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Hela den samlade marknadsavdelningen på Alingsås Energi. Främre raden från vänster: Kenneth 
Paridon, Jan Werner, Eva-Lis Svensson, Emma Essman Melin och Annika Carlsson. Bakre raden 
från vänster: Leif Pettersson, Inga-Lena Ström Löfqvist, Mia Oskarson och Rebecka Andreasson. 

På bilden saknas Lena Oskarson.

Varje år mäter Alingsås Energi sina kunders nöjdhet, Nöjd-kund-index (NKI). Under 
2013 genomfördes dessa mätningar vid fyra tillfällen, med 50 kunder åt gången, för 
att finna ut vad kunderna egentligen tycker och tänker om Alingsås Energi. Detta i 
jämförelse med sju andra energibolag i närområdet och sett till ett Sverige-index i stort.

Alingsås Energi står sig onekligen mycket bra vid en jämförelse. Snittbetyget för 
andelen nöjda kunder uppgick till hela 84 procent, vilket betyder en förbättring av före-
gående års redan höga siffror.

Vid mätningen lades stor vikt vid informationsflöde, bemötande, webbsida, åter-
koppling, råd med mera. På samtliga av dessa punkter erhöll Alingsås Energi ett högt 
betyg. Något som dock sticker ut lite extra är att Alingsås Energis personal lyfts fram 
som ett föredöme.

– Vi har mycket höga betyg vad gäller vårt trevliga bemötande, att vi är lätta att nå, 
att man snabbt får hjälp och bra råd samt att återkopplingen är god, säger en stolt och 
glad Inga-Lena Ström Löfqvist, marknadschef på Alingsås Energi.

Mätningen ger också ett kvitto på att Alingsås Energi står sig väl när det kommer till 
prisbilden, att man har få avbrott samt att eventuella problem åtgärdas snabbt.

Vill du veta mer om kundenkäten är du välkommen att ta kontakt med Inga-Lena 
Ström Löfqvist på Alingsås Energi eller kika in på webbsidan www.alingsasenergi.se.

Nöjda kunder viktigt 
för Alingsås Energi
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Hög grad av trivsel
Alltsedan 2003 har Alingsås Energi genomfört årliga enkätunder-
sökningar med personalen, bland annat för att ta fram ett Nöjd-
Medarbetare-Index (NMI). Detta för att utröna personalens trivsel på 
och med sitt arbete. Indexet sätts ihop av tre huvudområden med 
fokus på om arbetet som sådant är stimulerande, om det upplevs som 
viktigt och om man känner stolthet över att jobba på Alingsås Energi. 
Mätningen sker enligt en sexgradig skala, 0 – 5, och årets resultat på 
den sistnämnda, och kanske mest centrala frågan, landade på 4,2. 
Föregående år var motsvarande siffra 4,05 och året dessförinnan låg 
den på 3,58. Med andra ord: stoltheten över att jobba på Alingsås 
Energi är hög och har varit stigande under de senaste tre åren. Totalt 
fick alla medarbetare svara på 28 frågor. 

– Vi är givetvis mycket glada över att vår personal trivs med sitt 
arbete och är stolta över att jobba i bolaget. Det stärker oss i vår upp-
fattning att vi jobbar tillsammans på rätt sätt mot ett gemensamt mål, 
säger Fredrik Wizeman, kvalitets- och miljösamordnare på Alingsås 
Energi.

Vill du veta mer om medarbetarenkäten är du välkommen att ta 
kontakt med Fredrik Wizeman på Alingsås Energi eller kika in på 
webbsidan www.alingsasenergi.se.

    Ljusare och 
  tryggare i 
      allén med 
    ny belysning.

Norra Ringgatans allé har blivit både ljusare 
och tryggare tack vare en ny belysning som 
genom ljusvandrarnas försorg röstades fram 

att bli permanent efter Lights in Alingsås.
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Jan Olofzon, VD

Utvecklings-
kraft för 
Alingsås!

Alingsås Energi kan visa upp en mängd 
goda samarbeten med kunder och part-
ner. Under många år har vi byggt upp 
ett gott förtroende och ökat antalet nöjda 
kunder. För ungefär 15 år sedan beslu-
tades att starta samarbete med starka 
partner som kunde stödja verksamheten 
med fjärrvärmeproduktion och elhandel, 
där Alingsås Energi stod för distribution 
och kundrelationer. Detta har skapat ett 
företag med fokus på kunden och har 
bidragit till en stark utveckling av hållbar 
och förnyelsebar energi i Alingsås. De 
senare åren har vi byggt upp och förstärkt 
verksamheten. Vi har också diskuterat och 
föreslagit förändringar så att vi själva kan 
svara för helheten, för att sedan på en ny 
plattform fortsätta utvecklingen mot den 
hållbara energiomställningen i Alingsås. 
2013 blev det år då dessa strategiska 
förändringar genomfördes.

1 mars köpte vi vårt första vindkraft-
verk, Krökelimur. Verket är beläget mel-
lan Falköping och Tidaholm, av fabrikatet 
Enercon och uppfört 2002. Det är ett 
relativt litet vindkraftverk, men vi har nu 
startat vår väg mot egen elproduktion, 

och vi kallar det vårt eget "läroverk".
Den 5 april skrevs ett avtal med vår nya 

kommunikationsoperatör Zitius. Vi ändrar 
härmed vår affärsmodell för Stadsnätet, 
lämnar bredbandstjänsterna till markna-
den och fokuserar själva på att sälja 
anslutningar och sköta det fysiska nätet. 
Det innebär en satsning på enbart öppet 
stadsnät, vilket kommer att innebära stör-
re valfrihet, högre hastigheter och större 
utbud för våra kunder. 

Efter ett långt och gott ägarsamarbete 
köpte vi den 3 maj Göteborg Energis aktier 
i vårt dotterbolag Alingsås Energi AB 
och blev därmed helägare till elhandels-
verksamheten i Alingsås. Ägarsamarbetet 
avslutades men det praktiska samarbetet 
fortsätter, och ett nytt avtal har teck-
nats gällande elhandeln mellan Alingsås 
Energi AB och Göteborg Energi DinEl AB.

1 juli genomfördes vår största affär 
genom att fjärrvärmeproduktionen i Aling-   
sås förvärvades från Statkraft. Efter 15 år 
med verksamheten i annan regi har nu 
Alingsås Energi helhetsansvar för fjärrvär-
meverksamheten. Vi kan nu själva driva 
arbetet mot den energieffektiva omställ-

ningen i samhället och en ökad konkur-
renskraft för fjärrvärmen i Alingsås.

När detta år med alla stora förändringar 
är till ända känns det extra gott att kunna 
redovisa det högsta ekonomiska resultatet 
i bolagets historia. Fjärrvärmeaffären har 
bidragit till ett stort överskott, dels beroen-
de på engångseffekter från affären, dels 
på väderberoende omständigheter, men 
också på en strukturell effekt som fort-
sättningsvis kommer att stärka affären. Att 
dessutom fjärrvärmepriset varit sjunkande 
under två år i rad är mycket glädjande och 
stärker konkurrenskraften för fjärrvärmen 
i Alingsås. Affärsmodellsförändringen på 
Stadsnätet uppvisar liknande goda effek-
ter genom att kunderna får lägre pris, 
bättre utbud och kapacitet samtidigt som 
Alingsås Energi får en stabilare affär. Till 
detta skall vi också lägga att vi aldrig 
tidigare haft så låg klimatpåverkan i verk-
samheten. All el vi levererar är grön el och 
den fossila andelen bränsle i fjärrvärme-
produktionen har varit extremt låg, endast 
0,5 %. Våra leveranser är alltså klimatneu-
trala, av el till 100 % och av fjärrvärme till 
99,5 %. 

Genom årets förändringar har vi skaffat oss 
en ny plattform för utvecklingen mot framti-
den. Även om vi avslutat några samarbeten 
så är det vår övertygelse att ett gott sam-
arbete med partner, kunder och samhället 
i övrigt är den bästa formen för att bidra till 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett 
exempel är vår affärsmodellsförändring för 
Stadsnätet, vilken vi har genomfört i sam-
arbete med vårt systerbolag Alingsåshem. 
Alingsåshems mål är att erbjuda ett öppet 
stadsnät där hyresgästerna själva får välja 
leverantör av TV, telefoni eller bredbands-
tjänster, och där alla tjänsterna skall bäras 
av en och samma infrastruktur. Vårt mål 
är att expandera fibernätet i Alingsås till 
invånare och företag på basis av en stabil 
affär. Tillsammans har vi nått våra mål och 
kan erbjuda kunderna lägre pris och bättre 
utbud, och tillsammans har vi totalt sett nått 
ett högre mål än vad vi kunnat göra var och 
en för sig. Det är ett exempel på att vi till-
sammans skapar en utvecklingskraft som 
driver på mot en hållbar utveckling. 

Ett annat bra exempel på samarbete vi 
bidragit till under året är nollenergiskolan i 
Stadsskogen, där vi gemensamt med sys-

terbolaget Fabs hittat den bästa lösningen 
för elutbytet från den stora solcellsanlägg-
ningen. 

Lights in Alingsås har utvecklats under 
2013 med sagoberättelser som tema. HC 
Andersens sagovärld engagerade många 
i samhället, inte minst skolor, butiker, bib-
liotek och föreningar. 85 000 intresse-
rade kom till Alingsås i oktober för att 
ljusvandra. Årets fasta ljusinstallation blev 
Norra Ringgatans allé, där ljusvandrarna 
fick rösta fram vilken belysning som skulle 
installeras permanent. Engagemanget är 
stort för Alingsås utveckling.

Den absolut största utmaningen för 
framtiden är omställningen till ett hållbart 
samhälle, med energieffektivitet, förnyel-
sebar energi och lägre resursförbrukning. 
Det viktigaste för oss är att bibehålla vår 
konkurrens- och utvecklingskraft i en tid 
med allmän energieffektivisering och mins-
kande leveranser. Lösningen ligger även 
i fortsättningen i vårt sätt att bemöta och 
skapa värde för våra kunder. Flera tekniska 
utmaningar kommer som en konsekvens 
av denna utveckling, bland annat utveck-
lingen av smarta nät, förnyelsebar lokal 

produktion, laddstationer för elbilar m m.
Då känns det tryggt att vi återigen kan  

glädjas åt mycket höga värden på Nöjd-
Kund-index och Nöjd-Medarbetar-index. 
Extra glada blir vi när kunder, som själva 
bidrar till Alingsås utveckling, väljer oss 
som helhetsleverantör av el, fjärrvärme och 
bredband. Estrad Alingsås, som invigdes 
2013, är en sådan kund liksom Candidator 
som också satsade stort genom att bland 
annat ta över Posten ITs datahall. Jag är 
mycket stolt över mina medarbetare som 
axlat en så stor förändring i verksamheten 
som 2013 inneburit, och som år efter år 
bemöter våra kunder på ett sådant sätt att 
vi kan uppvisa ett NKI som är mycket högre 
än vad energibranschen generellt visar.

Det är tillsammans vi skapar kraften 
för utveckling mot ett starkt och hållbart 
Alingsås. Tack kunder, partner, styrelse 
och medarbetare för ett gott samarbete 
och goda resultat under 2013!

Ett historiskt år Goda samarbeten
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1 juli 2013 är att betrakta som en historisk dag för Alingsås Energi. Då förvärvades nämligen 
fjärrvärmeverket på Sävelund från norska Statkraft, och bolagets enskilt största affär någonsin 
var ett faktum.

NyckELtAL fjärrvärmE 
ALiNGsås ENErGi Nät AB 2013
årsproduktion: 
145 GWh, ca 99,5 % biobränslen.
kundanläggningar: 
1103 stycken, varav 630 villor och 170
flerbostadshus med 5 850 lägenheter.

     Detta 
 kommer att 
    stärka vårt 
 långsiktiga 
hållbarhets-
     arbete.

Förvaltningsberättelse 
för Alingsås Energi Nät AB

ägarförhållanden
Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är sedan 2004-01-01 ett helägt 
dotterbolag till AB Alingsås Rådhus (ABAR), 556656-2244. ABAR 
ägs av Alingsås kommun, 212000-1553 och i koncernen ingår 
även FABS AB och AB Alingsåshem som dotterbolag till ABAR.  

AENAB är moderbolag för kommunens samlade energiverk-
samhet. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Alingsås 
Energi AB (AEAB), 556499-0413.

verksamheten
Koncernen Alingsås Energi driver verksamheterna elhandel, elnät, 
värme, stadsnät och tjänster närliggande kärnverksamheten. El-
handel bedrivs i dotterbolaget AEAB, övriga i moderbolaget 
AENAB.

Elnät, omfattar elnätsverksamheten inom Alingsås tätort, Västra 
Bodarna, Björkekärr, Bälinge samt Rödene. 

värme, omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärr-
värme inom Alingsås tätort och Hemsjö kyrkby. Värmen produce-
ras huvudsakligen i vår anläggning på Sävelund.

stadsnät, omfattar bredbandsnät och datakommunikation, med 
kunder främst inom Alingsås tätort och transitering till norra kom-
mundelen. På stadsnätet finns tjänster som transitering, Internet, 
telefoni och kabel-TV.

tjänster, innefattar gatubelysning i tätorten och södra delen av 
kommunen på uppdrag av Alingsås kommun. AENAB äger gatu-
belysningsanläggningarna och levererar ljus till kommunen. Det 
omfattar också service- och underhållsarbeten på värmecentraler 
som utförs för ett antal större kunder och administrativa tjänster 
åt kommunen som fakturering av vatten, avlopp och renhållning.

Elhandel, inköp och försäljning av el.

väsentliga händelser
Energileveranserna är mycket väderberoende. 2013 var det 4,5 % 
varmare än ett normalår och 2,5 % varmare än föregående år. 

Elnät
Den transiterade energivolymen till våra 13 999 kunder (13 911) 
uppgick till 221,8 GWh (227,8), en minskning med 2,6 % jämfört 
med föregående år.

Elnätet har under året fortsatt att byggas ut i samband med ny 
bebyggelse och för att bibehålla den höga driftsäkerheten. 

Årets aktiverade investeringar uppgick till 6 094 kkr (10 913). 

värme
Försäljningsvolymen för året var 121,9 GWh (123,5), en minskning 
med 1,3 % jämfört med föregående år.
Fr.o.m. den 1 juli 2013 har vi tagit över produktionsanläggning-
arna i Alingsås som tidigare ägdes av Statkraft Värme. 

Under året har vi anslutit 18 (30) nya värmecentraler till fjärr-
värmenätet. Årets aktiverade investeringar uppgick till 125 526 
kkr (12 000). 

stadsnät 
Nettoomsättningen har under året ökat med 7,4 % jämfört med 
föregående år och engångsintäkterna från nya kunder ökade 
samtidigt med 11,0 %.
Vi har infört en förändrad affärsmodell som innebär att vi kommer 
att lämna bredbandstjänsterna till marknaden och fokusera på att 
sälja anslutningar och sköta det fysiska nätet.

Årets aktiverade investeringar uppgick till 6 287 kkr (4 584). 

vindkraft
Den 1 mars 2013 köpte Alingsås Energi Nät AB företagets första 
vindkraftverk.

Årets aktiverade investeringar uppgick till 3 220 kkr (0). 

tjänster
Ett stort uppdrag för marknadsavdelningen har under året varit 
det administrativa arbetet med införandet av fastighetsnära 
avfallsinsamling på uppdrag av Alingsås kommun.

Belysningsområdet fortsätter att växa och energieffektiviseras. 
Förbrukningen per ljuspunkt har minskat med 5,5 % jämfört med 
föregående år.

Affärsområdet är under utveckling, framförallt inom energief-
fektiviseringstjänster och mättjänster.

Årets aktiverade investeringar i belysningsanläggningar upp-
gick till 4 232 kkr (2 738).

Övrigt
Den 3 maj 2013 förvärvade Alingsås Energi Nät AB de aktier i 
Alingsås Energi AB som ägdes av Göteborg Energi AB.

Under året har en skatterevision initierats av skatteverket avse-
ende inkomstskatteåret 2012. 

Årets aktiverade investeringar i byggnader och mark (not 7-10) 
uppgick till 8 910 kkr (487).

Årets aktiverade investeringar i inventarier uppgick till 3 495 
kkr (417).

Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, 
556402-5905, får härmed avge års- och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2013-01-01– 2013-12-31, vilket är bolagets tjugo-
tredje räkenskapsår sedan bolagiseringen 1991.

Fjärrvärmeverket i egen ägo

I och med förvärvet tar Alingsås Energi 
över helhetsansvaret för fjärrvärmeverk-
samheten där produktionen till över-
vägande del drivs med biobränsle och 
försörjer Alingsås fjärrvärmekunder med 
värme och varmvatten.

– Genom övertagandet kan vi själva 
driva arbetet mot en energieffektiv omställ-
ning med förnyelsebara bränslen och där-
med öka konkurrenskraften för fjärrvär-
men i Alingsås, säger Jörgen Damborg, 
affärsområdeschef Värme.

Ett led i att öka konkurrenskraften är att 
se över framtida prismodell.

– Fjärrvärmepriset till kund har sänkts 
två gånger under senare tid. Nu ska vi 
ta fram en ny prismodell som baseras på 
säsongspris, vinter kontra sommar, men 
som i det stora hela ska innebära ännu 

lägre pris för våra kunder sett över hela året, 
förklarar Jörgen Damborg.

I förvärvet ingick även befintlig perso-
nal. Dessa har nu stärkts upp och efter 
årsskiftet uppgår styrkan till fyra personer. 
Även dessa ser positivt på nyordningen.

– Vi kan genom förändringen få till 
en bättre helhetsbild och därmed såväl 
effektivisera verksamheten som öka verk-
ningsgraden – till nytta för både bolaget 
och våra kunder, säger Einar Ström, 

driftsansvarig på fjärrvärmeverket.
– För oss anställda innebär det också 

att vi får en massa kollegor, vilket stärker 
vår organisation och skapar en helt annan 
trygghet.

Även Jörgen Damborg är mycket till-
freds med förvärvet.

– Efter 15 år av outsourcing tar vi hem 
verksamheten i egen regi igen och detta 
kommer att stärka vårt långsiktiga hållbar-
hetsarbete för Alingsås kommun.

Andreas Oskarson, Einar Ström, Morgan Kyrk och Anders Fridlund jobbar alla på 
fjärrvärmeverket och är numera en del av Alingsås Energis personalstab.
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Resultaträkning
Belopp i kkr

  Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
 not 2013 2012 2013 2012
 

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning	 1	 254 699	 256 765	 186 279	 183 558
Aktiverade	arbeten	för	egen	räkning	 	 3 837	 5 111	 3 837	 5 111
Servis-	och	anslutningsavgifter	 	 4 856	 4 223	 4 856	 4 223

Summa rörelsens intäkter  263 392 266 099 194 972 192 892

    

Rörelsens kostnader   
Råvaror	och	förnödenheter	 	 -129 141	 -157 997	 -63 026	 -90 244
Anläggningskostnader	 	 -8 145	 -5 172	 -8 076	 -5 172
Övriga	externa	kostnader	 3	 -19 882	 -17 948	 -19 413	 -17 294
Personalkostnader	 2	 -33 626	 -30 921	 -31 695	 -29 226
Avskrivningar	 	 -33 488	 -28 321	 -33 488	 -28 321

Summa rörelsens kostnader  -224 282 -240 359 -155 698 -170 257
  
Rörelseresultat  39 110 25 740 39 274 22 635

    

Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande poster 4 830 891 911 876
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 4	 -5 695	 -4 695	 -5 686	 -4 694

Summa resultat från finansiella poster  -4 865 -3 804 -4 775 -3 818
    

Resultat efter finansiella poster  34 245 21 936 34 499 18 817
     
Bokslutsdispositioner	 5	 	 	 -22 890	 -7 215
Skatt	på	årets	resultat	 6	 -7 915	 2 410	 -2 693	 -2 739
Minoritetens andel av årets resultat  0 -704  
    
Årets resultat  26 330 23 642 8 916 8 863

Alingsås Energi AB – Elhandel
Försäljningsvolymerna under perioden uppgår till 158,0 GWh 
(156,3). Ökningen förklaras av ett kallare första tertial och en 
ökning av antalet kunder. Bolagets omsättning har under året  
minskat med 3,8 % jämfört med föregående år beroende på 
lägre marknadspriser på el. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 346 kkr (3 719), 
vilket är 3 373 kkr lägre än föregående år. Lagervärderingen av 
elcertifikat medförde, till följd av, ett lägre pris än inköpspriserna 
vid årsskiftet, en negativ påverkan på resultatet med 1 719 kkr.

Ett nytt samarbetsavtal gällande elhandeln är upprättat mel-
lan Alingsås Energi AB och Göteborg Energi DinEl AB.

miljö och arbetsmiljö
Alingsås Energi är diplomerade som ”Miljödiplomerat Alingsås-
företag”. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 2001:1. Bo- 
laget arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning med stöd 
av dessa system.

risker 
För att få en långsiktig kontroll över utvecklingen av räntekostna-
der har vi fastlagt en finanspolicy som vi följer upp kontinuerligt.

Elmarknaden uppvisar en betydande volatilitet som vi hante-
rar med hjälp av vår riskpolicy, vilken följs upp av styrelsen vid 
varje styrelsemöte.

Årligen genomförs en risk- och sårbarhetsanalys för bolagets 
nätområde, där energimarknadsinspektionens krav ligger till 
grund. Vi deltar också i Alingsås kommuns arbete med samhäl-
lets risk- och sårbarhetsanalys.

Inom företaget sker löpande omvärldsbevakning av lagstift-
ning, skatteutveckling och konkurrenssituation m.m. Politiska 
beslut avseende skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka 
bolagets ekonomiska utveckling vilket också gäller regelverks-
förändringar för de verksamheter som bedrivs. Ledning och 
styrelser genomför årligen riskanalyser för verksamheten. 

Personal
Antalet anställda i koncernen var vid årsskiftet 49 personer (46). 
Av totala antalet medarbetare var 35 män (31) och 14 kvinnor (13).

En friskvårdstimme som kan nyttjas en gång per vecka har 
införts under året.

framtiden
Under många år har vi arbetat med vårt strategiska uppdrag 
för hållbar utveckling i Alingsås och under 2013 har AENAB 
genomfört flera projekt som kommer att påverka bolagens 
inriktning för lång tid framöver. AENAB har tagit över fjärrvärme-
produktionen i egen regi, köpt bolagets första vindkraftverk och 
ändrat affärsmodell för stadsnätet till enbart infrastruktur och 
därmed lämnat bredbandstjänsterna till marknaden.

Den överordnade utmaningen är omställningen till ett hållbart 
samhälle med energieffektivitet, förnyelsebar energi och lägre 
resursförbrukning. Bolagets största utmaning är att bibehålla 
sin konkurrens- och utvecklingskraft i en tid med allmän energi-
effektivisering och minskande leveranser. Nyckeln till detta 
kommer vara hur väl bolaget lyckas bemöta och skapa värde 
för kunderna.

Resultatet för kommande verksamhetsår beräknas bli lägre än 
för innevarande år men högre än föregående år.

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick för det gångna räken-
skapsåret till 254 699 kkr (256 765).

Resultatet efter finansiella poster uppgick för koncernen till 
34 245 kkr (21 936), vilket är en förbättring med 12 309 kkr mot 
föregående år.

Årets resultat i koncernen blev efter skatt 26 330 kkr (23 642), 
vilket innebär en ökning mot föregående år med 2 688 kkr. 

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick 2013 till 186 279 
kkr (183 558), vilket är en ökning med 1,5 % mot föregående 
år, och resultatet efter finansiella poster till 34 499 kkr (18 817). 

En flerårsöversikt av nyckeltalsutvecklingen återfinns i not 32.

investeringar
Årets sammanlagda aktiverade investeringar i koncernen upp-
gick till 157 764 kkr (31 138).

Årets investeringar inklusive förändringar i pågående arbeten 
var 154 207 kkr (34 692).  

Likviditet och finansiering
Koncernens kassaflöde uppgick till -142 kkr (-5 887). Skillnaden 
mot föregående år förklaras av att investeringar har gjorts, bland 
annat i Sävelundverket.

Checkkrediten på fyrtio miljoner kronor var i koncernen nytt-
jad med 5 676 kkr vid årsskiftet. Koncernens likviditet är god.

förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst 2 283 648,23
Årets resultat 8 912 915,44
Summa 11 196 563,67

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras enligt följande:

I ny räkning överförs 
Summa 11 196 563,67

Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans god-
kännande, lämnats med 11 250 000 kronor. Vilket föranlett att 
fritt kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, 
reducerats med 8 775 000 kronor. Fritt eget kapital har ökat med 
137 915 kronor.

Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 
37,3 %. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets 
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bola-
get bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel 
nivå.

Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det 
lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn 
till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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Balansräkning – tillgångar
Belopp i kkr

Balansräkning – eget kapital och skulder
Belopp i kkr

  Koncern  Koncern Moderbolag Moderbolag
 not  131231 121231 131231 121231

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader	 7	 41 960	 38 767	 41 960	 38 767
Byggnadsinventarier	 8	 1 093	 359	 1 093	 359
Mark	 9	 7 863	 4 570	 7 863	 4 570
Markanläggningar 10 234 63 234 63
Eldistributionsanläggningar	 11	 81 269	 82 429	 81 269	 82 429
Fjärrvärmeanläggningar	 12	 274 714	 166 527	 274 714	 166 527
Kommunikationsanläggningar	 13	 37 480	 36 369	 37 480	 36 369
Belysningsanläggningar	 14	 20 129	 17 326	 20 129	 17 326
Externa mätaranläggningar 15 658 769 658 769
Vindkraftverk	 16	 2 949	 -	 2 949	 -
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 17	 8 341	 6 803	 8 341	 6 803
Pågående	nyanläggningar	 18	 14 081	 17 638	 14 081	 17 638

Summa materiella anläggningstillgångar  490 770 371 620 490 770 371 620
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar	i	dotterbolag	 19	 	-	 	-	 8 740	 1 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 16 16 16 16

Summa finansiella anläggningstillgångar  16 16 8 756 1 016
    
Summa anläggningstillgångar  490 786 371 636 499 526 372 636

    
Omsättningstillgångar    
Varulager   
Råvaror	och	förnödenheter	 	 6 743	 1 041	 6 743	 1 041
Elcertifikat	 	 10 303	 9 363	 	-	 	-

Summa varulager  17 046 10 404 6 743 1 041
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar	 	 33 603	 40 486	 10 122	 7 920
Fordringar	hos	Alingsås	kommun	 	 19 890	 25 693	 1 338	 2 249
Fordringar	hos	kommunala	bolag	 	 6 269	 7 395	 6 222	 7 347
Fordringar	hos	dotterbolag	 	 0	 0	 8 141	 224
Skattefordran	 	 1 314	 511	 1 070	 1 016
Övriga kortfristiga fordringar  0 317 0 223
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 21	 23 477	 29 087	 16 153	 18 916

Summa kortfristiga fordringar  84 553 103 487 43 046 37 894
    
Kassa och bank 22, 29 548 690 354 490

     
Summa omsättningstillgångar  102 146 114 582 50 142 39 426
    
suMMa tIllGÅNGar  592 932 486 217 549 668 412 061

  Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
 not 131231 121231 131231 121231

Eget kapital  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital	 	 38 000	 38 000	 38 000	 38 000
Bundna	reserver	 	 161 413	 147 835	 3 367	 3 367

Summa bundet eget kapital  199 413 185 835 41 367 41 367
    
Fritt eget kapital    
Fria	reserver	 	 5 981	 5 075	 2 284	 2 196
Årets	resultat	 	 26 330	 23 642	 8 916	 8 863

Summa fritt eget kapital  32 311 28 717 11 200 11 059
     
Summa eget kapital 23 231 724 214 552 52 567 52 426
     
Minoritetsintresse  0 7 557 - -
     
Obeskattade reserver 24 - - 202 623 179 733
   
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner 25 921 990 921 990
Avsättningar	för	skatter	 26	 45 726	 40 668	 	-	 	-

Summa avsättningar  46 647 41 658 921 990
    
Långfristiga skulder 27    
Skulder till Alingsås kommun  0 0 0 0
Skulder	till	kreditinstitut	 	 170 000	 105 000	 170 000	 105 000

Summa långfristiga skulder  170 000 105 000 170 000 105 000
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder	 	 9 743	 19 419	 9 506	 19 127
Kortfristiga	låneskulder	 	 65 000	 0	 65 000	 0
Skatteskuld  0 0 0 0
Skulder	till	dotterbolag	 	 0	 0	 10 807	 9 136
Skulder	till	Alingsås	kommun	 29	 41 018	 55 979	 24 328	 23 345
Skulder till kommunala bolag  210 595 210 595
Övriga	kortfristiga	skulder	 	 10 453	 8 589	 7 041	 4 083
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 28,	26	 18 138	 32 869	 6 668	 17 627

Summa kortfristiga skulder  144 561 117 451 123 558 73 913
     
suMMa eGet KaPItal OCH sKulDer  592 932 486 217 549 668 412 061
     
Ställda säkerheter     
Företagsinteckningar  Inga Inga Inga Inga
     
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Belopp i kkr

Redovisningsprinciper och noter 
för koncern och moderbolag
Belopp i kkr

  Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
 not 2013 2012 2013 2012
 

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat	före	finansiella	poster	 	 39 111	 25 740	 39 274	 22 635
Avskrivningar	 	 33 488	 28 024	 33 488	 28 024
Övriga	ej	likviditetspåverkande	poster	 	 -9 389	 -370	 -1 650	 -372

   63 210 53 394 71 112 50 287
Erhållen ränta  830 891 249 276
Erhållna utdelningar  0 0 600 600
Erlagd	ränta	 	 -5 695	 -4 695	 -5 623	 -4 693
Betald	inkomstskatt	 	 -1 186	 -1 357	 -272	 -710

   57 159 48 233 66 066 45 760
Ökning/minskning	varulager	 	 -6 642	 -3 830	 -5 702	 -225
Ökning/minskning	kundfordringar	 	 6 883	 -9 573	 -2 202	 -240
Ökning/minskning	övriga	kortfristiga	fordringar	 	 12 855	 -17 610	 -2 896	 26 660
Ökning/minskning	leverantörsskulder	 		 -7 657	 -6 083	 -7 602	 161
Ökning/minskning	övriga	kortfristiga	rörelseskulder	 	 -28 213	 5 909	 -5	733	 -55 142

Kassaflöde från den löpande verksamheten  34 385 17 046 41 931 16 974
   
Investeringsverksamheten    
Investeringar	i	materiella	anläggningstillgångar	 31	 -156 226	 -32 378	 -156 226	 -32 378
Sålda	materiella	anläggningstillgångar	 	 3 149	 2 001	 3 149	 2 001
Placeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar	 	 0	 0	 -7 740	 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -153 077 -30 377 -160 817 -30 377
     
Finansieringsverksamheten   
Nyemission  0 0 0 0
Upptagna	lån	 	 105 000	 18 894	 105 000	 18 894
Ökning/minskning	kortfristiga	finansiella	skulder	 	 25 000	 0	 25	000	 0
Lämnat	koncernbidrag	 	 -11 250	 -11 250	 -11 250	 -11 250
Utbetald utdelning  -200 -200 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  118 550 7 444 118 750 7 644
   
Årets KassaflöDe  -142 -5 887 -136 -5 759

Likvida medel vid årets början  690 6 577 490 6 249
Likvida medel vid årets slut  548 690 354 490

redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar. Om ej 
särskilt anges nedan är redovisnings- och värderingsprinciper 
oförändrade mot föregående år. 

koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncern-
redovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommen-
dationer, och koncernbalansräkningen är upprättad enligt för-
värvsmetoden.

intäkter
Intäkter redovisas i den takt med vilken varor/tjänster levereras 
till kunden. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar har gjorts enligt bedömd nyttjandeperiod. För 
byggnader anskaffade genom övertag av verksamheten från 
Alingsås kommun beräknas dock planenliga avskrivningar på 
kommunens ursprungliga anskaffningsvärden.

Avskrivningar sker enligt följande:
Maskiner och inventarier 10-20 % 
Datorer 33 %
Eldistributionsanläggningar 5-10 % 
Fjärrvärmeanläggningar 5 % 
Fjärrvärmeverk 7 % 
Kommunikationsanläggningar 5-33 % 
Belysningsanläggningar 5-10 % 
Vindkraftverk 7 % 
Externa mätare 10 % 
Byggnader 2-3 % 
Byggnadsinventarier 10 % 
Markanläggningar 5 %

Pågående arbeten 
Pågående arbeten har tagits upp till nedlagda direkta kostnader 
och skälig andel av indirekta kostnader.

varulager
Råvaror och förnödenheter har värderats till anskaffningsvärde 
med avdrag för inkurans med 3 %.

Elcertifikaten värderas med tillämpning av först in- först ut-
principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet på balansdagen. Inköpta elcertifikat finns registrerade hos 
Svenska kraftnät.

fordringar och skulder
Skulder och fordringar har tagits upp till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
det om inget annat angivits.

Skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs eller 
till terminskurs då valutasäkring har skett.

Mellanhavanden med Alingsås kommun och övriga kom-
munala bolag bruttoredovisas, jämförelsetalen har justerats i 
enlighet med detta.

inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt förändringar i uppskjuten skatt, samt andel i 
intressebolags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella 
belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas.

För poster, som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.

Skatteeffekter av poster, som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten 
skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt 
att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattningar.

I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på 
obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. 

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktill-
godohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är 
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels 
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
- har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaff-
 ningstidpunkten. 

Noter
  NOt 1  nettoomsättning
 Koncern   Moderbolag
 2013 2012 2013 2012

Intäkter elleveranser 133 341	 134 881	 60 421	 56 918
Intäkter värmeleveranser 95 371	 98 780	 95 371	 98 780
Intäkter stadsnät 11 499	 10 951	 11 499	 10 951
Intäkter vindkraft 21 - 197 -
Övriga intäkter 14 469	 12 153	 18 791	 16 909
Summa 254 699 256 765 186 279 183 558
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  NOt 2  Personal
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Medelantalet anställda har varit:  
Kvinnor 14 13 14 13
Män 35 31 33 29
Summa 49 44 47 42
   
Företagsledningens könsfördelning    
Styrelseledamöter (inkl. suppleanter 
och arbetstagarrepresentanter): 20 22 18 18
varav kvinnor 3 3 3 3
därav ej anställda 2 2 2 2
varav män 17 19 15 15
därav ej anställda 14 16 12 12
   
Verkställande direktör 1 1 1 1
varav män 1 1 1 1
Övriga ledande befattningar 6 6 6 6
varav kvinnor 2 2 2 2
varav män 4 4 4 4
   
Kvinnor 5 5 5 5
Män 22 24 20 20
Summa 27 29 25 25
   
Löner och andra ersättningar  
Styrelse och verkställande direktör 1 228	 1 234	 1 093	 1 090
Övriga anställda 19 719	 18 008	 18 698	 17 031
Summa löner och ersättningar 20 947 19 242 19 790	 18 121
Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 202	 6 214	 6 729	 5 785
Pensionskostnader 3 805	 3 921	 3 222	 3 424
Summa sociala avgifter 11 007 10 135 9 951 9 209
Varav pensionskostnader för VD 
och styrelse 535 491 535 491
   
Summa lönekostnader, ersättningar,    
pensionskostnader och sociala 
avgifter 31 953	 29 376	 29 741	 27 329
   
Enligt VD:s anställningsavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida ett 
avgångsvederlag på 21 månadslöner utöver de tre månaders uppsäg-
ningstid som gäller. Vid förändring av väsentlig betydelse i ägarstrukturen 
eller verksamhet som har väsentlig påverkan på VD:s arbetssituation kan 
VD säga upp sig själv med samma villkor.   
   Moderbolag

   2013 2012

Sjukfrånvaro: 
Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid  3,6 % 3,6 %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser 
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 10,4 % 0,0 %

Sjukfrånvaro som andel av varje grupps 
ordinarie arbetstid: 
Sjukfrånvaro fördelad efter kön:  
Kvinnor  3,4 % 3,0% 
Män  4,1 % 3,8 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:  
29 år eller yngre  * *
30 – 49 år  3,8 % 1,8 %
50 år eller äldre  2,4 % 5,1 %

* Sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i gruppen understiger 10.

   NOt 3  arvode och kostnadsersättning
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ernst & Young  
Revisionsuppdrag 99 110 54 72
Andra uppdrag 61 115 48 76
Av kommunen vald lekmannarevisor 
Revisionsuppdrag 142 33 71 17
Summa 302 258 173 165

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare 
avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Allt annat är andra uppdrag.

  NOt 4  Finansiella poster
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ränteintäkter dotterbolag  -  - 200 200
Ränteintäkter Alingsås kommun 214 331 0 9
Övriga finansiella intäkter 616 560 111 66
Utdelning från dotterbolag  -  - 600 600
Räntekostnader Alingsås kommun -216 -696 -212 -695
Borgensavgift Alingsås kommun -426 -263 -426 -263
Övriga räntekostnader -5 056	 -3 737	 -5 048	 -3 737
Summa -4 865 -3 804 -4 775 -3 818

  NOt 5  bokslutsdispositioner
 Moderbolag

   2013 2012

Förändring periodiseringsfond   0 0
Avskrivningar utöver plan   22 890	 7 215

Summa   22 890 7 215

  NOt 6  Skatt
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Betald skatt på årets resultat 2 857	 3 798	 2 693	 2 739
Uppskjuten skatt 5 058	 -6 208	 -	 -
Summa 7 915 -2 410 2 693 2 739

Bolagsskatten har fr o m 2013 sänkts till 22 % (26,3), vilket påverkar 
beräkningen av den uppskjutna skatten för räkenskapsåret 2012 och 
framåt. 

  NOt 7  byggnader
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 52 458	 52 592 52 458	 52 592
Försäljningar och utrangeringar 0 -440 0 -440
Inköp 4 642 306 4 642 306
Utgående ack. anskaffningsvärde 57 100 52 458 57 100 52 458
Ingående avskrivningar -13 691	 -12 487	 -13 691	 -12 487
Försäljningar och utrangeringar 0 191 0 191
Årets avskrivningar -1 449	 -1 395	 -1 449	 -1 395
Utgående ack. avskrivningar -15 140 -13 691 -15 140 -13 691
Utgående planenligt restvärde 41 960 38 767 41 960 38 767
Taxeringsvärde byggnader  19 890 19 890 19 890 19 890

  NOt 8  byggnadsinventarier
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 607 426 607 426
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Inköp 788 181 788 181
Utgående ack. anskaffningsvärde 1 395 607 1 395 607
Ingående avskrivningar -248 -214 -248 -214
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -54 -34 -54 -34
Utgående ack. avskrivningar -302 -248 -302 -248
Utgående planenligt restvärde 1 093 359 1 093 359

  NOt 9  Mark
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 4 570	 4 570 4 570	 4 570
Inköp 3 293 0 3 293 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 7 863 4 570 7 863	 4 570
Taxeringsvärde mark 4 263 4 263 4 263 4 263

  NOt 10  Markanläggningar 
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 201 201 201 201
Inköp 188 0 188 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 389 201 389 201
Ingående avskrivningar -139 -129 -139 -129
Årets avskrivningar -17 -10 -17 -10
Utgående ack. avskrivningar -155 -139 -155 -139
Utgående planenligt restvärde 234 63 234 63

  NOt 11  elnätsanläggningar 
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 159 438	 150 086	 159 438 150 086
Försäljningar och utrangeringar -53	 -1 561	 -53	 -1 561
Årets aktiverade utgifter 6 094	 10 913	 6 094	 10 913
Utgående ack. anskaffningsvärde 165 478 159 438 165 478	 159 438
Ingående avskrivningar -77 009	 -70 373	 -77 009	 -70 373
Försäljningar och utrangeringar 0 338 0 338
Årets avskrivningar -7 200	 -6 974	 -7 200	 -6 974
Utgående ack. avskrivningar -84 209 -77 009 -84 209 -77 009
Utgående planenligt restvärde 81 269 82 429 81 269 82 429

  NOt 12  Värmeanläggningar
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 295 949 283 950 295 949 283 950
Årets aktiverade utgifter 125 526 12 000 125 526 12 000
Utgående ack. anskaffningsvärde 421 476 295 949 421 476 295 949
Ingående avskrivningar -129 423 -116 452 -129 423 -116 452
Årets avskrivningar -17 339 -12 971 -17 339 -12 971
Utgående ack. avskrivningar -146 762 -129 423 -146 762 -129 423
Utgående planenligt restvärde 274 714 166 527 274 714 166 527

  NOt 13  Stadsnätsanläggningar
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 67 202	 63 779	 67 202	 63 779
Försäljningar och utrangeringar -5 645	 -1 161	 -5 645	 -1 161
Årets aktiverade utgifter 6 287	 4 584	 6 287	 4 584
Utgående ack. anskaffningsvärde 67 844 67 202 67 844 67 202
Ingående avskrivningar -30 833	 -28 310	 -30 833	 -28 310
Försäljningar och utrangeringar 4 188	 1 060	 4 188	 1 060
Årets avskrivningar -3 719	 -3 584	 -3 719	 -3 584
Utgående ack. avskrivningar -30 364 -30 833 -30 364 -30 833
Utgående planenligt restvärde 37 480 36 369 37 480 36 369

  NOt 14  belysningsanläggningar
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 21 866	 19 129	 21 866	 19 129
Årets aktiverade utgifter 4 232	 2 738	 4 232	 2 738
Utgående ack. anskaffningsvärde 26 098 21 866 26 098 21 866
Ingående avskrivningar -4 540	 -3 290	 -4 540	 -3 290
Årets avskrivningar -1 430	 -1 250	 -1 430	 -1 250
Utgående ack. avskrivningar -5 970 -4 540 -5 970 -4 540
Utgående planenligt restvärde 20 129 17 326 20 129 17 326

  NOt 15  externa mätaranläggningar
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 1 103	 1 103	 1 103	 1 103
Årets aktiverade utgifter 0 0 0 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 1 103 1 103 1 103 1 103
Ingående avskrivningar -334 -222 -334 -222
Årets avskrivningar -111 -111 -111 -111
Utgående ack. avskrivningar -445 -334 -445 -334
Utgående planenligt restvärde 658 769 658 769

  NOt 16  Inventarier, vindkraftverk
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0
Årets aktiverade utgifter 3 220 0 3 220 0
Utgående ack. anskaffningsvärde 3 220 0 3 220 0
Ingående avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -271 0 -271 0
Utgående ack. avskrivningar -271 0 -271 0
Utgående planenligt restvärde 2 949 0 2 949 0

  NOt 17  Inventarier, verktyg och installationer
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 21 045	 20 628	 21 023	 20 606
Årets aktiverade utgifter 3 495 417 3 495 417
Utgående ack. anskaffningsvärde 24 540 21 045 24 518 21 023
Ingående avskrivningar -14 242	 -12 548	 -14 220	 -12 527
Årets avskrivningar -1 957	 -1 694	 -1 957	 -1 694
Utgående ack. avskrivningar -16 199 -14 242 -16 177 -14 220
Utgående planenligt restvärde 8 341 6 803 8 341 6 803
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  NOt 18  Pågående nyanläggning
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Elnät 4 664	 4 847	 4 664	 4 847
Värme 4 450	 5 596	 4 450	 5 596
Stadsnät 2 892	 4 662	 2 892	 4 662
Belysning 1 726	 2 523	 1 726	 2 523
Byggnader 349 11 349 11
Summa 14 081 17 638 14 081 17 638

  NOt 19  andelar i dotterbolag
 Kapital Rösträtts- Antal  Bokfört 
 andel andel aktier/andel värde

Alingsås Energi AB, 
556499-0413
med säte i Alingsås  100 % 100 % 13 333 8 740

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck. 

  NOt 20  andra långfristiga värdepappersinnehav
 Antal Bokfört 
 aktier/andel värde

Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening (VÄRMEK) 15 15
Alingsås Futurum Ekonomisk Förening 1 1
Summa bokförda andelar i intresseföretag 16 16

  NOt 21  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Upplupna intäkter, energileveranser 21 390	 27 256	 14 129	 17 154
Förutbetalda försäkringspremier 346 410 298 363
Övriga förutb. kostn. och uppl. intäkter 1 741	 1 422	 1 726	 1 399
Summa 23 477 29 087 16 153 18 916

  NOt 22  Kassa och bank 

 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Kassa och bank 548 690 354 490
Krediter, vilka ej ingår i likvida medel, uppgick vid årets slut i koncernen 
till 40 000 kkr (20 000), varav i moderbolaget 40 000 kkr (20 000). 

  NOt 23  eget kapital
 Aktie- Bundna Fria Summa
 kapital reserver reserver Eget kapital

KOncErn 
Årets förändring av eget kapital 
Ingående	balans	 38 000	 147 835	 28 717	214 552
Omräkningsdifferens   -183 -183
Utdelning   -200 -200
Koncernbidrag	 	 	 -11 250	 -11 250
Skatteeffekt	av	koncernbidrag	 	 	 2 475	 2 475
Förskjutning	mellan	fritt	och	bundet	kapital	 	 13 578	 -13 578	 0
Årets	resultat	 	 	 26 330	 26 330
Utgående balans 38 000 161 413 32 311 231 724 

 Aktie- Bundna Fria Summa
 kapital reserver reserver Eget kapital

MOdErBOLAg 
Årets förändring av eget kapital    
Ingående	balans	 38 000	 3 367	 11 059	 52 426
Nyemitterade aktier    0
Koncernbidrag	 	 	 -11 250	 -11 250
Skatteeffekt	av	koncernbidrag	 	 	 2 475	 2 475
Årets	resultat	 	 	 8 916	 8 916
Utgående balans 38 000 3 367 11 200 52 567

MOdErBOLAg 2013  2012

Ägarstruktur och antal aktier Aktier röster Aktier röster
Alingsås kommun 380 000 380 000	 380 000	 380 000
Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.

  NOt 24  obeskattade reserver
 Moderbolag
 2013 2012

Avskrivningar utöver plan 202 623	 179 733
Summa 202 623 179 733

  NOt 25  avsättningar till pensioner 
Avsatt reserv till KPA (Kommunernas Försäkringsaktiebolag). Vid 
beräkningen har vi tillämpat den beräkningsmodell som anvisats av 
pensionsfinansieringskommittén (p-finken-85). Beräkningsmodellen 
bygger på reglerna i tryggandelagen (SFS 1967:531), modifierade 
med hänsyn till den kommunala pensioneringens särart. 

För personer som var pensionerade vid räkenskapsåret 1999 års 
ingång har pension beräknats av KPA. För övriga är pensionsskulden 
placerad i SPP LIV AB. Pensionsutfästelse har lämnats av Alingsås 
Energi enl. PA-KFS.

 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Summa skulder pensioner KPA 921 990 921 990
Varav till VD och styrelse 0 0 0 0

  NOt 26  Uppskjuten skatt 

Skillnaden i moderbolaget, mellan å ena sidan den inkomstskatt som 
har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare 
räkenskapsår, samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig 
på verksamheten för dessa år, utgörs av uppskjuten skatt på obeskat-
tade reserver med 44 577 kkr (39 541).

I koncernen utgörs skillnaden enligt ovan av uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver med 45 727 kkr (40 668).

I koncernen redovisas årets uppskjutna skatt, 5 058 kkr (-6 208), 
som skattekostnad i koncernresultaträkningen.

Av årets uppskjutna skattekostnad är 5 058 kkr (-6 208) hänförliga till 
förändring i obeskattade reserver.

  NOt 27  långfristiga skulder 
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Förfallodag inom ett år 
- full refinansiering kommer att ske 0 0 0 0
Förfallodag mellan två och fem år 105 000	 105 000	 105 000	 105 000
Förfallodag mellan fem och tio år 65 000 0 65 000 0
Summa  170 000 105 000 170 000 105 000

Bolaget har räntederivat uppgående till 40 000 kkr (65 000). 
Marknadsvärdet	beräknades	till -785	kkr	(-1	739)	den	sista	december	
2013. 

Kostnaden skulle	vid	en	försäljning	vid	det	tillfället	uppgå	till	den-
samma. Bolagets finanspolicy anger att räntederivat inte får användas 
i spekulativt syfte samt att en koppling måste finnas till skuldportföljen. 
Syftet med räntederivaten är att minska den totala risken för höga rän-
tekostnader och att bolaget därför får en jämnare kostnadsfördelning 
över åren.

  NOt 28  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Upplupna räntekostnader 481 333 481 333
Upplupna löneskulder 1 400	 1 253	 1 311	 1 168
Upplupna sociala avgifter 960 945 904 880
Upplupna skulder energiråvaror 8 993	 23 443	 2 256	 14 295
Elcertifikat 4 539	 5 848	 - -
Förutbetalda intäkter 0 0 0 0
Övriga poster 1 766	 1 047	 1 716 952
Summa 18 138 32 869 6 668 17 627

  NOt 29  Koncernförhållanden

Dotterbolaget Alingsås Energi AB, 556499-0413, med säte i Alingsås, 
ägs fr.o.m 2013-05-03 till 100 % av Alingsås Energi Nät AB, 556402-
5905, med säte i Alingsås. 

checkräkningskredit
Alingsås kommun har med bank avtalat om ett s.k. koncernkontosys-
tem. Mellan kommunen och dess dotterbolag har koncerninterna kre-
ditvolymer avtalats.Tillgodohavande på koncernkontot per 2013-12-31 
redovisas som kortfristig skuld till Alingsås kommun.  Under rubriken 
kommunala bolag avses bolag ägda av Alingsås kommun.  Koncern Moderbolag
 2013 2012 2013 2012

Saldo koncernkonton -5 676 23 608 -24 187 351

Limit 40 000 20 000 40 000 20 000

Av årets intäkter avser 20,0 % (19,7) kommunkoncernintern fakturering.
Av årets inköp avser 1,4 % (1,4) kommunkoncernintern fakturering.
Dotterbolaget Alingsås Energi AB köper tjänster såsom ekonomi, admi-
nistration, fakturering, personal och löner samt anläggningsarbeten 
från moderbolaget.

  NOt 30  Uppgift om moderföretag  

Moderföretag i den största koncernen, där Alingsås Energi Nät AB är 
dotterbolag och där koncernredovisning upprättas, är Alingsås kommun, 
212000-1553, med säte i Alingsås. Moderföretag i den minsta koncernen, 
där Alingsås Energi Nät AB är dotterbolag och koncernredovisning upp-
rättas, är AB Alingsås Rådhus, 556656-2244, med säte i Alingsås.

  NOt 31  Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 Koncern Moderbolag

 2013 2012 2013 2012

Årets investeringar ( not 7 till 18 ) -154 207	 -34 692	 -154 207	 -34 692
Ej betalda leverantörsfakturor
avseende förvärvade anläggningar 1 990	 4 009	 1 990	 4 009
Påverkan på likvida medel från
årets investeringar -152 217 -30 683 -152 217 -30 683
Betalning av skulder hänförliga till
tidigare investeringar -4 009	 -1 695	 -4 009	 -1 695
Påverkan på likvida medel i
investeringsverksamheten -156 226 -32 378 -156 226 -32 378

  NOt 32  nyckeltalssammanställning

KOncErn
Avkastningsstruktur 2013 2012 2011 2010 2009
1) Avkastning på eget kapital (%) 14,8 10,2 10,6 14,5 16,8
2) Avkastning på totalt kapital (%) 6,7 5,5 5,7 6,9 7,5
3) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,6 1,3 1,3 1,5 1,6
resultatstruktur     
4) Vinstprocent (%) 15,7 10,4 10,5 11,5 14,0
5) Nettoresultat/omsättning (%) 13,4 8,5 8,6 9,7 12,3
Kapitalstruktur
6) Kassalikviditet (%) 86,5 105,7 88,8 99,6 110,2
7) Soliditet (%) 39,1 44,1 43,7 40,2 39,2

MOdErBOLAg     
Avkastningsstruktur 2013 2012 2011 2010 2009 
1) Avkastning på eget kapital (%) 16,4 9,8 9,7 15,4 14,9
2) Avkastning på totalt kapital (%) 7,3 5,7 5,0 7,7 7,1
3) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,6 1,1 1,4 1,4 1,5
resultatstruktur    
4) Vinstprocent (%) 21,6 12,8 13,3 17,0 17,70
5) Nettoresultat/omsättning (%) 18,5 10,3 10,4 14,2 15,00
Kapitalstruktur 
6) Kassalikviditet (%) 67,5 79,0 70,7 74,7 86,5
7) Soliditet (%) 38,3 46,7 40,9 42,0 40,4

definitioner 
1) Resultat efter finansiella poster i procent  
 av eget kapital plus 78,0 % (78,0) av  
 obeskattade reserverna. 
2) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i  
 procent av totalt kapital.
3) Summa skulder plus latent skatteskuld  
 på obeskattade reserver i förhållande till  
 eget kapital plus 78,0 % (78,0) av obe- 
 skattade reserverna.
4) Rörelseresultat efter avskrivningar plus  
 finansiella intäkter i procent av netto- 
 omsättningen.
5) Rörelseresultat efter finansiella poster i  
 procent av nettoomsättningen.
6) Omsättningstillgångar minus lager plus  
 checkräkningskredit i procent av kort- 
 fristiga skulder.
7) Eget kapital plus 78,0 % (78,0) av obe- 
 skattade reserverna i procent av balans- 
 omslutningen.
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Ett företag som äger infrastrukturnät har 
ett förhållandevis överskådligt miljöansvar. 
Miljölagstiftningen gäller även för sådana 
företag men påverkar förhållandevis lite 
den dagliga driften. 

En produktionsanläggning har helt andra 
förutsättningar, det händer saker hela tiden 
– bränslen kommer in, energi och emissio-
ner lämnar anläggningen, delar slits ut och 
underhåll sker löpande. Allt detta under 
myndigheternas vaksamma ögon. Kraven 
på kompetens och egenkontroll höjs och 
risken att något går snett ökar. 

Men genom övertagandet av värmepro-
duktionsanläggningarna har vi möjlighet att 
direkt påverka produktionen, vi kan välja 
vem som levererar bränsle, hur driften ska 
se ut och vilka metoder och framtida planer 
vi har för hela systemet. 

I slutändan tror vi att den lokala och glo-
bala miljön blir vinnaren. Årets redovisning 
inkluderar både Miljöredovisningen som 
beskriver kemikalier, avfall och uppföljning 
av miljömål, samt Klimatredovisningen. 

kemikalier. Alingsås Energi använder i sin 
verksamhet ett 100-tal kemikalier, en för-
dubbling mot föregående år. Orsaken är 
tillkommande kemikalier från värmeverket. 

Avfall och aska. Om man bortser från 
restprodukter vid värmeproduktionen (aska) 
uppgick totalmängden avfall till ca 15,6 ton 
2013, vilket är ca 3 ton lägre än föregående 
år. Därtill kommer 98 ton aska som återförs 
till skogen för att upprätthålla mineralba-
lansen. 

klimatredovisning. Här redovisas klimat-
påverkan genom fjärrvärme, interna trans-
porter, intern energiförbrukning och försälj-
ning av el. 

fjärrvärme. Under 2013 har fjärrvärmepro-
duktionen legat ungefär på samma nivå 
som föregående år, 143,5 GWh; - 1,1 GWh 
mot 2012.

Koldioxidutsläppen från oljeeldning, 186 
ton, sjönk med ca 580 ton mot 2012. Olje-
eldningen står för endast 0,5 % av den 
totala värmeproduktionen.  

trafik. Totala utsläppet av koldioxid från for-
don, 68 ton, var 7 ton högre än föregående 
år, ökningen beror på tillkommande fordon 
som används i värmeproduktionen. 

koldioxid från energiförbrukning i fastigheter. 
Totalförbrukningen av energi uppgick till 
302 MWh på Ljuset och till 425 MWh på 
Bulten. Inom Alingsås Energi används Bra 
Miljöval-el, så klimatbelastningen gällande 
el värderas till noll och belastningen gäl-
lande fjärrvärmen motsvarar ca 0,5 ton kol-
dioxid. 

försäljning och användning av el. 
Alingsås Energi AB köper in sin el från för-
nyelsebara källor, totalt 158 GWh el, varav 
ca 113 GWh från vattenkraft som är täckt 
av ursprungsgarantier. 30,7 GWh köptes 
genom direktkontrakt från vindkraftverk, ca 
0,5 GWh direktkontrakt från vattenkraft och 
0,1 GWh köptes från solcellsanläggningar. 
Därutöver såldes ca 12,8 GWh ”Bra-Miljö-
val-el” som köptes via DinEl. 

Om våra kunder hade köpt ”vanlig” el från 
leverantörer som säljer ”Nordpool-mixen” 
hade detta motsvarat ca 40 800 ton koldi-
oxid samt 157 kg kärnavfall. 

För elnätförlusterna (ca 7,3 GWh, fastig-
heter, ca 0,4 GWh och gatubelysning, ca 
2,6 GWh) köper Alingsås Energi Nät in ca 
9,4 GWh Bra Miljöval-el, och 0,95 GWh 
kommer från det egna vindkraftverket.

särskilda händelser. Då Alingsås Energi 
tog över fjärrvärmeproduktionen i Alingsås 
ändrades miljöarbetet markant. Genom

övertagandet har företaget fler möjligheter 
att påverka produktionsprocessen men har 
även ansvar mot allmänheten och myn-
digheterna att sköta anläggningen enligt 
gällande lagkrav och med ambitionen att 
hålla nere miljöpåverkan så mycket som 
möjligt. Dessutom införskaffades ett vind-
kraftverk som från mars 2013 till årsslutet 
producerade 0,95 GWh el som täcker del 
av elnätsförlusterna.

Uppföljning miljömål. För 2012 hade 
Alingsås Energi följande miljömål:
•	 Fjärrvärme	 ska	 kunna	 deklareras	 med	
miljömärkning (Bra Miljöval).

Målet är inte uppfyllt på grund av löpande 
förhandlingar och övertagande av driften av 
värmeproduktionen. Målet kvarstår och pla-
neras utredas och verkställas under 2014. 
•	 Utsläppen	 av	 växthusgaser	 från	 egna	
transporter ska ej överstiga 60,4 ton CO2-
ekvivalenter.

Målet är uppfyllt. Räknas tillkommande 
utsläpp från värmeproduktionen bort ligger 
utsläppen på 60 ton. 
•	Energiförbrukningen	för	uppvärmning	av	
fastigheter ska sänkas med 10 % till 2015 i 
förhållande till 2009 års förbrukning.

Målet bevakas. Den totala energiförbruk-
ningen ligger över 2009 års värden. 

•	Andelen	 farligt	 avfall	 ska	 sänkas	och	
ligga under 20 %.

Målet är uppfyllt. Andelen farligt avfall 
uppgick till 11 % för 2013. Målet uppnåd-
des genom bättre sortering av avfallet.

slutsats. Även under 2013 har miljö-
påverkan genom växthusgaser sjun-
kit inom Alingsås Energi. Vi sätter en 
hög nivå och utmaningen ligger i att 
hålla denna oavsett vilka utmaningar 
som väntar oss i framtiden. 

Miljöarbetet växlar upp

Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut omfat-
tar både Alingsås Energi Nät AB och Aling-
sås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet är ett 
frivilligt åtagande från företaget som redo-
visar nyckeltal, förändringar, händelser och 
måluppföljning för arbetsmiljön.

Hela arbetsmiljöarbetet grundas på vår 
arbetsmiljöpolicy som lyder: 

”Alingsås Energi ska vara ett föredöme 
när det gäller miljö- och arbetsmiljöarbete. 
Att följa gällande lagar och bestämmelser 
är för oss en självklarhet och ses som 
utgångspunkt för vårt arbete. Men för att 
bli en drivande del av ett hållbart samhälle, 
både inom och utanför företaget, lägger vi 
ribban högre genom att ständigt förbättra 
vår interna arbetsmiljö och vår externa 
miljöpåverkan.

Vårt mål är att bli ett företag där ingen 
drabbas av skada eller ohälsa på grund av 
arbetet och där vår miljöpåverkan är minsta 
möjliga. Detta gör vi för att attrahera och 
behålla kvalificerad och motiverad personal 
och säkra ett hållbart samhälle för komman-
de generationer. Vi ska uppnå detta genom 
delaktighet, samverkan och utveckling.”

Arbetstid och personal. Under 2013 låg 
sjuktalen lägre än föregående år, i jämfö-
relse har företaget varit relativt förskonad 
från allvarliga incidenter och sjukdomar. 
En långtidssjukfrånvaro registrerades, som 
hanterades enligt gällande rutin och medar-
betaren är nu åter på plats. Medelåldern för 
2013 låg på ca 47 år, något lägre än 2012. 

kompetensutveckling. Under 2013 in-
vesterades i snitt 19 802 kr/anställd (2012 
18 559 kr/anställd) för kompetensutveckling.
I detta ingår löpande kompetenshöjande 
och kompetensbevarande utbildningar. 

medarbetarenkät. I årets enkät svarade 
44 av 47 anställda, vilket är ungefär på sam-
ma nivå som 2012. 

Totalt hade enkäten 28 frågor och i jämfö-
relse med 2012 förbättrade sig snittet på 4 
punkter och försämrades något på 5. 

Största förbättringen var på punkterna 
”Jag upplever mitt arbete som viktigt” (4,3 
mot 4,0) och ”Jag får stöd och uppmuntran 
när jag kommer med idéer och förslag (3,6 
mot 3,3). 

Hälsosatsning. Under våren 2012 starta-
des en hälsosatsning där syftet var att moti-
vera personalen till ökad aktivitet och större 
medvetenhet om sin hälsa. Uppföljning 
skedde under 2013. Överlag var satsningen 
positiv och den införda friskvårdstimman 
blev permanent.

Lights in Alingsås. I år har Alingsås 
Energi fått fullt ansvar för arbetsmiljön under 
hela Lights in Alingsås. Utöver kontroll och 
ansvar för drift av anläggningarna, ingick ett 
tydligt ansvar för planering och kontroll av 
arbetsmiljön under workshop-veckan. 

skyddsronder och händelser. Skydds-
ronder genomfördes på kontoret och på 
värmeverket i Sävelund. Kontorets rond 
resulterade i bättre (sam-)ordning och triv-
sel på kontoret. Värmeverkets rond kunde 
konstatera att arbetsmiljön var bra och att 
utmaningen ligger i att bibehålla den goda 
nivån. 

Totalt rapporterades 28 händelser, varav 
8 tillbud och 6 olyckor. Alla händelser ut-
reddes och ledde om nödvändigt till åt-
gärdsplaner. Olyckorna anmäldes till för-
säkringskassan. 

certifiering mot Afs 2001:1. Under maj 
genomfördes en uppföljande revision. Vid 
revisionen framkom 4 (2)  mindre avvikelser 
och 4 (3) noteringar. Avvikelserna korrigera-
des eller lades upp i en handlingsplan. 

Uppföljning av arbetsmiljömål 2013
	 •	 Indikatorerna	 för	stress	ska	 i	den	årliga	
enkäten höjas signifikant för hela företaget 
(jämfört med 2010). 

Målet är inte uppfyllt, då några avdel-
ningar upplevde en högre arbetsbelastning 
än planerat, samtidigt som andra avdel-
ningar upplevde en förbättrad situation.

•	 NKI-undersökning	 och	 medarbetartill-
fredsställelsen ska överstiga 70 % positiv 
värdering.

Målet är uppfyllt, då den på samtliga 
indikatorfrågor ligger över 95 %.
•	 Förbättra	det	upplevda	informationsflödet.	

Målet är uppfyllt, fast aktiviteter kvarstår.
•	 Förbättra	personalens	hälsa	 för	att	hålla	
en låg sjukfrånvaro.

Målet är uppfyllt, fast aktiviteter kvarstår.

slutsats. Det gångna året har varit fyllt 
av nya utmaningar: Pensionsavgångar, 
där erfarenhet och kompetens lämnat 
företaget, nyanställningar som ska fylla 
hålen efter avgångarna, som kräver 
extra resurser för inarbetning och erfa-
renhetsöverföring. Samtidigt har en helt 
ny verksamhetsdel integrerats. Tydliga 
visioner, bra ledarskap samt kompetent 
och engagerad personal gör att Alingsås 
Energi kan bemästra stora förändringar 
utan att känslan för företaget och den 
goda arbetsmiljön blir lidande.

ARBETSMILJÖBOKSLUT 2013 MILJÖREDOVISNING 2013

* Siffran i parentes är föregående års siffra

2003

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Snittbetyg för ”Jag är stolt över att arbeta på Alingsås Energi” 2003-2013

Mycket hände 2013 
– Arbetsmiljön lyfte!
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ELIQ Online är en innovativ webb- och 
mobilbaserad tjänst för energivisualisering 
som gör användaren medveten om sin 
elförbrukning och därmed öppen för att 
vidta energismarta åtgärder. Tjänsten er-
bjuder realtidsförbrukning, statistik, trender 
och rapporter samt en social funktion där 
man kan tävla mot sina ”inbjudna” energi-
kompisar. 

ELIQ Online lanserades på bred front 
under 2013 och vände sig till alla privat-
kunder som vi hade en tre- eller femårig 
avtalsrelation med. Bland annat var repre-
sentanter för Alingsås Energi på plats i 
affärshuset Storken för att träffa och infor-
mera besökarna om förträffligheten med 
ELIQ. Idag begagnar sig ett 100-tal kunder 

av den energismarta lösningen. Men arbe-
tet går vidare och intresset växer hela tiden.

– Inte minst brukar barnen i familjerna 
uppskatta tydligheten i de fakta som man 
kan få fram i mobilen eller på datorn så 
fort man sätter på spisen, duschar eller kör 
igång någon hushållsmaskin, säger Jan 
Werner.

– Verktyget är mycket pedago-
giskt och ökar folks medvetenhet 
om vad som drar mycket ener-
gi. På det sättet kan man 
genom egna energibe-
sparande åtgärder bidra 
till lägre energiförbruk-
ning och därmed 
sänkta kostnader.

Under 2014 kommer ELIQ Online även 
att erbjudas alla företagskunder.

Så visst finns det fog för påståendet att 
Alingsås Energi ligger i framkant när det 
gäller att verka för ett mer hållbart sam-
hälle…

Alingsås Energi har en mycket stark drivkraft i att verka för ett 
hållbart samhälle och att ligga långt framme vad gäller energismarta 
lösningar. Bolaget erbjuder bara el som har ursprungsgaranti – så kallad 
grön el – och som kommer från förnybara energikällor som vind-, vatten- och solenergi. 
Likaså erbjuds nu alla kunder det senaste inom energibesparing – ELIQ Online.

Full koll på elförbrukningen 
– i mobilen och på datorn

   visste du att…
… Alingsås Energi 

hade sveriges 
   lägsta elpris i         
  november 2013.* 

NyckELtAL ELHANDEL ALiNGsås ENErGi AB 2013
total försäljningsvolym: 158 000 MWh.
Ursprungsgarantier: 150 000 st.
Bra miljöval: 12 500 MWh.
Antal kunder totalt: 11 700.

Det gick inte att ta miste på den stolthet 
som energiminister Anna-Karin Hatt utstrå-
lade när hon tillsammans med barnen från 
den nya skolan i Stadsskogen förrättade 
invigning av hela Träffpunkt Stadsskogen 
i början av september 2013. Som en del 
i passivhusprojektet ingår satsningen på 
solceller på skolans tak.

– Skolan i Stadsskogen blir därmed 
ett så kallat nollenergihus. Detta genom 
att förena passivhustekniken i själva 
byggprocessen med solceller på taket. 
Sammantaget gör detta skolan helt unik, 
säger Jan Werner på Alingsås Energi.

Alingsås Energis roll i sammanhanget 

har varit att mäta produktionen, vilket berät-
tigar till elcertifikat, och att köpa in all över-
skottsel från april till och med september, 
då solcellerna producerar mer el än vad 
som går åt till den dagliga driften av skolan. 
Överskottselen går sedan in i det publika 
nätet såsom grön el.

I detta fall pratar vi om drygt 127 000 
kWh, vilket ungefär motsvarar energiför-
brukningen på årsbasis för 25 normalvillor 
eller 65 lägenheter.

Ersättningen för överskottselen kan Fabs 
sedan använda till driften av skolan under 
resterande del av året.

– Satsningen på solceller ligger helt i linje 

med vår vision och vårt arbete för 100 pro-
cent grön el. I detta fall är solenergin dess-
utom lokalt producerad, säger Jan Werner.

– Det är också en viktig signal till alla 
de fastighetsägare som går i tankar om att 
investera i just solceller, då denna förnyel-
sebara källa är den med överlägset minst 
miljöpåverkan.

Den löpande energiförbrukningen på 
Stadsskogenskolan kan följas såväl via 
skärmar på skolan som via Fabs webbsida 
och har blivit ett viktigt pedagogiskt inslag i 
lärandeprocessen.

I september invigde energiminister Anna-Karin Hatt Träffpunkt Stadsskogen tillsammans med barnen på skolan och en rad inbjudna 
gäster. Skolan har redan låtit tala om sig såväl nationellt som internationellt genom att den är ett så kallat nollenergihus.

Alingsås Energi har funnits med som en viktig partner till Fabs 
när solcellsanläggningen på taket till den nya Stadsskogenskolan
togs i drift under 2013. Anläggningen är på 1300 kvm och har en 
toppeffekt på 200,5 kW, vilket gör den till en av Sveriges största 
solcellsanläggningar.

Givande samarbete kring 
satsningen på solceller

* Enligt Energimarknadsmyndighetens webbtjänst Elpriskollen. Priset avsåg 
då ett 5-årigt fastprisavtal för villa med en förbrukning om 20 000 kWh/år.
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ägarförhållanden
Alingsås Energi AB (AEAB) är ett helägt dotterbolag till Alingsås 
Energi Nät AB (AENAB), 556402-5905.

verksamheten
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är försäljning av el 
till hushåll, organisationer och företag. Inköpen av el, elcertifikat 
och ursprungsgarantier sker via den nordiska elbörsen NordPool, 
samt även bilateralt med vind- och vattenkraftproducenter. Allt 
inom ramen för en av styrelsen fastställd riskpolicy. Handeln med 
el har skett i SEK.

väsentliga händelser 
Försäljningsvolymerna under perioden uppgår till 158,0 GWh 
(156,3). Ökningen förklaras av ett kallare första tertial och en 
ökning av antalet kunder. Bolagets omsättning har under året 
minskat med 3,7 % jämfört med föregående år beroende på lägre 
marknadspriser på el.

Priserna i terminshandeln har sjunkit med 15 % under 2013. 
Prisutvecklingen på elcertifikat har varit sjunkande under året, 
från 240 kr i början av året till 171 kr vid årets slut.

Rörligheten bland elkunderna är fortsatt hög. 
Den 3 maj 2013 förvärvade Alingsås Energi Nät AB de aktier i 

Alingsås Energi AB som ägdes av Göteborg Energi AB.
Ett nytt samarbetsavtal gällande elhandeln är upprättat mellan 

Alingsås Energi AB och Göteborg Energi DinEl AB.

miljö och arbetsmiljö
Alingsås Energi är diplomerat som ”Miljödiplomerat Alingsås-
företag”. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 2001:1. Bola- 
get arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av 
dessa system.

risker
Elmarknaden uppvisar en betydande volatilitet som vi hanterar 
med hjälp av vår riskpolicy, vilken följs upp av styrelsen vid varje 
styrelsemöte.

Personal
Antalet anställda har under verksamhetsåret varit 2 personer 
(2), båda män. En friskvårdstimme som kan nyttjas en gång per 
vecka har införts under året.

framtiden
Den överordnade utmaningen är omställningen till ett hållbart 
samhälle med energieffektivitet, förnyelsebar energi och lägre 
resursförbrukning. Bolagets egna största utmaning är att bibe-
hålla sin konkurrens- och utvecklingskraft i en tid med allmän 
energieffektivisering och minskande leveranser. Nyckeln till detta 
kommer vara hur väl bolaget lyckas bemöta och skapa värde för 
kunderna.

Resultatet för kommande verksamhetsår beräknas bli högre än 
för innevarande år men lägre än föregående år.

Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick för det gångna räkenskaps-
året till 78 939 kkr (82 015), vilket är en minskning med 3 076 kkr 
mot föregående år. 

Kostnaderna för energinköpen är på samma nivå som före-
gående år 71 687 kkr (71 614).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 346 kkr (3 719), 
vilket är 3 373 kkr lägre än föregående år. Lagervärderingen av 
elcertifikat medförde till följd av ett lägre pris än inköpspriserna 
vid årsskiftet, en negativ påverkan på resultatet med 1 719 kkr. 

En flerårsöversikt av nyckeltalsutvecklingen återfinns i not 13.

Likviditet och finansiering
Bolagets kassaflöde uppgick till -6 kkr (-128).
Likviditeten i bolaget är fortsatt god.

förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst 23 358 466,57
Årets resultat 81 489,82
Summa 23 439 956,39

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras enligt följande:

 
I ny räkning överförs 
Summa 23 439 956,39

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bok-
slutskommentarer.

Förvaltningsberättelse 
för Alingsås Energi AB
Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi AB, 
556499-0413, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2013-01-01– 2013-12-31.

Resultaträkning
Belopp i kkr

  not  2013 2012

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning	 	 1	 78 939	 82 015
Summa rörelsens intäkter   78 939 82 015
    
Rörelsens kostnader    
Råvaror	och	förnödenheter	 	 	 -71 687	 -71 614
Övriga	externa	kostnader	 	 3	 -5 484	 -5 600
Personalkostnader	 	 2	 -1 930	 -1 695

Summa rörelsens kostnader   -79 102 -78 910
 
Rörelseresultat   -163 3 105
   
Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande poster  4 719 815
Räntekostnader och liknande resultatposter  4 -209 -201

Summa resultat från finansiella poster   510 614
   
Resultat efter finansiella poster   346 3 719

Bokslutsdispositioner  5 -101 593
Skatt	på	årets	resultat	 	 	 -164	 -1 059
  
Årets resultat   81 3 254
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Balansräkning – eget kapital och skulder
Belopp i kkr

  not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital  8
Bundet eget kapital  
Aktiekapital	 	 	 1 333	 1 333
Överkursfond   804 804
Reservfond   200 200

Summa bundet eget kapital   2 337 2 337
    
Fritt eget kapital    
Fria	reserver	 	 	 23 359	 20 904
Årets	resultat	 	 	 81	 3 254

Summa fritt eget kapital   23 440 24 158
    

Summa eget kapital   25 777 26 495
    

Obeskattade reserver  9 5 225 5 124
 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   237 291
Skatteskuld   0 505
Skuld	till	moderbolaget	 	 	 6 524	 0
Skuld till kommunala bolag   0 0
Skulder	till	Alingsås	kommun	 	 	 16 690	 32 634
Övriga	kortfristiga	skulder	 	 	 3 411	 4 506
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 10	 11 471	 15 242

Summa kortfristiga skulder   38 333 53 179
  
suMMa eGet KaPItal OCH sKulDer   69 335 84 798

Ställda säkerheter   
Företagsinteckningar   Inga Inga

Ansvarsförbindelser   Inga Inga

Balansräkning – tillgångar
Belopp i kkr

  not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer  6 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar   0 0

Summa anläggningstillgångar   0 0

Omsättningstillgångar   
Varulager  
Elcertifikat	 	 	 10 303	 9 363

Summa varulager   10 303 9 363

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar	 	 	 23 481	 32 566
Skattefordringar   244 -
Fordringar	hos	moderbolaget	 	 	 9 190	 8 912
Fordringar hos kommunala bolag   46 48
Fordringar	hos	Alingsås	kommun	 	 	 18 552	 23 444
Övriga kortfristiga fordringar   0 94
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 7	 7 325	 10 171

Summa kortfristiga fordringar   58 838 75 235

Kassa och bank  11 194 200

Summa omsättningstillgångar   69 335 84 798

suMMa tIllGÅNGar   69 335 84 798
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Kassaflödesanalys
Belopp i kkr

Redovisningsprinciper och noter
Belopp i kkr

redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar. Om ej sär-
skilt anges nedan är redovisnings- och värderingsprinciper oför-
ändrade mot föregående år.

koncernuppgifter
Alingsås Energi AB är ett helägt dotterbolag till Alingsås Energi 
Nät AB, org nr 556402-5905. 

intäkter 
Intäkter redovisas i den takt med vilken leverans sker till kunden.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings-
värden och bedömd nyttjandeperiod.

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande 
avskrivningstider tillämpas:

inventarier, verktyg och installationer
Maskiner och övriga inventarier 5 år.
Maskiner och inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet 
vid anskaffning. 

Elcertifikat
Elcertifikaten värderas med tillämpning av först in- först ut-principen 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det på balansdagen. Inköpta elcertifikat finns registrerade hos 
Svenska kraftnät.

fordringar och skulder
Skulder och fordringar har tagits upp till det belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat angivits.

Skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs eller 
till terminskurs då valutasäkring har skett.

Mellanhavanden med Alingsås kommun och övriga kommu-
nala bolag bruttoredovisas, jämförelsetalen har justerats i enlighet 
med detta. 

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktill-
godohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är 
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels  
-  handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
-  har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaff-
ningstidpunkten.   

Noter
  NOt 1  nettoomsättning
 2013 2012

Elförsäljning 78 939	 82 015
Summa 78 939 82 015

  NOt 2  Personal
 2013 2012

Medelantalet anställda har varit: 
Kvinnor 0 0
Män 2 2
Summa 2 2

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 135 144
Övriga anställda 1 021 977
Summa löner och ersättningar 1 156 1 121
Sociala avgifter enligt lag och avtal 473 429
Pensionskostnader 583 497
Summa sociala avgifter 1 056 926
Varav pensionskostn. till VD och styrelse  0 0
Summa lönekostnader och ersättningar, 
pensionskostnader och sociala avgifter 2 212 2 047

  NOt 3  arvode och kostnadsersättning

 2013 2012

Ernst & Young 
Revisionsuppdrag 45 38
Andra uppdrag 13 39
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag 71 16
Summa 129 93

 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 
övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

  NOt 4  Finansiella poster

 2013 2012

Ränteintäkter från koncernkonto 214 320
Övriga finansiella intäkter 505 494
Räntekostnader AENAB -205 -200
Övriga finansiella kostnader -4 0
Summa 510 614

  NOt 5  bokslutsdispositioner 

 2013 2012

Avsättning till periodiseringsfond 101 1 450
Återföring från periodiseringsfond 0 -2 043
Summa 101 -593

  not 2013 2012

     
Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat	före	finansiella	poster	 	 	 -163	 3 105
Avskrivningar   0 0

    -163 3 105
Erhållen ränta   719 815
Erlagd ränta   -206 -201
Betald inkomstskatt   -913 -648

    -566 3 071
Ökning/minskning	varulager	 	 	 -940	 -3 605
Ökning/minskning	kundfordringar	 	 	 9 085	 -9 333
Ökning/minskning	övriga	kortfristiga	fordringar	 	 	 8 940	 35 188
Ökning/minskning	leverantörsskulder	 	 	 -54	 -6 245
Ökning/minskning	övriga	kortfristiga	rörelseskulder	 	 	 -15 671	 -18 405

Kassaflöde från den löpande verksamheten   794 672

Finansieringsverksamheten   
Utbetald utdelning   -800 -800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -800 -800
    
Årets KassaflöDe   -6 -128

Likvida medel vid årets början   200 328
Likvida medel vid årets slut   194 200
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  NOt 6  Inventarier, verktyg och installationer 

 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 22 22
Försäljning och utrangering 0 0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 22 22
Ingående avskrivningar -22 -22
Försäljning och utrangering 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 -22

Bokfört restvärde enligt plan 0 0

  NOt 7  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2013 2012

Upplupna intäkter energileveranser 7 261	 10 102
Förutbetalda försäkringspremier 49 47
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 22
Summa 7 325 10 171

  NOt 8  eget kapital
 Aktie- Överkurs Reserv Fritt eget Summa
 kapital fond fond kapital eget kapital

Ingående balans 1 333	 804	 200	 24 159	 26 496
Utdelning    -800 -800
Årets resultat    81 81
Utgående balans 1 333 804 200 23 440 25 777

Ägarstruktur och antal aktier     röster
Alingsås	Energi	Nät	AB	 	 	 	 	 13 333

Aktierna har ett kvotvärde om 100 kr per styck.

  NOt 9 obeskattade reserver

 2013 2012

Periodiseringsfond tax 07 - -
Periodiseringsfond tax 09 573 573
Periodiseringsfond tax 10 1 606	 1 606
Periodiseringsfond tax 11 450 450
Periodiseringsfond tax 12 1 045	 1 045
Periodiseringsfond tax 13 1 450	 1 450
Periodiseringsfond tax 14 101 -
Summa 5 225 5 124
Uppskjuten skatt på de obeskattade reserverna uppgår till 1 150 kkr (5 225 x 22 %).

  

  NOt 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2013 2012

Upplupna löne- och sociala kostnader 145 150
Upplupna energiråvaror 6 737	 9 149
Elcertifikat 4 539	 5 848
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 50 95
Summa 11 471 15 242

  NOt 11  Kassa och bank
Alingsås kommun har med bank avtalat om ett s.k. koncernkonto-
system. Mellan kommunen och dess dotterbolag har koncerninterna 
kreditvolymer avtalats.

Tillgodohavande på koncernkontot per 2013-12-31 redovisas som 
kortfristig fordran på Alingsås kommun. 

Under rubriken Kommunala bolag avses bolag ägda av Alingsås 
kommun.

  NOt 12  Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den största koncernen där Alingsås Energi AB är dot-
terbolag och där koncernredovisning upprättas är Alingsås kommun, 
212000-1553, med säte i Alingsås. Moderföretag i den minsta koncern 
där Alingsås Energi AB är dotterbolag och koncernredovisning upprät-
tas är Alingsås Energi Nät AB, 556402-5905, med säte i Alingsås.

  NOt 13  nyckeltalssammanställning

 2013 2012 2011 2010 2009

Avkastningsstruktur
1) Avkastning på eget kapital (%) 1,2 12,2 14,4 6,6 25,2
2) Avkastning på totalt kapital (%)  0,8 4,6 5,1 2,8 10,2
3) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,3 1,8 2,0 1,7 1,6

Kapitalstruktur  
4) Kassalikviditet (%) 154,0 141,9 144,5 154,6 152,7
5) Soliditet (%) 43,1 36,0 33,7 37,5 39,1

definitioner
1) Resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital plus 78,0 %  
 (78,0) av obeskattade reserverna. 
2) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av totalt kapital.
3) Summa skulder plus latent skatteskuld på obeskattade reserver i för- 
 hållande till eget kapital plus 78,0 % (78,0) av obeskattade reserverna.
4) Omsättningstillgångar minus lager plus checkräkningskredit i procent  
 av kortfristiga skulder.
5) Eget kapital plus 78,0 % (78,0) av obeskattade reserverna i procent av  
 balansomslutningen.

årsredovisning för Alingsås Energi AB för tiden 2013-01-01–2013-12-31
Alingsås 2014-03-03

Jan Olofzon
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Vice ordförande
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      Namnet krökelimur 
    kommer från en gammal 
fornlämning i området och 
   betyder böjd stenmur, 
”egendomlig krökning” 
   eller ”krokig mur”.

Investering i eget vindkraftverk
Som ett led i Alingsås Energis löfte om 
100 % grön el köpte Alingsås Energi Nät 
AB i mars 2013 vindkraftverket Krökelimur, 
som ligger mellan Falköping och Tidaholm. 
Eolus Vind AB byggde verket 2002 och 
Ekovind AB har drivit det under åren som 
gått. Nu är det alltså i Alingsås Energis ägo.

– Vi på Alingsås Energi vill satsa på egen 
produktion, och när vi nu fick möjlighet att 
köpa vindkraftverket kändes det helt rätt. 
Samtidigt som det är en bra investering får 
vi möjlighet att lära oss mer om vindkraft. 
Kunskapen är oerhört viktig inför framtida 
investeringsbeslut, berättar Stefan Börjesjö, 

projektör på Alingsås Energi Nät AB.
En annan fördel med att äga vindkraft-

verket Krökelimur är att Alingsås Energi Nät 
nu kan producera sin egen el och täcka en 
del av de nätförluster som uppstår när el 
distribueras.

– När man distribuerar el så kostar det 
också lite el. Ungefär som ”transportkostna-
der”. Man talar om elnätets verkningsgrad, 
och förluster sker i både transformatorer 
och ledningar. Genom att producera egen 
el behöver vi inte köpa in lika mycket el som 
tidigare. Totalt levererar vi årligen omkring 
230 GWh. Förlusterna uppgår till ca 3 %, 

vilket motsvarar ca 7,5 GWh. Med vindkraft-
verket Krökelimur kan vi täcka ca 15 % av 
dessa, förklarar Stefan.

Krökelimur innebär således både kom-
petenshöjning och kostnadsbesparing.

 

Stefan Börjesjö, 
projektör Alingsås Energi Nät.

fAktA Om 
viNDkrAftvErkEt krÖkELimUr
medelproduktion (2004–2013):   
1 152 MWh/år.
max effekt: 600 kW.
tornhöjd: 65 m.
rotordiameter: 44 m.
rotorhastighet: 18–34 rpm.
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– Syftet med rapporten är att ge en bild av
förutsättningarna för elbilen, säger Jörgen 
Damborg och fortsätter:

– Vi har som uppdrag att erbjuda miljö-
mässigt attraktiva energilösningar för alla 
kommuninvånare och för att elbilen ska 
kunna fungera i det nuvarande samhället 
ställs krav på kommunala initiativ som 
visar vägen för smarta energival och ett 
hållbart miljötänkande.

Enligt Jörgen är avsikten med rappor-
ten att lägga fram fakta och skapa en 
konstruktiv diskussion om elbilens fram-
tida möjligheter i Alingsås och att på 
samma gång öka allmänhetens förståelse 
för de utmaningar man i så fall står inför 
framöver.

Rapporten ifråga lyfter fram fem cen-
trala byggbitar som bör tas i beaktande. 
Den första handlar om laddstolpen som är 
den mest centrala delen i infrastrukturen 
kring elbilar. Här handlar det framför allt 
om att enas kring en standard. Nummer 
två på listan är parkeringsplatser med 
laddningsmöjligheter och var dessa ska 

finnas för att öka åtkomsten och därmed 
göra elbilen mer attraktiv. 

Vidare hålls begreppet strategiska 
lägen fram som en helt avgörande faktor 
vad gäller valet av plats för laddstationer 
för att öka intresset för elbilsanvändning-
en. Till detta begrepp kan även knytas 
faktorer såsom tillstånd, fordonsflöde och 
knutpunkter samt möjlighet till framtida 
upptrappning.

Bilen i sig är givetvis en viktig del i 
rapporten och här lyfter man fram framför 
allt utbudet av rena elbilar till hybrider 
samt lättare fordon och specialiserade 
transportfordon.

Den sista centrala komponenten är 
möjligheten att skapa en så kallad bilpool 
i kommunen och frågan vem som i så fall 
ska finansiera, driva och äga denna del.

– Vi vet att intresset för elbilar ökar och 
vi vill vara en part i denna process. Att vi 
ska äga laddstolpen råder det nog inga 
tvivel om, men vår roll i de övriga frågorna 
vill vi få till stånd en diskussion om, förkla-
rar Jörgen.

Örjan Hedblom, boende i Alingsås och 
ansvarig utgivare av tidningen Elbilen i 
Sverige. Hur är trenden för elbilen idag?

– Den är på väg uppåt. Antalet elbilar i 
Sverige har tredubblats under 2013 och är 
idag cirka 3 500. Prognosen för 2014 pekar 
mot ytterligare drygt 1 000 stycken.
Har Regeringen satt upp något nationellt 
mål för elbilen?

– Ja, deras mål är satt till 150 000 bilar år 
2020, och det innebär att vi har bråttom…
Vilka är tillväxtproblemen för elbilen?

– För litet antal laddningsstolpar och dåligt 
statligt stödsystem när det gäller såväl inköp 
av själva bilen som för uppbyggnaden av 
laddningsstolpar.
Vilka är då förtjänsterna med elbilen?

– För oss i Sverige är förtjänsterna mycket 
stora då 90 procent av vår el kommer från 
förnybara energikällor, vilket innebär att vi 
kraftigt kan minska våra koldioxidutsläpp om 
vi växlar över till elbilar. Dessutom reduceras 
ju bullret. Betänk att över 600 000 människor 
i Sverige idag störs av trafikbuller.
Hur mycket dyrare är en elbil?

– Cirka 100 000 till 150 000 kronor dyrare 
än en vanlig bil.
Hur lång är räckvidden med en elbil?

– Mellan 120 och 150 kilometer innan det 
krävs en snabbladdning om 20 minuter. 
Tesla S, som är nummer 1 i världen, har en 
räckvidd om 400 till 500 kilometer.
Vilka länder är föregångare på det här 
området?

– USA följt av Norge och Japan.
Hur många elbilar finns det i världen?

– Cirka 200 000 om man räknar in plug-in-
hybriderna. Störst är Nissan Leaf med drygt 
47 000 bilar, vilket motsvarar en marknads-
andel om 23 procent. Volvo V60 PHEV ligger 
på sjunde plats med knappt 7 500 bilar.

Många experter hävdar idag att elbilen är en av de mest lovande och långsiktigt 
hållbara lösningarna för att tillgodose vårt behov av transporter, detta sett till klimat-
påverkan. Av denna anledning har Alingsås Energi under 2013 tagit fram en rapport 
för att beskriva Alingsås möjligheter att införa elbilar och en elbilspool i kommunen.

Uppåt för elbilen
– då vill Alingsås Energi vara en part

Hallå där…

Emma Essman Melin och Rebecka Andreasson 
på marknadsavdelningen hjälper alla kunder 
vid migreringen till det öppna stadsnätet när 
Alingsås Energi väljer att istället lägga 
fokus på infrastrukturen.

– Denna nyordning kommer att innebära många fördelar för våra kunder, 
säger Jörgen Damborg, affärsområdeschef Stadsnät.

Och han väljer att lyfta fram en rad goda exempel såsom tillgången till fler 
leverantörer och tjänster, högre hastighet, kortare bindningstider och möjlig-
heten till IP-TV och IP-telefoni samt inte minst lägre priser.

Med anledning av förändringen inleddes redan hösten 2013 arbetet med 
att föra över befintliga kunder till ett öppet stadsnät. Detta arbete kommer att 
fortsätta under våren 2014. Alinet bredbandstjänst kommer därmed att suc-
cessivt avvecklas och detta medför även nya mailadresser, IP-adresser och 
byte av viss teknisk utrustning samt avslut av befintliga avtal.

– Genom att renodla verksamheten kan vi istället ägna oss åt vår kärnverk-
samhet som är att bygga och underhålla det infrastrukturella nätet.

Via portalen www.alingsas.qmarket.se kan man som kund hitta det nya 
utbudet av leverantörer och tjänster. 

  

Fullt fokus på 
infrastrukturen

Under 2013 tog Alingsås Energi ett strate-
giskt beslut att renodla verksamheten vad gäller 
stadsdatanätet och enbart fokusera på sin roll 
som lokal leverantör av infrastruktur och istället 
lämna över ansvaret för bredbandstjänsterna till 
andra leverantörer i ett öppet stadsnät.

Vida Lagestari servar både Alingsåshem  
och Alingsås Energi med hjälp av elbilen.
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Lights in Alingsås 
– en succé igen
Årets tema för Lights in Alingsås var H C 
Andersen och hans magiska sagovärld. 
De sju ljusdesigner som deltog fick fritt 
tolka var sin saga. Lilla sjöjungfrun, Flickan 
med svavelstickorna, Den fula ankung-
en, Ängeln och Tummelisa blev ljussatta. 
Dessutom tolkades H C Andersens liv, och 
årets spektakulära invigning var också den 
en installation i sig. Sedan starten 1999 
har Alingsås Energi varit en av samarbets-
partnerna. 

– Utan Alingsås Energi skulle det vara 
svårt att genomföra Lights in Alingsås. Dels 
för att de sitter inne med kunskapen om hur 
installationerna praktiskt kan genomföras, 

men även för att de i grunden förstår tanken 
med arrangemanget. Planeringsarbetet 
och workshoparna flyter på bra och alla 
på Alingsås Energi har ett stort personligt 
engagemang och en vilja att göra sitt 
yttersta, säger Angelica Larsson, projektle-
dare för Lights in Alingsås.

Och även för Alingsås Energi har Lights 
in Alingsås sin betydelse.

– Numera är kunskapen hög bland 
alingsåsarna i och med att Lights in 
Alingsås visat vad som är möjligt och hur 
viktigt det är med belysning. Ljus gör skill-
nad och det är bra för oss att medveten-
heten har ökat när det är dags att köpa in 

nya armaturer eller när nya stadsdelar ska 
planeras. Det sätter onekligen Alingsås på 
kartan i många avseenden, säger Mathias 
Ek, projektledare och projektör på Alingsås 
Energi Nät AB.

 

      ”Utan Alingsås 
   Energi skulle det 
    vara svårt att 
genomföra Lights 
     in Alingsås.”

Angelica Larsson, 
projektledare Lights in Alingsås

fAktA Om LiGHts iN ALiNGsås 2013
Besök: Ca 85 000
Guider: 25 st
Guidade turer: 260 st
studenter: 59 st
Elförbrukning: 12 000 kWh
kablar: 3 450 m
Grendosor: 150 st
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Södra Strömgatan 6, 441 81 Alingsås
Tel 0322-617 600

info@alingsasenergi.se
www.alingsasenergi.se

Vi levererar:

STAdSnÄT
Anslut dig till vårt fibernät
och välj dina tjänster på

alingsas.qmarket.se

FJÄrrVÄrME
Miljövänlig värme som

kommer från biobränsle

EL
Från sol, vind och vatten

TRYGGHET • KVALITET • UTVECKLING
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