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Vi är alla vana att förhålla oss till det som för några år sedan inte riktigt fanns. Visst, virus har alltid fun-
nits, men att hela världen skulle drabbas så snabbt och plötsligt fanns inte riktigt på kartan. Begreppet 
pandemi var något som fanns – långt borta och inte här…och som egentligen inte kunde dyka upp nu, 
var det säkert många som tänkte. Vi har fått lära oss att arbeta efter nya förhållningsregler och använda 
digitala verktyg i vårt sätt att kommunicera och hålla möten, gå på kurser, genomföra distansundervis-
ning och t.ex. uppleva kulturevenemang i den mån de varit öppna för digitalt deltagande. Detta krävde 
ork och uthållighet av var och en av oss för att kunna ställa om till de nya förutsättningarna. Jag är 
glad att vi inom vår koncern kunnat arbeta framåt och hålla fokus på att verksamheterna ska fungera 
även i sådana tider. Två sådana exempel är nya projekt avseende förnybar egen elproduktion. Den ena 
satsningen var att vi under våren förvärvade Vikafors vattenkraftstation i Ebbebo. En mycket välskött 
anläggning där historien går tillbaka till mer än hundra år av arbete för att förse samhället med elkraft. 
Nu tar vi stafettpinnen vidare och fortsätter att producera elkraft och bevara och utveckla detta fina 
kulturarv som vi får kalla anläggningen.

Under hösten invigde vi vårt senaste energitillskott, en kraftvärmemodul som finns kopplad till fjärrvär-
meanläggningen i Mossarp. Den bidrar nu med värdefull lokalproducerad förnybar elkraft. Då vi är allt 
fler i kommunen som använder fjärrvärme bidrar detta att vi speciellt under kalla vinterdagar avlastar 
elsystemet. Lokal kraftvärme i hela Sverige bidrar också till att minska kapacitetsbristen i elnäten vilket 
ger ökad trygghet – och dessutom produceras elen lokalt och är i linje med vårt motto nämligen när-
mare, enklare och snabbare!

Vår elproduktion omfattar också delägande i Klämman Vind i Reftele samt egna solcellsanläggningar 
(varav en med ett mindre energilager) vid vårt kontor och ytterligare en finns vid fjärrvärmeanläggningen 
i Mossarp. Samtliga ger ett värdefullt tillskott av el liksom vår vattenkraftstation Gyllenfors. 

Under år 2021 har vi bytt ut gatubelysningen i Skeppshult, Burseryd och Broaryd till moderna LED-arma-
turer.  

Elpriset var ett ämne som diskuterades flitigt under året. Inte minst på grund av de extrema elpriserna 
som konsumenter och företag har nåtts av och speciellt under slutet av året. Orsaken beror på många 
saker som påverkar elpriset och alla har en prishöjande effekt. Den 6 december noterades timpriset 6,46 
kronor per kilowattimme i de två sydligaste elområdena. Under hösten blev det påtagligt att naturgaspri-
set var på höga nivåer och har också ökat sedan dess. Bakgrunden var låga naturgaslager i Europa efter 
en lång och kylig vinter och begränsningar i utbudet av naturgas från framför allt Ryssland. Även priset 
på kol och utsläppsrätter ökade under året. 

Under året driftsatte vi vårt trådlösa nätverk för datakommunikation 
inom det område som kallas Internet of Things eller ”sakernas inter-
net.” Nu är det möjligt att koppla upp olika typer av sensorer vars 
data överförs via vårt nät till kundens system. Nätet kan byggas ut allt 
eftersom behovet ökar. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som inom företagskon-
cernen bidragit till att vi kan redovisa ännu ett år med ett bra ekono-
miskt resultat för våra bolag i koncernen. 

Ett varmt tack riktas också till styrelsen för ett gott samarbete och 
engagemang under året!

Vi är lokala och därför ”Närmare, Enklare och Snabbare” i alla våra 
åtaganden och som vår devis lyder.

Nya förnybara energitillskott ger mer kraft inför 
framtiden! 

VD-KOMMENTAR

Hans Brunström, 

VD och koncernchef
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GATUBELYSNING OCH FJÄRRVÄRME

I november invigde vi vår s.k. kraftvärmemodul som är ansluten till den nyaste av flispan-
norna. Vi kan därför producera både fjärrvärme och elkraft i samma anläggning och går i linje 
med våra ambitioner att öka andelen förnybar energi i kommunen. 

Vi kommer att i det närmaste bli självförsörjande på elkraft i anläggningen då produktionen 
uppgår till mist 770 000 kWh el årligen. Den nya kraftvärmemodulen medför en utsläpps-
minskning av ca 690 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av s.k. europeisk margina-
lel. Detta kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1 037 varv runt 
jorden.

Kraftvärme i Mossarp

Ett arbete inleddes under året med att fortsätta byta ut 
gatubelysningen i kommunens tätorter från högtrycks-
natriumlampor till LED-armaturer.

Redan under mitten av 1990-talet byttes kommunens 
kvicksilverlampor ut mot högtrycksnatriumlampor, dvs. 
till de som ger ett lite gulaktigt sken. Natriumlamporna 
var både mer energisnåla och mer miljövänliga än 
kvicksilverlamporna. 

Nu pågår ett arbete att byta till nästa generations 
gatubelysning. LED-armaturer ger ett bättre ljus än 
natriumlamporna och är mer hållbara och energisnåla. 
Armaturerna i Reftele, Anderstorp och Smålandsstenar 
är utbytta under de senaste åren. Under år 2021 har vi 
bytt i Skeppshult, Burseryd och Broaryd till LED-arma-
turer. De nedtagna natriumlamporna monteras isär och 
metaller och andra delar återvinns.

Byte till LED-lampor för gatubelysningen i 
Gislaveds kommun

Bilder från invigningen den 4 november 2021
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ELPRISER 2021

År 2021 - från rekordlågt till rekordhögt elpris

Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool Spot blev 63 öre/kWh år 2021, en ök-
ning med 52 öre jämfört med år 2020, motsvarande 554 procent. Året gav också rekordhöga 
noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt.

I Prisområde Stockholm och Malmö noterades det högsta timpriset till 646 öre/kWh den 6 
december, klockan 16–17.

Eftersom el inte går att lagra är elpriset 
alltid beroende av de aktuella förhållan-
dena, inte minst vad gäller väder och 
vind.

Våra elpriser blir mer sammankopplade 
med Europas elpriser då fler kablar till 
kontinenten byggts vilket leder till att 
de höga kol- och gaspriserna i Europa 
påverkar de svenska priserna i större 
utsträckning. 

December blev en kall och torr månad 
som ökade elförbrukningen och 
försämrade den hydrologiska balansen 
(vatten i magasin, grundvatten och 
snö) samt ganska lite vind. 

Detta i kombination med höga europeiska priser på gas och kol gjorde att det svenska elpriset 
nådde rekordnivåer under december. 

Vem sätter priserna? El handlas på en elbörs som heter Nordpool och precis som med andra 
råvarubörser styrs priset av utbud och efterfrågan.

Koncernens roll är också att främja utbyggnaden av IT-infrastruktur (bredband) i  
kommunen och via ett aktieägartillskott om 10 mnkr som tidigare tillfördes bolaget. 
Sju ansökningar har hittills beviljats fram till årsskiftet 2021/2022, där ett antal fiber-
föreningar och privata nätägare är mottagare av stödet. Stöd ges inte till privatperso-
ner.

En fortsatt kartläggning har gjorts under året över de fastigheter som saknar bred-
bandsuppkoppling i kommunen. Underlaget används i den fortsatta 
diskussionen med de två nätägarna IP-Only och Telia om strategin för fortsatta  
anslutningar. Bolaget har också uppmuntrat nätägarna att bevaka och söka det stöd 
som aviserats via Post- och telestyrelsen (PTS).

Gislaved Energi Koncern - ekonomiskt stöd för 
bredbandsutbyggnad
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Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved 
Energi Koncern AB avger följande årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Information om verksamheten
Gislaved Energi Koncern AB äger aktierna i två 
dotterbolag. Verksamheten i dotterbolaget Gis-
laved Energi Elnät AB omfattar distribution av el 
inom delar av Gislaveds kommun. I dotterbolaget 
Gislaved Energi AB bedrivs produktion och han-
del med el och värme samt gatubelysning i hela 
Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även energi-
tjänster, entreprenader och serviceavtal. Gislaved 
Energi AB äger 15 % av aktierna i intressebolaget 
Klämman Vind AB.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström 

Gislaved Energi Koncern AB, 559079-2932, med 
säte i Gislaved, ägs till 100 % av Gislaveds Kom-
munhus AB. Koncernen omfattar de helägda dot-
terbolagen Gislaved Energi Elnät AB och Gislaved 
Energi AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har tidigare tillförts 10 mnkr i aktieägar-
tillskott för att möjliggöra IT-infrastruktur för de 
medborgare i Gislaveds kommun som inte har  
samma möjlighet till IT-infrastruktur som övriga 
kommuninvånare. Dialog har förts i olika om-
gångar med fiberföreningarna och med nationella 
nätägare om det stöd som finns att söka. Bidraget 
är således öppet för både fiberföreningar och de 
marknadsaktörer som har fiberutbyggnad i sitt af-
färskoncept. Stöd utbetalas dock inte till en enskild 
individ.

Fram till årsskiftet 2021/2022 har stöd beviljats för 
sju ansökningar. 

Under räkenskapsåret har coronavirus - Covid 
19 drabbat världen med full kraft. Bolaget följer 
råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten 
och informerar personal och andra intressenter 
kontinuerligt. Vi har en verksamhet som klarar att 
upprätthålla kritiska funktioner med låg bemanning 
i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har påverkats 
av denna pandemi, men bolagets ekonomiska 
ställning har ännu inte påverkats negativt. Ut-
vecklingen följs noga och bolaget har en finansiell  
ställning som gör att man kan stå emot betydande 
nedgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Dotterbolagens anläggningar som t.ex. nätstatio-
ner, ställverk och övriga byggnader samt anlägg-
ningar för energiproduktion kan utsättas för have-
rier av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker till 
haverier är sabotage, naturkatastrofer, storskaliga 
bränder etc. 

Dotterbolagens eldistribution samt värmedistribu-
tion kan också råka ut för haverier med skador på 
egna anläggningar som följd och om inte avbrotten 
avhjälps i tid även förorsaka avbrottsersättningar. 
Exempel på tänkbara orsaker är kraftiga blixtned-
slag i samband med åskväder, avgrävda elkablar, 
nedblåsta stolpar, stormfälld skog, 
skadade fjärrvärmeledningar etc. Koncernen bedri-
ver ett långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna 
för haverier samt att minska skadeeffekterna vid 
avbrott m.m.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för
finansiella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, 
marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i 
omvärlden som kan orsaka bankkonkurser etc.

Koncernen följer en upprättad finanspolicy i syfte 
att begränsa de finansiella riskerna samt en upp-
rättad riskpolicy för elhandelsverksamheten i syfte 
att begränsa marknadsriskerna.

Personal
Bolaget har inga anställda.

Ekonomi
Resultat efter dispositioner och skatt för bolaget 
uppgick till 508 tkr. Utdelning till Gislaveds
Kommunhus AB föreslås ske med 2 591 490 kr.

Miljö
Dotterbolagen är certifierade enligt SO14001:2015 
och har arbetat vidare med miljöfrågor under 
verksamhetsåret. En uppföljande externrevision 
har genomförts med bra resultat. Bolagen arbetar 
fortlöpande med åtgärder för minskad energian-
vändning. 

Utblick/framtid
Fortsatta kontakter kommer att göras med i 
huvudsak privata nätägare i syfte att möjliggöra 
utbyggnad till de områden som saknar bredband.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi Koncern AB



Det är bra att de tillhör kommunen med eget nät, jag tycker 
att det är positivt att de har en bra förankring i orten.
person nr 46 NKI 2020
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Gislaved Energi Koncern AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 285 200 92 39 0

Resultat efter finansiella poster -90 1 642 1 480 -231 4 964

Balansomslutning 12 638 13 415 12 174 13 559 5 564

Förändring av eget kapital (Tkr) Aktie-
kapital

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 100 9 890 3 040 13 030

Utdelning -1 598 -2 006

Ombokning fg års resultat 3 040 -3 040 0

Årets resultat 508 508

Belopp vid årets utgång 100 11 332 508 11 940

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 11 332 258

årets vinst 507 988

11 840 246

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 2 591 490

i ny räkning överföres 9 248 756

11 840 246



Jag gillar Gislaved Energi eftersom de finns på orten och 
finns snabbt till hands om man behöver dem.
person nr 132 NKI 2020
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Gislaved Energi Koncern ABRESULTATRÄKNING

2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 285 200

285 200

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -875 -1 558

-875 -1 558

Rörelseresultat -589 -1 358

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag                                           500 3 000

500 3 000

Resultat efter finansiella poster -90 1 642

Bokslutsdispositioner                                                                       600 1 400

Resultat före skatt 510 3 042

Skatt på årets resultat -2 -2

Årets resultat 508 3 040
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Koncern AB

2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag                                     550 550

Fordringar hos koncernföretag 0 0

Summa anläggningstillgångar 550 550

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag                       5 982 5 122

Övriga kortsiktiga fordringar 3 194 3 239

9 176 8 361

Kassa och bank 2 912 4 504

Summa omsättningstillgångar 12 088 12 865

SUMMA TILLGÅNGAR 12 638 13 415

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital                                        

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

100 100

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 11 332 9 890

Årets resultat 508 3 040

11 840 12 930

Summa eget kapital 11 940 13 030

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 90 322

Skulder till koncernföretag 604 49

Skatteskulder 4 2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 11

698 385

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 638 13 415



Kundtjänst och marknad

Det är oss du möter när du besöker 
eller kontaktar Gislaved Energi. 
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El och teknik

Vårt el-team ansvarar för att allt fungerar i det 
vanliga elnätet samt i gatubelysning och vår elpro-
duktion mm. Teknikteamet har hand om underhåll 
och utveckling av våra tjänster och it-miljö. M
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Fjärrvärme

Fjärrvärmeteamet ser till att kommunen har det varmt och skönt med
fjärrvärme i Gislaved, Anderstorp, Hestra, Reftele, Broaryd och Burseryd.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Gislaved 
Energi Elnät AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el 
inom delar av Gislaveds kommun.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi Elnät AB, 556223-8765, med 
säte i Gislaved, ägs till 100 % av Gislaved Energi 
Koncern AB som ägs till 100 % av Gislaveds Kom-
munhus AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har i augusti lämnat in en ansökan till 
Energimarknadsinspektionen om att få ett särskilt 
investeringsutrymme för elnätverksamhet. Ansö-
kan gäller Gislaved Energi Elnät AB och redovis-
ningsenhet REL 00043 och för tillsynsperioden 
2020-2023.

Under räkenskapsåret har coronavirus  Covid 19 
påverkat världen med full kraft. Bolaget följer 
råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten 
och informerar personal och andra intressenter 
kontinuerligt. Vi har en verksamhet som klarar att 
upprätthålla kritiska funktioner med låg bemanning 
i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har påverkats 
av denna pandemi, men bolagets ekonomiska 
ställning har ännu inte påverkats negativt. Ut-
vecklingen följs noga och bolaget har en finansiell 
ställning som gör att man kan stå emot betydande 
nedgång.

Elnät
Bolaget ser en fortsatt positiv trend genom flera 
utökningar av ansluten effekt till industriföretag, 
inkomna förfrågningar samt nyanslutningar. Under 
året har reinvesteringar i elnätet genomförts ge-
nom utbyte av jordkabel. Reinvestering har också 
utförts på transformatorer och låg- och högspän-
ningsställverk och har bytts ut mot nya under året. 
Detta för att göra leveransen av el så driftsäker 
som möjligt. 
 
Ny elmatning har framdragits till Anneberg på 
landsbygden  en sträcka på närmare en kilome-
ter från vår station, där vi gräver ned kabeln och 
ersätter den tidigare luftledningen genom skogen. 
Flera projekt har genomförts på landbyggden för 
b.la. nyanslutningar och i samma syfte, t.ex. i 
Vika. 

Vid våra mottagningsstationer som är samman-
kopplade med regionnätet har service och under-
håll genomförts under året. Det har också gjorts 
en förstudie och utredning avseende en planerad 
större reinvestering av mottagningsstationerna. 

Ett projekt som pågår är att knyta samman våra 
nätstationer med fiberkabel för att få bättre kom-
munikation mellan Bolagets insamlingssystem för 
mätvärden och även för övervakning.   

Bolaget ser en ökning i antal anslutningar av sol-
celler s.k. mikroproducenter i vårt elnät samt att 
det även inkommit flera förfrågningar under året 
av större solcellsparker. 

Under året har bolaget fortsatt arbetet med att 
implementera ett nytt elektroniskt låssystem för 
bl.a. elnätstationer. Det nya systemet höjer per-
sonsäkerheten och minskar risken att obehöriga 
kan komma in på anläggningarna. 

Omsättningen i elnätet var 165,1 GWh vilket är 
högre än föregående år på 147,9 GWh. En del av 
förklaringen är att det varit något kallare perioder 
samt att det är högkonjunktur i industrin.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar som t.ex. nätstationer, 
ställverk och övriga byggnader kan utsättas för ha-
verier av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker 
till haverier är sabotage, dataintrång, naturkata-
strofer, storskaliga bränder etc. Bolagets eldistribu-
tion kan också råka ut för haverier med skador på 
egna anläggningar som följd och om inte avbrotten 
avhjälps i tid även förorsaka avbrottsersättningar. 
Exempel på tänkbara orsaker är kraftiga blixtned-
slag i samband med åskväder, avgrävda elkablar, 
nedblåsta stolpar, stormfälld skog etc. Bolaget 
bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att minska 
riskerna för haverier samt att minska skadeeffek-
terna vid avbrott m.m.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finan-
siella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränterisker samt 
finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkon-
kurser etc. Bolaget följer en upprättad finanspolicy 
i syfte att begränsa de finansiella riskerna.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 438 
tkr vilket är 114 tkr under prognosen på 7 552 tkr. 
Utdelning till Gislaved Energi Koncern AB föreslås 
ske med 1 000 000 kr.

Personal
Total sjukfrånvaro under år 2021 var 4,85 % 
(föregående år 2,95%). Av den totala sjukfrånva-
ron utgörs 31 % av långtidsfrånvaro. Bolaget hade 
vid årsskiftet 19 anställda medarbetare, varav tre 
personer är kvinnor.

Under året har en ny värmetekniker anställts.

Gislaved Energi Elnät AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEGislaved Energi Elnät AB

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 50 345 48 165 46 494 46 885 44 362

Resultat efter finansiella poster 7 438 5 868 6 360 7 080 5 539

Balansomslutning 97 376 88 203 78 935 87 238 78 254

Investeringar i materiella anl tillg 3 954 9 369 5 098 3 122 4 418

Antal anställda 19 23 22 21 18

Soliditet % 46 56 61 58 72

Avkastning på eget kapital % 17 10 10 14 10

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 13 440 454

årets vinst 992 830

14 433 284

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 1 000 000

i ny räkning överföres 13 433 284

14 433 284

Miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 
och har arbetat vidare med miljöfrågor under 
verksamhetsåret. En uppföljande externrevision 
genomfördes med bra resultat. Bolaget arbetar 
fortlöpande med åtgärder för minskad energian-
vändning.

Utblick/framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fort-
sätter. Bolaget kommer att fortsätta genomföra 
investeringar som stärker leveranssäkerheten 
och personsäkerheten i elnätet. Bolaget fortsät-
ter under år 2022 med kompetensutveckling för 
personalen, en strävan mot ständiga förbättringar. 
En målsättning är att utveckla en organisation där 
medarbetarna uppmuntras till att ta egna initiativ 
och känner ett stort engagemang, där man får och 
vill ta ansvar för verksamheten.



Gislaved Energi är ett sådant trevligt företag så jag är 
väldigt nöjd med dem.

person nr 152 NKI 2020
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Gislaved Energi Elnät ABRESULTATRÄKNING

2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 50 345 48 165

Aktiverat arbete för egen räkning 634 1 165

Övriga rörelseintäkter 518 968

51 497 50 298

Rörelsens kostnader

Kostnader för transitering och inköp av kraft -13 678 -13 465

Övriga externa kostnader -7 932 -9 135

Personalkostnader -15 833 -15 751

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -6 680 -6 175

-44 123 -44 526

Rörelseresultat 7 374 5 772

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 75 97

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -1

64 96

Resultat efter finansiella poster 7 438 5 868

Bokslutsdispositioner -6 255 -5 392

Resultat före skatt 1 213 476

Skatt på årets resultat -220 -119

Årets resultat 993 357
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi Elnät AB

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvaror 1 139 1 448

1 139 1 448

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 2 295 2 524

Maskiner och andra tekniska anläggningar 45 544 49 919

Inventarier och andra installationer 3 021 2 481

Pågående anläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 2 611 1 110

53 471 56 034

Finansiella anläggningstillgångar 60

60

Summa anläggningstillgångar 54 670 57 482

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 524 11 116

Fordringar hos koncernföretag 4 226 5 644

Aktuella skattefordringar 41 164

Övriga fordringar 63 46

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 943 4 686

23 797 21 656

Kassa och bank 18 909 9 065

Summa omsättningstillgångar 42 706 30 721

SUMMA TILLGÅNGAR 97 376 88 203
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Gislaved Energi Elnät ABBALANSRÄKNING

2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 500 500

Reservfond 100 100

600 600

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 13 440 13 583

Årets resultat 993 357

14 433 13 940

Summa eget kapital 15 033 14 540

Obeskattade reserver 37 600 39 375

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 373 220

373 220

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 767 4 646

Skulder till koncernföretag 31 015 21 805

Övriga kortfristiga skulder 6 148 5 806

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 440 1 811

44 370 34 068

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 376 88 203



Det känns som om Gislaved Energi strävar mycket för 
miljön och de känns trygga.

person nr 161 NKI 2020
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITALGislaved Energi Elnät AB

Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 500 100 15 583 16 183

Årets resultat 357 357

Utdelning -2 000 -2 000

Utgående eget kapital 2020-12-31 500 100 13 940 14 540

Årets resultat 993 993

Utdelning -500 -500

Utgående eget kapital 2021-12-31 500 100 14 433 15 033
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VIKAFORS KRAFTSTATION

Förvärv av Vikafors Kraftstation

Vikafors Kraftstation-historik

Våren 2021 förvärvade Gislaved Energi AB Vikafors Kraftstation, belägen i 
Ebbebo, Gislaved. 

Vikafors Kraftstation är ett vattenkraftverk med damm i Malen-sjöarna. Från dammen går en 
500 m lång betongtub som leder vattnet genom kraftstationen. Efter kraftstationen leds vattnet 
ut i Skrivaregårdssjön.

Kraftstationen har två turbiner och kan generera en maxeffekt på 300 kW. Årsproduktionen 
beräknas till ca 700 000 kWh el.

Med detta förvärv har Gislaved Energi utökat sin egenproduktion av el. 

Under år 2021 producerade vi på alla våra produktionsenheter för elkraft i Gislaved Energi 
totalt 9 500 000 kWh med fördelningen 63 % Vattenkraft, 36% Vindkraft och 1 % solenergi.

Från början fanns det i Vikafors en kvarn som utnyttjade vattenfallet. År 1914 byggdes kraft-
stationen för att producera el. Man dämde upp sjön Store Malen och bildade ett vattenmaga-
sin och byggde en trätub fram till kraftstationen.

Kraftstationen ägdes under lång tid av Kooperativa förbundet men såldes 1980 till maskinistens 
söner Harald och Per-Erik samt deras släkting Karl-Gustav. De bildade bolaget Vikafors Kraft och 
Energi AB,  som ägt och utvecklat anläggningen fram till våren 2021.
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VIKAFORS KRAFTSTATION

Vattenvägen

Två tubdelar som blivit över. Tuben som leder vattnet till kraftstationen.

Bild från sjön Mörke Malen och 
dammen med inlopp till vatten-
tuben som leder in till kraft-
stationen. 

Tuben leder vattnet in i kraftstationen där vattnets rörelseenergi omvandlas till electricitet.

Efter kraftstationen finns en kanal som leder vattnet ut till Skrivaresjön.

Från början var tuben som leder vattnet till 
kraftstationen gjord av trä.

Under 90-talet byggdes en tub i betong.

Tuben har en innerdiameter på 1,2 meter.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi AB

Styrelsen och verkställande direktören för 
Gislaved Energi AB avger följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2021.

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar produktion och 
handel med el, produktion och distribution av 
värme, gatubelysning, energitjänster och viss 
entreprenadverksamhet.

Bolaget har som mål att vara det naturliga valet 
för energianvändare inom Gislaveds kommun.

Styrelseordförande: Bengt-Anders Johansson
VD: Hans Brunström

Gislaved Energi AB (556247-6514), med säte i 
Gislaved, ägs till 100% av Gislaved Energi
Koncern AB som ägs till 100% av Gislaveds Kom-
munhus AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I november invigdes den nya anläggningen för 
förnybar elproduktion vid fjärrvärmeanläggningen i 
Mossarp. Anläggningen förväntas årligen ge ca 
770 MWh förnybar el.

Höga elpriser blev ett kännetecken under stor del 
av året. Detta medförde att resultatet  blev mycket 
högre för producerad elkraft än budgeterat för våra 
vattenkraftstationer Gyllenfors och Vikafors samt 
för vårt delägande i Klämman vind. 

Under räkenskapsåret har coronavirus  Covid 19 
fortsatt att påverka världen med full kraft. Bolaget 
följer råd och anvisningar från Folkhälsomyndighe-
ten och informerar personal och andra intressenter 
kontinuerligt. Vi har en verksamhet som klarar att 
upprätthålla kritiska funktioner med låg bemanning 
i beredskap. En plan för att upprätthålla kritiska 
funktioner finns. Verksamheten har påverkats 
av denna pandemi, men bolagets ekonomiska 
ställning har ännu inte påverkats negativt. Ut-
vecklingen följs noga och bolaget har en finansiell 
ställning som gör att man kan stå emot betydande 
nedgång.

Elhandel
Det genomsnittliga rörliga elpriset för år 2021 blev 
74,64 öre/kWh (plus moms). År 2020, 27,22 öre/
kWh (plus moms) inom elområde 3. Det är ca 
47,42 öre/kWh högre än för år 2020. 

Elpriserna har haft en stigande trend under hela 
året. Detta beror bl.a. på sämre hydrologisk balans 
samt att det har varit relativt vindfattigt. Under 
hösten har de kraftigt stigande elpriserna i Europa 
ytterligare höjt elpriserna i Sverige. Oro för gasle-
veranser fick gaspriserna att skena och elpriserna 
följde därmed uppåt.

I december hade vi ett rörligt elpris på 
195,59 öre/kWh (plus moms) inom elområde 3. 
I kombination med höga elförbrukningar och stora 
profilkostnader påverkades resultatet för elhandeln 
kraftigt negativt.

Av bolagets elkunder har ca 66 % avtal om rörligt 
pris. 

Bolaget erbjuder sina kunder 100% förnybar el. 
Priset på förnybar el, s.k. ursprungsgarantier har 
på grund av den sämre hydrologiska balansen och 
det vindfattiga året stigit i pris. 

En del av bolagets inköp av el, elcertifikat och 
ursprungsgarantier kommer från små privata mik-
roproducenter av solel. Antalet mikroproducenter 
som levererar energi till bolaget uppgår till 300 
stycken i december 2021.

Gatubelysning
Byte har utförts av drygt 780 stycken armaturer 
och till energisnål LED-teknik och för gatubelys-
ningen i Burseryd, Skeppshult och Broaryd. Detta 
för att sänka energiförbrukningen, få bättre belys-
ning samt få längre intervall för underhållsåtgärder.

Bolaget har samverkat och hjälpt Gnosjö kommun 
till viss del avseende gatubelysningen. 

Utbyte av trästolpar har bl.a. gjorts i Fagerberg 
till s.k. eftergivliga stolpar och i samband med 
underhåll.

Under år 2021 har nya anläggningar efter sam-
råd med Gislaveds kommun installerats i Tokarp 
(Anderstorp), Fräsvägen och Kretsloppsvägen/
Tippvägen i Gislaved. Reinvesteringar har utförts i 
b.la. Smålandsstenar, Åtteråsskolan, Baldersvägen 
i Gislaved m.fl.

Elproduktion
Gyllenfors vattenkraftstation har varit i drift under 
hela år 2021. Året gav en relativt hög elproduk-
tion och kraftstationen genererade 5,6 GWh, vilket 
kan ses som något högre än ett medelår. Senast vi 
hade en högre elproduktion var år 2014. Elpri-
serna har varit gynnsamma för elproduktion under 
året. Anläggningen har också fått en rensmaskin 
installerad. Maskinen tar bort löv och skräp som 
kommer flytande längs Nissan vilket ger bättre 
driftsförhållanden i vattenkraftstationen.

Bolaget har under våren förvärvat ytterligare ett 
vattenkraftverk, Vikafors vattenkraftstation, nord-
väst om Gislaved. Bolaget är ägare till vattenkraft-
stationen till 100%. Vikafors vattenkraftstation har 
en maxeffekt på ca 290 kW och har sedan den 
övertogs av Bolaget genererat 0,44 GWh. 



2121

Gislaved Energi AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget är delägare (15%) i intressebolaget Kläm-
man Vind AB som äger två vindkraftverk, med 
maxeffekten 3,3 MW per verk och placerade på 
höjden Klämman, nordost om Reftele. Dessa har 
varit i drift under hela året. Årets produktion upp-
gick till 23 GWh vilket kan jämföras med föregå-
ende år på 25,6 GWh, vilket var ett bra år. Båda 
vindkraftverkens produktion uppgick till 97 % av 
förväntad elproduktion.

De solcellsanläggningar vi har på våra egna 
fastigheter har en toppeffekt om 120 kW och är 
placerade på Mårtensgatan och i Mossarp. Dessa 
har tillsammans under året producerat 66 MWh. 
Anläggningen vid vårt kontor har ett energilager 
(batterier) kopplat till sig för att jämna ut elleve-
ransen.

Värme 
Totala värmeförsäljningen uppgick till 56,4 GWh 
vilket ger en ökning med 18 % jämfört med år 
2020. I Gislaved-Anderstorpsnätet blev värmeför-
säljningen 47,9 GWh. Dvs. en ökning med 19%. 
I våra närvärmenät såldes det 8,5 GWh. Förkla-
ringen är att år 2021 var ett kallare år än 2020 
samt att några större kundanslutningar driftsattes 
tidigt under år 2021. Produktionsmixen har bestått 
av 99,9% förnybart bränsle och resterande del har 
varit biodiesel (HVO 100). 

Tilldelning av utsläppsrätter har erhållits om totalt 
2 319 stycken och försäljning har ej genomförts.

Under året har vi byggt totalt ca 1 400 m ny fjärr-
värmeledning till nya kundanslutningar, 350 m är 
byggt i Hestra, ca 800 m i Anderstorp och 250 m 
i Gislaved.

Under året har vi investerat i en kraftvärmemodul 
vid fjärrvärmeanläggningen i Mossarp. Turbinen är 
en s.k. ORC-enhet och är på 200 kW. Driftsätt-
ning skedde under den senare delen av oktober 
och anläggningen har under året genererat ca 240 
MWh. Detta innebär att fjärrvärmeanläggningen i 
Mossarp har reducerat den inköpta elanvändningen 
med ca ca 66 %.

Energitjänster
Vi har fortsatt att arbeta med erbjudanden om 
installation av bl.a. solceller.  Samarbete görs med 
tre externa partners vad gäller installationsarbete 
för solceller och kundrelaterade åtaganden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar för energiproduktion kan 
utsättas för haverier av olika slag. Exempel på 
tänkbara orsaker till haverier är sabotage, na-
turkatastrofer, storskaliga bränder etc. Bolagets 
värmedistribution kan också råka ut för haverier 
med skador på egna anläggningar som följd samt 
om inte avbrotten avhjälps i tid även förorsaka 

avbrottsersättningar till bolagets kunder. Exempel 
på tänkbara orsaker är avgrävda, eller på annat 
sätt skadade fjärrvärmeledningar. Bolaget bedriver 
ett långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna 
för haverier samt att minska skadeeffekterna vid 
avbrott m.m.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finan-
siella risker, t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, 
marknadsrisker vid elhandel samt finanskriser i 
omvärlden som kan orsaka bankkonkurser etc. 
Bolaget följer en upprättad finanspolicy samt en 
riskpolicy för elhandelsverksamheten i syfte att 
begränsa de finansiella riskerna.

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till 5 514 tkr vilket är 1 108 tkr över prognosen på 
4 406 tkr. Höga priser på producerad elkraft samt 
bra resultat på fjärrvärmen bidrar till stor del till 
avvikelsen. Utdelning till Gislaved Energi Koncern 
AB föreslås ske med 1 500 000 kr.
.

Personal
Bolaget har inte haft några anställda medarbetare 
utan hyr all personal från Gislaved  Energi Elnät 
AB.

Miljö
Flera av bolagets anläggningar för energiproduk-
tion omfattas av tillstånds- respektive anmälnings-
plikt enligt Miljöbalken. Bolaget bedriver ett lång-
siktigt arbete i syfte att med god marginal klara de 
i tillstånden angivna gränsvärdena. 

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015 och 
har arbetat vidare med miljöfrågor under verksam-
hetsåret. En uppföljande externrevision genomför-
des med bra resultat. Bolaget arbetar fortlöpande 
med åtgärder för minskad energianvändning. 
Bolagets strävan att minska påverkan på miljön har 
fortsatt genom samverkan med Gislaveds kommun 
avseende energieffektivisering av gatubelysningen 
inom kommunen. I och med utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet i Gislaved-Anderstorp konverterar 
kunder från gas- och oljepannor till fjärrvärme vil-
ket reducerar koldioxidutsläppen i kommunen. Vi 
konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelse-
bara bränslen ger ett positivt bidrag till miljömålen 
inom Gislaveds kommuns klimatstrategi. 

Bolaget är 100% fossilfri när det gäller värmepro-
duktionen i Mossarp och i med att det förnybara 
bränslet HVO 100 används i de befintliga oljepan-
norna. Dessa används normalt endast som haveri- 
och effektreserv. Även för arbetsfordonen används 
det förnybara bränslet istället för vanlig diesel.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 148 220 89 038 119 053 136 589 98 714

Resultat efter finansiella poster 5 514 3 475 4 566 8 187 5 405

Investeringar i materiella anl tillg 17 599 15 152 20 088 29 823 55 119

Balansomslutning 313 681 267 252 259 261 257 643 229 299

Soliditet % 38 40 39 36 34

Avkastning på eget kapital % 5 3 4 9 7

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 10 356 829

årets vinst 1 234 530

11 591 359 

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 1 500 000

i ny räkning överföres 10 091 359

11 591 359

Den nya kraftvärmemodulen i Mossarp som invig-
des under året bidrar till produktionen av förnybar 
el.

Elhandelskunderna erbjuds 100 procent förnybar 
el. 

Utblick/framtid
Utbyggnaden av fjärrvärmeledningar och anslut-
ning av nya kunder fortsätter.

En av bolagets målsättningar är att öka andelen 
egenproducerad Naturel genom nyinvesteringar i 
vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Tjänsteutbudet inom Internet of Things (IoT) kom-
mer att utvecklas där vi under år 2021 arbetat 
med att driftsätta ett s.k. LoRaWAN-nät (trådlöst 
nätverk) inom Gislaved-Anderstorp.
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Gislaved Energi AB RESULTATRÄKNING

2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 148 220 89 038

Aktiverat arbete för egen räkning 757 855

Övriga rörelseintäkter 0 5

148 977 89 898

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -112 253 -54 228

Övriga externa kostnader -16 277 -16 835

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -14 430 -14 258

Övriga rörelsekostnader -11 -562

-142 972 -85 883

Rörelseresultat 6 005 4 015

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 22 16

Räntekostnader -514 -557

-491 -540

Resultat efter finansiella poster 35 514 3 475

Bokslutsdispositioner -4 600 -3 100

Resultat före skatt 914 375

Skatt på årets resultat 321 -20

Årets resultat 1 235 355



Jag blev kund hos Gislaved Energi förra året och då 
fungerade det väldigt smidigt. Det kändes enkelt och 
smidigt helt enkelt.

person nr 166 NKI 2020
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2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 21 642 17 305

Maskiner och andra tekniska anläggningar 208 429 209 569

Inventarier och andra installationer 2 099 2 293

Pågående anläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 2 804 2 638

234 974 231 805

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 15

Fordringar hos intresseföretag 180 180

Uppskjuten skattefordran 370

565 195

Summa anläggningstillgångar 235 539 232 000

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 2 536 2 142

2 536 2 142

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 521 605

Fordringar hos koncernföretag 29 538 18 996

Skattefordringar 292 253

Övriga kortsiktiga fordringar 3 529 468

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 957 12 282

70 837 32 604

Kassa och bank 4 769 6 245

Summa omsättningstillgångar 78 142 40 911

SUMMA TILLGÅNGAR 313 681 272 991



Jag blev kund hos Gislaved Energi förra året och då 
fungerade det väldigt smidigt. Det kändes enkelt och 
smidigt helt enkelt.

person nr 166 NKI 2020
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BALANSRÄKNINGGislaved Energi AB

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Reservfond 20 20

120 120

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 10 357 10 002

Årets resultat 1 235 355

11 592 10 357

Summa eget kapital 11 712 10 477

Obeskattade reserver 18 133 834 121 834

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 118 500 118 500

118 500 118 500

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 293 8 269

Skulder till koncernföretag 4 707 7 889

Övriga kortfristiga skulder 6 557 215

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 32 078 5 807

49 635 22 180

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 313 681 272 991



26

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KASSAFLÖDESANALYS Gislaved Energi AB

KASSAFLÖDESANALYS 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5 514 3 475

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 430 14 818

Betald skatt -88 -248

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

19 856 18 045

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete -394 45

Förändring av kundfordringar -916 158

Förändring av kortfristiga fordringar -43 017 -3 233

Förändring av leverantörsskulder 1 975 1 486

Förändring av kortfristiga skulder 35 169 -550

8 723 15 951

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -17 599 -15 151

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 599 -15 151

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning 0 -1 000

Erhållet koncernbidrag 7 400 4 600

7 400 3 600

Årets kassaflöde -1 476 4 400

Likvida medel vid årets början 6 245 1 845

Likvida medel vid årets slut 4 769 6 245

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktie-
kapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 100 20 11 002 11 122

Årets resultat 355 355

-1 000 -1 000

Utgående eget kapital 2020-12-31 100 20 10  357 10 477

Årets resultat 1 235 1 235

Utdelning 0 0

Utgående eget kapital 2021-12-31 100 20 11 592 11 712
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HISTORIK

1924 Lades grunden till nuvarande Gislaved 
Energi AB. Då byggdes en 30 kV-ledning från 
Trollhätte kraftverk till Gislaved. 1924-1955 
hette elverket Gislaveds Elekricitetsverk och 
arbetet leddes av den kommunala electrici-
tetsverksstyrelsen.

1956 Avvecklades electricitetsverksstyrelsen 
och elverket kom att sorteras direkt under 
kommunalnämnden och efter kommunsam-
manslagningen 1974 kommunens tekniska 
nämnd.

1982 Fattades beslut om att förvandla elver-
ket till ett kommunalt bolag.

1993 Namnbyte till Gislaved Energi AB. Då 
gjordes en affärsuppgörelse med Gislaveds 
kommun där Gislaved Energi tog över fjärr-
värmeanläggningen på Henja samt gatube-
lysningen i hela Gislaveds kommun. Gislaved 
Energi tog också över ansvaret för värmeleve-
ransen till sim- och sporthallen i Gislaved.
1996 Skapades dotterbolaget Gislaved Energi-
ring AB som en konsekvens av avregleringen 
av elmarknaden.

2001 Gislaved Energiring köpte Gyllenfors 
kraftstation i Nissan av Kooperativa Förbun-
det. Bredband i Gislaved Gnosjö AB (BIGG-
Net) startades upp med Gislaved Energi som 
50 % ägare tillsammans med Västbo Kraft.

2006-2009 Byttes alla elmätare ut då nya 
krav kom att alla mätare ska månadsavläsas.

2007 Gislaved Energi började sälja energi från 
solkraft som första elbolag i Sverige.

2009 Beslut om att sälja BIGGNet till Svenska 
Stadsnät AB.

2011 Stor utbyggnad av fjärrvärme i Gislaveds 
tätort. Största och första kunderna är Gisla-
veds kommun samt AB Gislavedshus.

2013 Ny fjärrvärmecentral byggdes i Mossarp.

2014 Gislaved Energi blir först i Sverige med 
miljövänliga elstolpar utan kreosot.

2015 Våra två första vindkraftverk invigs. 
Kapacitet för att värma 1 200 eluppvärmda 
villor årligen.

2016 Gislaved Energi påbörjar arbetet med 
en utbyggnad av fjärrvärmen till Anderstorp. 
Kostnad 91 MSEK och Gislaved Energi beviljas 
bidrag om 45 % av investeringen från Klimat-
klivet.

2017 Under året ändrades bolagsnamnen.
Gislaved Energi AB har bytt bolagsnamn till 
Gislaved Energi Elnät AB. Gislaved Energiring 
AB har bytt bolagsnamn till Gislaved Energi 
AB.

2018 Invigdes Irene, vår nya skogsflispanna, 
som levererar fjärrvärme till det hopbyggda 
fjärrvärmenätet Gislaved-Anderstorp. Under 
året invigdes också Gislaveds första snabblad-
dare för elfordon.

2019 Renovering av utskovsluckor på Gyllen-
fors Vattenkraftverk.

2020 Samtliga elmätare utbytta till senaste 
standarden.

2021 Inköp av Vikafors vattenkraftstation. 
Investering i elproduktion på Mossarp med 
ORC-anläggning.

Från då till nu




