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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 ✓ Vår och Lunds kommuns gemensamma satsning på ett biogasnät till Lunds stadskärna invigdes. 
Ledningsburen biogas ersätter behovet av fossila gasolvärmare på uteserveringar.

 ✓ Pilotfasen i mätarbytesprojektet är nu igång. Inledningsvis byter vi ca 500 mätare för att testa 
att allt fungerar i skarpt läge. Massutrullningen drar igång efter årsskiftet och löper på fram till 
2023, då totalt 110 000 mätare ska vara utbytta. 

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2020

 ✓ Rörelseresultatet minskar till 325 mnkr (328) beroende på minskade energileveranser av både el 
och fjärrvärme till följd av temperaturer långt ifrån ett normalår. Resultatet efter finansiella poster 
minskar till 286 mnkr (292).

 ✓ Positivt operativt kassaflöde 274 (188) möjliggör amortering av skulden och bidrar till att minska 
nettoskulden till 2 019 (2 219).

NETTOOMSÄTTNINGEN  
MINSKAR TILL 608 MNKR (610)

RÖRELSERESULTATET  
ÖKAR TILL 32 MNKR (30)

PERIODENS RESULTAT
ÖKAR TILL 15 MNKR (13)
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”Flera nya kundavtal under kvartalet. Fortsatt 
stabila leveranser och verksamhet trots den 
pågående pandemin.” Sezgin Kadir

vd och koncernchef

Juli-sept
2020

Juli-sept
2019

Ackumulerat
2020

Ackumulerat
2019

Nettoomsättning (mnkr) 608 610 2 197 2 387

EBITDA (mnkr) 0 0 551 563

Periodens resultat (mnkr) 15 13 225 229

Investeringar (mnkr) 75 83 237 338

Avkastning på genomsnittligt EK (%) * 8,4 9,0

Soliditet (%) * 48,0 45,5

Nettoskuld (mnkr) * 2 019 2 305

Skuldsättningsgrad (ggr) * 0,6 0,7

Räntetäckningsgrad (ggr) * 7,8 8,3

NYCKELTAL

* Nyckeltalet lämnas endast på ackumulerade siffror



Kommentar från Kraftringens
vd och koncernchef, Sezgin Kadir

Coronapandemin fortsätter att påverka oss 
alla på olika sätt. Tack vare aktiva åtgärder 
i form av mer hemarbete, digitala möten 
och andra åtgärder har Kraftringen under 
kvartalet haft stabila leveranser och låga 
sjuktal under hela perioden. Förbrukning av 
el, gas och fjärrvärme har varit lägre än ett 
normalt år till följd av vädret. Omsättning-
en påverkas negativt främst av de låga el-
priserna efter turbulens på elmarknaden i 
södra Sverige. Lägre energiinköpskostnader 
och kostnader för överliggande elnät bidrar 
positivt men trots detta minskar rörelsere-
sultatet med 2,2 mnkr (-0,7 %) till 325 mnkr 
(328).  Omsättningen minskade med 189 
mnkr (-8 %) till 2 197 mnkr (2 387).  Resul-
tat efter finansiella poster minskade med 
5,8 mnkr (-2,0 %) till 286 mnkr (292).

Vår säkerhet kommer alltid först

Våra medarbetares säkerhet kommer alltid först. 

Med det menar vi att alla de frågor som kan dyka 

upp under en arbetsdag, oavsett vad medarbe-

taren jobbar med ska säkerställas att det går att 

utföra på ett säkert sätt. Under en längre tid har 

vi haft ett ökat fokus på säkerheten. Bland annat 

har Kraftringen genomfört särskilda säkerhetsbe-

sök på plats i verksamheten men även genomfört 

ett stort antal säkerhetsmöten för att sitta ner och 

diskutera eventuell risker. Det fokuserade arbetet 

har gett resultat. Exempelvis visar undersökningen 

säkerhetskultursindex ett markant bättre resultat.  

Undersökningen görs konturenligt och mäter hur 

Kraftringen jobbar med säkerhetskulturen i hela 

koncernen. Kraftringen kommer även fortsätt-

ningsvis ha denna fråga högst upp på sin agenda. 

Trots en pågående pandemi har Kraftringen haft 

stabila leveranser och en stabil verksamhet. Under 

perioden har Kraftringen gjort omfattade revisioner 

och förbättringar på Gunnesboverket och Örtofta-

verket med syfte att förbättra effektiviteten och 

tillgängligheten i anläggningarna.      

Fjärrvärmeläcka i Lomma

I början av oktober uppstod ett läckage på vårt 

fjärrvärmenät i Lomma. Felet medförde att fastig-

heter i området nordväst om Höje å tyvärr inte 

längre hade tillgång till vare sig uppvärmning eller 

varmvatten. Felet inträffade mitt under ån vilket 

innebar att det inte var möjligt att komma åt den 

för att utföra r epara tioner. Den felande ledningen 

stängdes och en temporär åtgärd togs fram snabbt 

i väntan på en permanent lösning. Tack vare ett 

gott samarbete med Lomma kommun och en bra 

beredskap fick våra kunder i Lomma tillbaka värmen 

efter bara ett antal timmar.  

Nu har höstvärmen kommit till Lund

Nu är bandet klippt och vår och Lunds kommuns 

gemensamma satsning på ett biogasnät till Lunds 

stadskärna invigd. Med biogas direkt från ledningar 

under mark har krögarna på torget kunnat ersätta 

sina fossila gasolvärmare, en insats för miljön såväl 

som för arbetsmiljön för restaurangernas anställda. 

Lundaborna får nu möjlighet att gå på uteserve-

ringar torsdag till lördag året runt.

Elnät

Regeringens proposition om särskilt investerings-

utrymme tillkom i dialog med branschen och ger 

nätägare möjlighet att nyttja tidigare underdebite-

ring och få stabila villkor. Den är viktig för kunder-



nas behov, investeringar och Kraftringens framtida 

lönsamhet. Det saknas nu stöd för propositionen i 

riksdagen, vilket hotar viktiga framtidsinvesteringar 

i elnäten. Regeringen förväntas komma tillbaka med 

en omarbetad proposition senare under året.  

Mätarbyten

Pilotfasen i mätarbytesprojektet är nu igång. Det 

innebär att Kraftringen under två månaders tid byter 

ut ca 500 mätare (både el, fjärrvärme och gas) för att 

testa att allt fungerar i skarpt läge. Om piloten faller 

ut väl drar sedan massutrullningen igång efter års-

skiftet och löper på fram till 2023. Då totalt 110 000 

mätare ska bytas ut. 

Stora skillnader i elpris

Tyvärr finns stora brister i Svenska kraftnäts 

överföringskapacitet från norra Sveriges vatten-

kraftsanläggningar till södra Sveriges elförbrukare. 

Detta, tillsammans med stor tillgång till elproduk-

tion i norr och dålig tillgänglighet i kärnkraften i 

söder, har under perioden gett stora prisskillnader 

i Sveriges fyra elområden. Under våren och inled-

ningen av sommaren var systempriset i det nordis-

ka elpriset på historiskt låga nivåer samtidigt som 

priset i elområde 3 och 4 (södra Mellansverige och 

södra Sverige) var mer än dubbelt så högt som i 

elområde 1 och 2 (norra Sverige och norra Mellan-

sverige). Under hösten har prisskillnaderna fort-

satt varit stora. Detta påverkar Kraftringens om-

sättning inom elhandel negativt men framförallt 

drabbas kunder i södra Sverige med rörligt elpris av 

orimligt höga priser.   

 

Marknadsläget

Kraftringen har tecknat flera nya kundavtal under 

kvartalet bland annat BA Bygg Fjärrvärme, Sankt 

petri kyrkogata Fjv.  

 

Skånes universitetssjukhus i Lund har fått ny belys-

ning. Det är Kraftringen Service som fått i uppdrag 

av Region Skåne att gestalta och projektera instal-

lationen av ny innovativ belysning vid huvudbygg-

naden ”Blocket” och entrén. Tanken är att patienter 

och besökare ska uppskatta ljussättningen när de 

vistas på området.

 

Under våren har Kraftringen jobbat fram en ny 

tjänst/produkt som heter Tekniskt vatten, där kun-

den köper fjärrvärmevatten av Kraftringen för att 

använda i sitt lokala system för att minimera rost 

och slitage. Tekniskt vatten inriktar sig framför 

allt till fastighetsägare och BRF:er. Heimstaden är 

Kraftringens första kund.

Kraftringen arbetar med en vätgasstrategi och har 

flera intressanta kunddialoger på gång. Med vätgas 

kan man lagra, transportera och tillhandahålla förny-

bar energi från till exempel sol och vind. Genom att 

använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik 

får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är 

det enda utsläppet.

Under perioden har Kraftringen tittat närmare på 

hur bio-CCS kan användas som ett redskap för att 

nå mål om negativa utsläpp, ett arbete som fort-

sätter framöver. Tekniken innebär att koldioxid från 

punktutsläpp såsom etanolfabriker, pappersmassa-

bruk eller bioeldade kraftverk, infån gas och lagras i 

underjorden.

Sezgin Kadir

vd och koncernchef



Resultaträkning
Koncern tkr

2020-07-01- 
2020-09-30

2019-07-01- 
2019-09-30

2020-01-01- 
2020-09-30

2019-01-01-
2019-09-30

Nettoomsättning 607 658 609 664 2 197 397 2 386 705

Aktiverat arbete för egen räkning 21 199 33 651 80 686 122 536

Övriga rörelseintäkter 3 456 1 048 20 971 34 505

Resultat från andelar i intresseföretag -25 092 -9 743 -33 591 22 210

Råvaror och andra direkta kostnader -310 677 -332 347 -1 078 394 -1 334 528

Övriga externa kostnader -91 281 -100 541 -309 793 -327 752

Personalkostnader -91 692 -95 390 -326 335 -338 841

Av- och nedskrivningar -81 807 -76 917 -225 322 -235 163

Övriga rörelsekostnader -134 -25 -246 -2 075

Rörelseresultat 31 633 29 400 325 373 327 597

Finansiella poster -13 084 -12 707 -39 557 -35 978

Resultat efter finansiella poster 18 549 16 693 285 816 291 619

Skatt -3 969 -3 572 -61 165 -62 406

Periodens resultat 14 580 13 121 224 651 229 213

Resultat per aktie 3,00 2,70 46,16 47,09

Balansräkning
Koncern tkr 2020-09-30 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 186 057 220 568

Materiella anläggningstillgångar 6 073 431 6 052 318

Finansiella anläggningstillgångar 116 497 142 931

Varulager 94 372 91 856

Kundfordringar 241 978 424 390

Övriga kortfristiga fordringar 384 172 534 446

Likvida medel 109 507 194 990

Summa tillgångar 7 206 014 7 661 499

Eget kapital 3 221 922 3 121 697

Minoritetsintresse 238 769 237 997

Avsättningar för uppskjuten skatt 952 338 941 346

Övriga avsättningar 22 103 22 103

Långfristiga skulder 1 600 250 1 601 575

Kortfristiga skulder 1 170 632 1 736 781

Summa eget kapital och skulder 7 206 014 7 661 499

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 818 116 859 219

Kassaflödesanalys 
Koncern tkr

2020-01-01- 
2020-09-30

2019-01-01- 
2019-09-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 553 384 480 953

Förändring i rörelsekapital 61 506 -1 257

Kassaflöde från investeringsverksamheten -263 444 -311 316

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -436 784 -233 703

Periodens kassaflöde -85 338 -65 323

Likvida medel vid periodens början 194 990 176 383

Kursdifferens i likvida medel -145 52

Likvida medel vid periodens slut 109 507 111 112

Specifikation av Eget kapital
Koncern tkr 2020-09-30 2019-09-30

Ingående eget kapital 3 121 697 2 900 091

Periodens resultat 224 651 229 213

Övriga förändringar t ex utdelning, omräkningsdifferens -124 426 -55 225

Utgående eget kapital 3 221 922 3 074 079



VERKSAMHETEN
Kraftringenkoncernen är en underkoncern som ägs av Kraftringen 
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, förklarat att koncernen på 
affärsmässiga grunder ska tillgodose behov av energileveranser 
och energitjänster med hög leveranssäkerhet, på en hög service-
nivå gentemot kunderna och till rimligt pris. Rationell energi-
användning, liten miljöpåverkan och skälig kapitalavkastning skall 
eftersträvas. Styrelsen anser att verksamheten inom koncernen 
bedrivs inom ramen för ägardirektiv, bolagsordning och den kom-
munala 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 230 GWh, i två 
kraftvärmeverk och i svensk småskalig vattenkraft. Dessutom ägs 
finansiella tillgångar (så kallade uttagsrätter) i norsk vattenkraft 
motsvarande ca 100 GWh. Kraftringen äger inga transmissions-
anläggningar utan endast lokalnät för el, gas, fjärrvärme och 
fjärrkyla. Eldistributionen når ca 125 000 kunder. Slutkunds-
försäljning 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 energitjänster, 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 576 personer att jämföra med 592 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 till exempel energipriser, fjärrvärmeproduk-
tionens bränslemix eller kundernas energiförbrukning påverkas 
omsättning och resultat. Nästan hela koncernens årsomsättning 
och årsresultat uppstår under månaderna november-mars till 
följd av temperatur och kundernas energiförbrukning. Under 
övriga månader sker huvuddelen av koncernens investerings-
verksamhet och underhållsarbeten för att säkerställa effektiv 
och driftsäker energiförsörjning.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen minskade med 189 mnkr (-8 %) till 2 197 
mnkr (2 387) framförallt till följd av extremt låga elpriser. För-
brukning av el, gas och fjärrvärme har varit lägre än ett normalt 
år till följd av vädret.

Omsättningen påverkas negativt främst av de låga elpriserna. 
Lägre energiinköpskostnader och kostnader för överliggande 
elnät bidrar positivt men trots detta minskar rörelseresultatet 
med 2,2 mnkr (-0,7 %) till 325 mnkr (328). 

Periodens resultat före räntor, skatter, nedskrivningar/avskriv-
ningar (EBITDA) uppgår till 551 (563) mnkr.  Resultat efter finan-
siella poster minskade med 5,8 mnkr (-2,0 %) till 286 mnkr (292).

INVESTERINGAR
Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar 
uppgår till 237 mnkr (338). Periodens investeringstakt är lägre 
än föregående år. Under året intensifierar vi vårt arbete med att 
förstärka elnätet bland annat genom utbyte av väderkänslig 
luftledning och för att klara framtidens kvalitets- och kapa-
citetskrav. Vi kommer även fortsätta att säkerställa fossilfri 
produktion och satsa på energilösningar som kompletterar vårt 
utbud av förnybart producerad värme och kyla.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING
Periodens kassaflöde uppgår till -85 mnkr (-65). Internt tillförda 
medel (FFO) ökade med 15,2 % till 553 mnkr (480). Det operati-
va kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, 
uppgick till 351 mnkr (168).  Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -437 mnkr (-234). Likvida medel har 
minskat med 85 mnkr under perioden.

Jämfört med 31 december 2019 minskade nettoskulden  (rän-
tebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) med 
9,0 % till 2 019 mnkr (2 219). Koncernens borgensåtagande har 
minskat med 41 mnkr sedan årsskiftet.

Standard & Poor’s långa rating är BBB+/stable outlook och 
den korta ratingen fortsatt A–2. Fullständig kreditbedömning 
finns tillgänglig på Kraftringens webbplats. Koncernen har ett 
företagscertifikatprogram om 1 000 mnkr (varav 460 mnkr 
utnyttjats), med rating K-1, obligationer om 1 585 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 till 470 mnkr.

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


