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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - MARS 2021

 ✓ Beslut från Kraftringens styrelse att genomföra miljardinvestering i förnybar 
kraftvärmeproduktion - kommer säkra och öka tillgången på skånsk energi.

 ✓ Biologisk mångfald i fokus när Kraftringen och Svea Solar bygger solpark söder om Klippan. 
Elproduktion motsvarande årsbehovet av el till 1000 elbilar invigs under hösten 2022.

 ✓ Kraftringen välkomnar regeringens beslut om en elpriskompensation men efterlyser motsvarande 
kompensation till de hushåll som värmer upp sin bostad med biogas.

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN JANUARI - MARS 2021

 ✓ Nettoomsättningen ökar till 1 298 mnkr (1 112) till följd av högre elpriser än både föregående år 
och ett normalår. Energinettot, skillnaden mellan energiintäkter och energikostnader, försämras 
till följd av högre temperaturer och resultatet efter finansiella poster minskar till 158 mnkr (259).

 ✓ Positivt operativt kassaflöde 137 (272) möjliggör framtida investeringar och har bidragit till att 
minska nettoskulden till 1882 (1 756).

NETTOOMSÄTTNINGEN  
ÖKAR TILL 1 298 MNKR (1 112)

RÖRELSERESULTATET  
MINSKAR TILL 167 MNKR (270)

PERIODENS RESULTAT
MINSKAR TILL 125 MNKR (206)

1 298

167

125

 Kraftringen Energi AB (publ) med säte i Lund, org. nr 556100-9852., Box 25, 221 00 Lund telefon 010-122 70 00 info@kraftringen.se kraftringen.se

”Stabila leveranser och miljardinvestering i 
förnybar kraftvärmeproduktion.”

Sezgin Kadir
vd och koncernchef

Jan-mars
2022

Jan-mars
2021

Nettoomsättning (mnkr) 1 299 1 112

EBITDA (mnkr) 270 345

Periodens resultat (mnkr) 125 206

Investeringar (mnkr) 113 62

Avkastning på genomsnittligt EK (%) * 4,3 7,3

Soliditet (%) * 49,3 49,8

Nettoskuld (mnkr) * 1 882 1 756

Skuldsättningsgrad (ggr) * 0,5 0,5

Räntetäckningsgrad (ggr) * 16,3 23,1

NYCKELTAL

* Nyckeltalet lämnas endast på ackumulerade siffror



Kommentar från Kraftringens
vd och koncernchef, Sezgin Kadir

Perioden överskuggas naturligtvis av Ryss
lands omotiverade och fega invasion av Ukrai
na och våra tankar finns hos det Ukrainska 
folket samt hos alla de oskyldiga människo
liv som har tagits under Rysslands framfart. 
Precis som stora delar av världen och samhäl
let runtomkring oss så fördömer vi Rysslands 
invasion på det starkaste möjliga sättet, kri
get måste få ett avslut. Kraftringen skänker 
pengar till Ukraina och ser över hur vi kan 
hjälpa till på andra sätt.  

Situationen i omvärlden och dess ovisshet tillsam-
mans med en svängig energimarknad kommer inne-
bära utmaningar för Kraftringens ekonomi detta år. 
En utmaning som vi delar tillsammans med andra 
företag runtom i samhället och i Europa. Exempel-
vis har det uppstått stora förseningar av vissa kom-
ponenter och kostnadshöjningar av råvaror. Vi följer 
utvecklingen nogsamt. Beredskapen hos Kraftring-
en är god och vår verksamhet står väl rustad.         

Kriget i Ukraina gör det smärtsamt tydligt hur vik-
tigt det är med lokal och egen energiproduktion. I 
ljuset av detta så presenterade Kraftringen en av 
de störta investeringarna i koncernens historia.  

Kraftringens styrelse har tagit ett inriktningsbeslut 
om att investera i en ny produktionsanläggning för 
kraftvärme. Anläggningen ska ersätta äldre värme-
produktionsanläggningar och, utöver värme, även 
tillföra regionen upp till 45 MW eleffekt. vilket i 
stort sett motsvarar dagens effektbehov i Lomma 

och Hörby kommun en kall vinterdag. Nästa steg är 
att utreda frågan och förbereda investeringsbeslut 
och tillståndsprövning med sikte på att verket ska 
stå klart senast 2028.  

Med en utbyggnad av vår kraftvärme får vi en pla-
nerbar källa till både värme- och elenergi, något 
som är viktigt inte minst i vår region, där icke-pla-
nerbar energi i form av sol och vind på så sätt får 
ett stabilt förnybart komplement. 

De senaste månadernas turbulens på elmarknaden 
i framför allt södra Sverige med skenande elpriser 
samt effekt- och kapacitetsproblem i elnätet kräver 
åtgärder för att öka Skånes självförsörjning. Ett 
nytt kraftvärmeverk är en viktig pusselbit för att 
öka självförsörjningen.     

Året har även inletts med ett par stora stormar som 
har dragit in över våra elnätsområden.  Stormarna 
medförde att många kunder framförallt på lands-
bygden blev av med strömmen. Tack vare ett bra 
arbete från stora delar av organisationen så kunde 
en stor del av kunderna snabbt få tillbaka ström-
men. Även tack vare våra stora investeringar de 
senaste åren i att vädersäkra vårt elnät, så kunde 
antalet strömlösa kunder hållas nere. Investeringar 
i vädersäkring fortsätter de kommande åren och vi 
kommer satsa 3,5 mdkr på elnätet fram till 2030.  

Säkerheten kommer alltid främst när det gäller allt 
arbete som utförs av Kraftringens medarbetare, 
samarbetspartners eller leverantörer. Särskilt när 



kortslutning, bryter ljusbågsvakten kretsen snabbt, 
och skador på både anläggning och människor mini-
meras. 

Avslutningsvis fortsätter arbetet med Kraftringens 
nya strategiska inriktning att bära frukt och vi ser 
nu flera spännande samarbeten som börjar ta form.
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Sezgin Kadir, vd och koncernchef

det gäller elarbeten. Bristande elarbeten kan inne-
bära allvarliga skador och i värsta fall dödsfall. En 
åtgärd i vårt säkerhetsarbete som nu är slutförd är 
vårt arbete med att installera ljusbågsvakter i 20 
fördelningsstationer där det finns en ökad risk för 
ljusbågar. En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladd-
ning som överförs genom luften mellan två ström-
förande ledare. Den kan bli flera tusen grader varm 
och kan skapa ett mycket starkt ljus, ljud, splitter 
och farliga gaser. Det kan bli brännskador, syn- och 
hörselskador, föremål kan flyga iväg och skada 
människa och egendom och i värsta fall dödsfall. 
Om en ljusbåge skulle uppkomma av till exempel 

Planerar miljardinvestering i förnybar kraftvär-
meproduktion - kommer säkra och öka tillgång-
en på skånsk energi: Kraftringens styrelse har 
tagit ett inriktningsbeslut om att investera i en 
ny produktionsanläggning för kraftvärme. Anlägg-
ningen ska ersätta äldre värmeproduktionsanlägg-
ningar och, utöver värme, även tillföra regionen upp 
till 45 MW eleffekt. vilket i stort sett motsvarar da-
gens effektbehov i Lomma och Hörby kommun en 
kall vinterdag. Nästa steg är att utreda frågan och 
förbereda investeringsbeslut och tillståndspröv-
ning med sikte på att verket ska stå klart senast 
2028. 

Biologisk mångfald i fokus när Kraftringen och 
Svea Solar bygger solpark söder om Klippan: 
Arbetet med att bygga Klippans första solcellspark 
går in i nästa fas. Under hösten 2022 driftsätts 
parken, vars elproduktion motsvarar årsbehovet av 
el till 1000 elbilar eller hushållsel till 600 villor*. Ny-
ligen har Kraftringen tecknat avtal med Svea Solar, 
som får uppdraget att uppföra solparken. 

Ny tjänst gör det möjligt att ladda sin elbil när 
det är som billigast:  Nyligen har Kraftringen lan-
serat en ny tjänst för alla sina kunder. Via en app 
kommer det vara möjligt att ladda sin ebil när elen 
är som billigast. Dessutom kommer det på sikt vara 
möjligt för den enskilda elbilsägaren att sälja effekt 
till Kraftringen när elbilen inte används. 

Låt även biogaskunder ta del av elpriskom-
pensationen: Kraftringen välkomnar regeringens 
beslut om en kompensation till elkunderna för det 
höga elpriset. Men vi saknar en motsvarande kom-
pensation till de hushåll som värmer upp sin bostad 
med biogas. Biogas är mer än ett bränsle – det är 
ett system för cirkulär ekonomi. Genom produktion 
och användning av biogas utnyttjas samhällets 
resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, 
matrester och gödsel samt restprodukter från skog 
och industri tas om hand och blir samtidigt till vär-
defulla produkter - förnybar energi och gödnings-
medel. 

Samarbete och AI gynnar miljö och hyresgäster 
i Eslöv:  Nu inleder Kraftringen och Eslövs Bostads 
AB (Ebo) ett samarbete med målet att ge märkbara 
miljövinster och samtidigt ett jämnare inomhusklimat 
i 1750 av Ebos bostäder i Eslöv. Just nu pågår ett 
arbete att installera kompletterande styrutrustning 
i byggnadernas värmesystem. Styrutrustningen byg-
ger på användande av AI (artificiell intelligens) för att 
hantera större mängder information om både väder-
förhållanden och inomhusklimatet i varje lägen het. 
Systemet kommer att optimera energianvändningen, 
samtidigt som hyresgästerna får ett behagligare och 
jämnare inomhusklimat. Ett vanligt problem som nu 
kan minskas är de ojämna rumstemperaturer som 
uppkommer vid snabba väderomslag, då vanliga vär-
mesystem reglerar för långsamt.

Väsentliga händelser under perioden



Resultaträkning
Koncern tkr

2022-01-01- 
2022-03-31

2021-01-01-
2021-03-31

Nettoomsättning 1 298 902 1 112 120

Aktiverat arbete för egen räkning 30 062 19 799

Övriga rörelseintäkter 23 742 8 703

Resultat från andelar i intresseföretag 15 789 1 002

Råvaror och andra direkta kostnader -861 413 -579 183

Övriga externa kostnader -123 323 -100 723

Personalkostnader -123 144 -116 804

Av- och nedskrivningar -92 128 -74 772

Övriga rörelsekostnader -1 080 -101

Rörelseresultat 167 407 270 041

Finansiella poster -9 641 -10 982

Resultat efter finansiella poster 157 766 259 059

Skatt -32 500 -53 366

Periodens resultat 125 266 205 693

Resultat per aktie 25,74 42,26

Balansräkning
Koncern tkr 2022-03-31 2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 195 813 188 689

Materiella anläggningstillgångar 6 203 116 6 171 757

Finansiella anläggningstillgångar 167 330 151 746

Varulager 97 449 52 628

Kundfordringar 339 322 361 621

Övriga kortfristiga fordringar 832 961 991 254

Likvida medel 156 678 337 215

Summa tillgångar 7 992 669 8 254 910

Eget kapital 3 710 390 3 536 933

Minoritetsintresse 225 856 228 394

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 054 526 1 054 633

Övriga avsättningar 13 647 13 647

Långfristiga skulder 1 300 000 1 300 000

Kortfristiga skulder 1 688 250 2 121 303

Summa eget kapital och skulder 7 992 669 8 254 910

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 1 011 564 853 743

Kassaflödesanalys 
Koncern tkr

2022-01-01- 
2022-03-31

2021-01-01- 
2021-03-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 207 335 327 061

Förändring i rörelsekapital -189 975 -2 718

Kassaflöde från investeringsverksamheten -107 898 -60 254

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -90 160 -179 790

Periodens kassaflöde -180 698 84 299

Likvida medel vid periodens början 337 215 109 299

Kursdifferens i likvida medel 161 92

Likvida medel vid periodens slut 156 678 193 690

Specifikation av Eget kapital
Koncern tkr 2022-03-31 2021-03-31

Ingående eget kapital 3 536 933 3 281 179

Periodens resultat 125 266 205 693

Övriga förändringar t ex utdelning, omräkningsdifferens 48 191 63 627

Utgående eget kapital 3 710 390 3 550 499



VERKSAMHETEN
Kraftringen koncernen är en underkoncern som ägs av Kraftring-
en AB (556527-9758) vilket i sin tur ägs av kommunerna Lund 
(82,4 %), Eslöv (12,0 %), Hörby (3,5 %) och Lomma (2,1 %). Ägarna 
har, i ägardirektiv till moderföretaget, gett Kraftringen i uppdrag 
att aktivt bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att 
utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och 
deras närområde, säkerställa att koncernens energileveranser 
sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett 
marknadsmässigt pris samt verka för en skälig utdelning till ägar-
na med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Styrelsen 
anser att verksamheten inom koncernen bedrivs inom ramen för 
ägardirektiv, bolagsordning och den kommunala befogenhet som 
är tillämplig inom energiområdet.

Kraftringens verksamhet bedrivs inom de flesta delarna av ener-
gimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel 
och slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Energiproduk-
tionen består av värme, ca 1 000 GWh, och el, ca 250 GWh, i två 
kraftvärmeverk. Dessutom ägs finansiella tillgångar (så kallade 
uttagsrätter) i norsk vattenkraft motsvarande ca 100 GWh. 
Kraftringen äger inga transmissionsanläggningar utan endast 
lokalnät för el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Eldistributionen når 
ca 125 000 kunder. Slutkundsförsäljning av el är årligen ca 1 
700 GWh till ca 145 000 kunder och fjärrvärme ca 900 GWh 
till ca 9 000 kunder. Kraftringen bedriver också energihandel, 
entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och energitjäns-
ter, distribution och handel med gas, datakommunikation (fiber 
och datacenter) samt försäljning av fordonsbränsle (fordonsgas, 
elbilsladdning) och mikroproduktion (solceller, batterilagring).

Antalet anställda har under perioden varit 588 personer att 
jämföra med 571 under samma period föregående år. 

Kraftringens hållbarhetsarbete redovisas löpande på koncernens 
webbplats www.kraftringen.se.

SÄSONGVARIATIONER
Kraftringen har, precis som stora delar av energibranschen, 
stora säsongsmässiga variationer. Verksamheten planeras för 
normalår och avviker t.ex. energipriser, fjärrvärmeproduktionens 
bränslemix eller kundernas energiförbrukning påverkas omsätt-
ning och resultat. Nästan hela koncernens årsomsättning och 
årsresultat uppstår under månaderna november-mars till följd av 
temperatur och kundernas energiförbrukning. Under övriga må-
nader sker huvuddelen av koncernens investeringsverksamhet 
och underhållsarbeten för att säkerställa effektiv och driftsäker 
energiförsörjning.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen ökade med 186 mnkr (17 %) till 1 299 mnkr 
(1 112) framförallt till följd av högre elpriser. Detta har gett 
högre energiintäkter och produktionskostnader. Omsättning-
en påverkas positivt av ökade anslutnings- och sidointäkter. 
Personalkostnaderna är högre till följd av inhyrd bemanning i 
samband med ersättningsrekryteringar. Sammantaget gör detta  
att rörelseresultatet minskar med 103 mnkr (38 %) till 167 mnkr 
(270).

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskriv-
ningar (EBITDA) uppgår till 260 (345) mnkr.  Resultat efter 
finansiella poster minskade med 101 mnkr (39 %) till 158 mnkr 
(259).

INVESTERINGAR
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar 
uppgår till  113 mnkr (62). Periodens investeringstakt är högre 
än föregående år bland annat till följd av att det pågår ett 
utbyte av samtliga elmätare. Investeringar för att framtidssäkra 
Kraftringens produktion och distribution av energi fortsätter. 
Det pågår och planeras också flera investeringar i kundnära 
energilösningar.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING
Periodens kassaflöde uppgår till -180 mnkr (84). Internt 
tillförda medel (FFO) minskade med 37% till 207 mnkr (327). 
Det operativa kassaflödet, dvs kassaflöde före finansierings-
verksamheten, uppgick till 137 mnkr (272).  Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till -90 mnkr (-180). Likvida 
medel har minskat med 181 mnkr under perioden.

Jämfört med 31 december 2021 ökade nettoskulden  (räntebä-
rande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) med 5,0 % 
till 1 882 mnkr (1 791). Koncernens borgensåtagande har ökat 
med 158 mnkr sedan årsskiftet.

Standard & Poor’s bedömer Kraftringens kreditvärdighet. I maj 
2021 höjdes den långa kreditratingen från BBB+/stable outlook 
till A-/stable outlook. Fullständig kreditbedömning finns till-
gänglig på Kraftringens webbplats. Koncernen har ett företags-
certifikatprogram om 1 000 mnkr (varav 550 mnkr utnyttjats) 
med rating K-1, obligationer om 1 489 mnkr samt rörelsekrediter 
i större svenska banker.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN  
FRAMTIDA UTVECKLINGEN
För att uppnå våra mål om hög leveranssäkerhet och nöjda kunder 
oavsett var man bor kommer vi att fortsätta leveranssäkra vår el- 
och fjärrvärmedistribution.

Utvecklingen av smarta energilösningar fortsätter för att säker-
ställa dagens och framtidens energibehov. Bland annat genom 
moderniseringar och smart teknik i såväl fördelningsstationer som 
i kundernas elmätare men även genom utbyggnad av lågtempera-
turnät för värme.

Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar 
under resten av året bedöms helårsresultatet efter finansiella 
poster inte att överstiga 400 mnkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Delårsrapporteringen 
granskas inte av bolagets revisorer.


