
 

ÅRSREDOVISNING 2012 

för Höganäs Fjärrvärme AB       

org. nr 556659-0021 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Höganäs Fjärrvärme AB får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2012 - 31/12 2012 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Ägarförhållanden 

Höganäs Fjärrvärme AB är fr.o.m. 2013-01-02 ett helägt dotterbolag till Höganäs Energi AB 

(org nr 556440-2401). Till och med detta datum var bolaget ett helägt dotterbolag till Höganäs 

kommun (org nr 212000-1165). Under 2013 kommer Höganäs Fjärrvärme AB fusioneras med 

moderbolaget, Höganäs Energi AB. Bolagets verksamhet består i att bygga ut och leverera 

fjärrvärme i Höganäs. Verksamheten startade under 2005.  

 

År 2012 

Verksamhetsinriktning och viktiga händelser 

Bolaget ska tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme till kunder i Höganäs centralort. 

Avtal om leverans av spillvärme har tecknats med Höganäs Sweden AB som utvinner 

spillvärmen från rökgaser i produktionsanläggningar. 

 

Bolaget har under 2012 som tidigare fått huvuddelen av sin energi från Höganäs Sweden AB i 

form av spillvärme. När deras leveranser inte räcker till, eldas det med bioolja eller naturgas i 

produktionsanläggningen. Under början av året eldades företrädelsevis bioolja för att uppnå 

en relevant CO2-reducering, under februari övergick bolaget till naturgas som spetsbränsle 

pga av den lägre kostnaden för detta bränsle. Leveransnivån från Höganäs Sweden AB 

minskade avsevärt under den senare hälften av året, vilket bidrog till ett betydligt sämre 

resultat än väntat. 

 

Under året har det inte skett någon nyexpansion av nätet. En viss förtätning har dock skett, 3 

fastigheter samt Höganäs Sweden ABs anläggningar utanför industriområdet har anslutits. 

Dessutom har servisen som drogs fram till Kv Hälsan under 2011 också driftsatts. Total 

ledningslängd är idag ca 19 km och det finns 143 fastigheter och 79 villor inkopplade. 

 

Slutrapport av investeringar och åtgärder inom svenska statens stöd till 

klimatinvesteringsprogram (KLIMP) har under 2012 lämnats till Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket fattade därefter beslut om en slutlig nivå på bidrag för investeringar och 

åtgärder och detta reglerades sedan mellan parterna. 

 

Miljöinformation 

Panncentralen är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Miljöpåverkan utgörs väsentligen av 

utsläpp till luft. Under normaldrift täcks värmebehovet huvudsakligen av spillvärme som inte 
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ger några utsläpp. Vid kall väderlek och vid reservdrift är bolagets verksamhet beroende av 

panncentralen, där kan bioolja alternativt naturgas förbrännas.  

Höganäs Fjärrvärme AB:s verksamhet tillvaratar en resurs som hade gått till spillo om inte 

Höganäs Fjärrvärme funnits dvs. spillvärme från Höganäs Sweden AB. Spillvärmeleveransen 

under 2012 var 37 303 MWh och om man antar att en villa använder 25 MWh skulle detta 

ungefär motsvara 1500 villor som inte behöver använda naturgas, olja eller el i motsvarande 

mängd. 

 

Omsättning och resultat 

Resultatet efter finansnetto för räkenskapsåret uppgår till 280 tkr (1.087). Det redovisade 

resultatet är ca 2.700 tkr lägre än budget och 800 tkr lägre än förra året och förklaras av lägre  

spillvärmeleverans än budgeterat. 

  

Framtid 

Framtida utveckling och prognos 

Under 2012 togs en strategirapport fram avseende framtida produktionsmix för 

fjärrvärmebolaget, bakgrunden till beställningen av detta arbete var sviktande leveranser från 

Höganäs Sweden AB. Resultatet som presenterades för styrelsen innebär en fortsatt utredning 

om kompletterande produktion under 2013. 

 

Möjliga anslutningar under 2013: 

 Kv Oden vid Centralgatan (NCC eller AB Höganäshem) 

 Villor vid Odengatan (Veidekke) 

 Förskola vid Erik Ruuthsskolan 

 

Under 2013 kommer Höganäs Fjärrvärme AB att fusioneras med Höganäs Energi AB som ett 

led i arbetet med att effektivisera verksamheten och öka lönsamheten i bolaget. 

 

Energiomsättning 

Under 2012 har 51 942 MWh (49 864) producerats till fjärrvärmenätet. Produktion har skett 

genom eldning i panncentral, s.k. spetslast eldning med 14 639 MWh (6 540) motsvarande 28 

% (13) och resterande med spillvärme 37 303 MWh (43 324) motsvarande 72 % (87).  
 

Investeringar 

Under året har bolaget investerat för 2,5 Mkr där merparten är till fjärrvärmenätet. 

 

Organisation 

Höganäs Fjärrvärme AB har inga anställda. Samtliga tjänster som krävs för att driva 

verksamheten köps in från Höganäs Energi AB och externa leverantörer. 
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Styrelse och företagsledning har under året varit 

 

ORDINARIE LEDAMÖTER: 

Per Selldén, ordförande 

Jarmo Nieminen, v ordförande 

Lars-Inge Persson 

Bengt Silfverstrand 

Margareta Engkvist Björkenhall 

 

STYRELSESUPPLEANTER: 

Anders Melin 

Christian Witt 

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: 

 Benny Ulmestig 

 

REVISION: Ernst & Young 

 

ANSVARIG REVISOR: 

Magnus Helmfrid, aukt. rev. 

 

LEKMANNAREVISOR: 

Steinar Hagfoss 

 

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT: 

Bonny Fridlund 

 

Förslag till behandling av ansamlad förlust  

Till årsstämmans förfogande står följande (kronor): 

 

Ansamlad förlust -6 295 564  

Årets vinst      280 313 

  -6 015 251  

 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, -6 015 251, balanseras i ny räkning.  

 

 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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