005 74 751 79 860



Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Rörelsens intäkter 119 948 106 202

Rörelsens kostnader -105 808 -102 963

Rörelseresultat 14 140 3 239

Resultat från finansiella poster -4 186 -3 870

Resultat efter finansiella poster 9 954 -630

Balansräkning (tkr) 2014 2013

Anläggningstillgångar 359 420 350 487

Omsättningstillgångar 17 124 19 420

Summa tillgångar 376 544 369 908

Summa eget kapital 30 765 30 099

Obeskattade reserver 169 683 163 183

Avsättningar 22 749 33 927

Långfristiga skulder 135 000 125 000

Kortfristiga skulder 18 347 17 699

Summa eget kapital och skulder 376 544 369 907
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Resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 111 921 108 642 109 405 111 005 107 925

Balansomslutning tkr 376 544 369 907 362 350 365 278 374 329

Avkastning på sysselsatt kapital % 1 1 5 5 4

Avkastning på totalt kapital % 1,0 0,9 3,4 3,6 3,2

Rörelsemarginal % 5 3 12 11 11

Nettomarginal % 1 neg 7 7 7

Soliditet % 43 42 40 40 38

Självfinansieringsgrad % 73 39 57 121 157
 
 
Definitioner framgår i årsredovisningen, not 1. 
 
 



Karlskoga

Stadsnät
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Affärsidé
Karlskoga Stadsnät AB erbjuder företag, hushåll och of-
fentlig förvaltning i Karlskoga anslutning till ett fibernät 
med attraktivt tjänsteutbud, hög kapacitet och så kon-
kurrenskraftiga priser att Karlskoga Stadsnät upplevs 
som den självklara och bästa leverantören.

Marknaden
Marknaden i Karlskoga utgörs av 1 600 företag, inklu-
sive offentlig förvaltning, varav 300 företag bedöms ha 
särskilda kommunikationsbehov. Det finns 7 000 hushåll 
boende i flerbostadshus och 6 000 hushåll boende i 
egnahem. 
     Bolaget har till och med 2013 anslutit cirka 8 400 hus-
håll, vilket är 62 procent av marknaden. Av dessa är det 
cirka 5 000 kunder som köper tjänster via stadsnätet. 

Verksamheten
Stadsnätet är ett öppet nät vilket innebär att slutkunden 
själv väljer tjänsteleverantör. De leverantörer som finns 
för hushållskunder är Bahnhof, Blixtvik, Bredband2, All-
Tele, Universal Telecom, Riksnet, ePhone, Canal Digital,      

Viasat och Tuna KabelTV. På företagssidan levererar
Banverket, TDC, IP Only, Telenor, Norrsken, Nobeli, Etab 
Data, Ninetech, Office IT-Partner och Proett tjänster.  
     En stor del av arbetet under året har bestått i att öka 
kapaciteten i nätet för framtida behov samt att säkra 
kvaliteten på TV-signalerna. Ombyggnationen färdig-
ställdes i juni och medför att alla kunder nu kan beställa 
tjänster på minst 1 000 mbit/s. För att möta de ökade at-
tackerna utifrån har två specialiserade skydd byggts in. 
Ett sitter först i bolagets nät och det andra hos en extern 
operatör. Efter dessa åtgärder finns ett skydd som ligger 
i framkant. 
     Stadsnätet har idag ett mycket starkt tjänsteutbud. 
Det finns bland annat fyra leverantörer som erbjuder TV 
och två som gör detta i paketeringar med andra tjänster. 
PTS har dessutom gjort en undersökning som visar att 
stadsnäten har cirka 20 procent lägre priser än konkur-
renterna.  
     Under året har bolaget anslutit 30 företag och av hus-
hållen har cirka 600 blivit aktiva kunder. Arbetet under 
året har präglats av byggnation till drygt 180 villor och 
till tio privata fastighetsägare.

Resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 18 096 19 601 17 078 16 294 16 343

Balansomslutning tkr 116 640 106 520 96 404 124 720 102 703

Avkastning på sysselsatt kapital % 6 6 2 1 2

Avkastning på totalt kapital % 4,8 4,9 2 1 2

Rörelsemarginal % 29 25 8 8 10

Nettomarginal % 23 20 0 neg 1

Soliditet % 54 52 47 41 32

Självfinansieringsgrad % 73 63 40 59 44

Definitioner framgår i årsredovisningen, not 1.



Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Rörelsens intäkter 18  606 19 601

Rörelsens kostnader -13 270 -14 654

Rörelseresultat 5 336 4 947

Resultat från finansiella poster -1 085 -1 057

Resultat efter finansiella poster 4 251 3 890

Balansräkning (tkr) 2014 2013

Anläggningstillgångar 102 065 94 287

Omsättningstillgångar 14 575 12 233

Summa tillgångar 116 640 106 520

Summa eget kapital 10 034 9 975

Obeskattade reserver 68 652 58 652

Långfristiga skulder 35 000 35 000

Kortfristiga skulder 2 954 2 893

Summa eget kapital och skulder 116 640 106 520
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 Karlskoga

Vattenkraft
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Verksamheten
Bolaget producerade 125,3 GWh, vilket överstiger 
normal elproduktion, och snittpriset var 287,79 SEK/
MWh under året. Flera nederbördsperioder medförde en 
gynnsam tillrinning, detta har inneburit en hög produk-
tion stor del av året, vilket även fyllt på magasinen inför 
början av 2015.
     Under året har en genomlysning av ekonomin skett 
och en bemanningsplan har tagits fram. En riskanalys 
har gjorts för bolagets anläggningar och verksamhet.
     I Oforsens kraftverk har investeringar i generatorställ-
verk och kontrollutrustning utförts enligt plan. Damm-

säkerhetsprojektet i Älvestorp är uppstartat under året 
och kommer att pågå till oktober 2015. 
 
Personal
Medelåldern i bolaget är hög och en bemanningsplan 
har tagits fram för de nyrekryteringar som behövs de 
kommande åren.

Affärsidé
Karlskoga Vattenkraft AB producerar el i bolagets 
vattenkraftanläggningar som sedan säljs via elbörsen 
NordPool. 

Resultat och ställning 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 44 618 30 972 - - -

Balansomslutning tkr 281 998 253 009 - - -

Rörelsemarginal % 28 neg - - -

Avkastning på sysselsatt kapital % 6 8 - - -

Avkastning på totalt kapital % 4,8 6,8 - - -

Nettomarginal % 17 38 - - -

Soliditet % 34 33 - - -

Självfinansieringsgrad % 92 175 - - -
 
 
Definitioner framgår i årsredovisningen, not 1. 
 
Bolaget förvärvades till koncernen 2013-02-01. 

Resultaträkning (tkr) 2014 2013

Rörelsens intäkter 45 906 32 046

Rörelsens kostnader -33 117 -35 356

Rörelseresultat 12 789 -3 310

Resultat från finansiella poster -4 874 15 958

Resultat efter finansiella poster 7 915 12 648

Balansräkning (tkr) 2014 2013

Anläggningstillgångar 257 420 247 722

Omsättningstillgångar 24 578 5 288

Summa tillgångar 281 998 253 009

Summa eget kapital 67 513 68 482

Obeskattade reserver 36 685 18 485

Långfristiga skulder 160 000 150 000

Kortfristiga skulder 17 799 16 042

Summa eget kapital och skulder 281 998 253 009





Vår affärsidé är att inom respektive verksamhetsområde 

tillgodose den kvalitet och effektivitet som kunden önskar.

Med fokus på kundernas behov skapar vi mervärden 

och utvecklas med hållbarhet som främsta mål. 

Karlskoga Energi & Miljö AB • Box 42 • 691 42 Karlskoga
Telefon 0586-750 100 • e-post info@karlskogaenergi.se • www.karlskogaenergi.se


