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Kommunstyrelsen 

Hemställan till ägaren för Karlskoga Energi & Miljö 
AB avseende att bygga samman fjärrvärmenät 
Karlskoga och Degerfors  
 

Sammanfattning 
Det av Karlskoga Energi & Miljö AB helägda dotterbolaget Karlskoga 
Kraftvärmeverk AB har i samarbete med Degerfors Energi AB erhållit 61 
Mkr från klimatinvesteringsstödet Klimatklivet för att bygga samman de 
båda energibolagens fjärrvärmenät. En sammankoppling av 
fjärrvärmenäten är ett miljöprojekt som årligen skulle spara 3 550 ton 
CO2 ekv. Förslaget är att placera förbindelseledningen samt 
tryckstegringen i ett nytt gemensamt ägt bolag, kallat NYAB.  
 
Total budget för projektet är 136 Mkr (bolaget äskar dock för en 
budgetmarginal på +/-12%, totalt 150 Mkr) och för kvarvarande 
investering efter Klimatklivets 61 Mkr så finns inget behov av ytterligare 
lån eller borgensåtagande. Investeringen hanteras inom ramen för de 
redan planerade investeringarna inom Karlskoga Kraftvärmeverk AB och 
Karlskoga Energi & Miljö-koncernen. 
 
Enligt Karlskoga Energi & Miljö AB:s bolagsordning §4 samt 
ägardirektiv §7 ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Karlskoga 
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I Ägardirektivet 
§7 finns även klargöranden kring inhämtande av kommunfullmäktiges 
ställningstagande för enskilda investeringar över 50 Mkr samt bildande 
eller förvärv av dotterbolag. Bolagets styrelse är skyldig att följa 
kommunfullmäktiges ställningstagande. 
 
För mer detaljer kring affären hänvisas till tjänsteskrivelsen från VD i 
Karlskoga Energi & Miljö. Detta tekniskt komplexa ärende har beretts 
under betydligt kortare tid än vanligt vilket innebär att undertecknad inte 
haft tid att inhämta data/second opinion. Bedömningen är endast gjord på 
den information som Karlskoga Energi & Miljö tillhandahållit. 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att godkänna investeringen och bildande av det nya 
dotterbolaget inom koncernen för Karlskoga Energi & Miljö. 
Investeringen bedöms kunna hanteras med Karlskoga Energi & Miljö 
egna medel utan upplåning eller kommunal borgen. Projektet och 
investeringen bedöms inte heller påverka eller riskera den planerade 
årliga utdelningen till ägaren. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 25 maj 2022. 
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Tjänsteskrivelse från Karlskoga Energi och Miljö AB den 21 maj 2022. 
Förslag till aktieägaravtal NYAB 
Förslag till bolagsordning NYAB 

Konsekvensbeskrivning 
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

hemställan om att genomföra enskild investering överstigande 50 
Mkr för sammankoppling av Karlskogas och Degerfors 
fjärrvärmenät.  
 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
hemställan om att bilda ett gemensamt ägt bolag med Degerfors 
Energi AB med följande förutsättningar: 

a) Karlskogas ägande om minst 70 % i NYAB 
b) Investera i enlighet med ägandets andelar  
c) Placering av bolaget (moder/dotter) inom Karlskoga Energi & 

Miljö-koncernens struktur 
d) Ingå aktieägaravtal för NYAB 
 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

förslag till bolagsordning för NYAB 
 
 
Christian Westas 
Ekonomichef / Tf. kommundirektör  
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder  
Karlskoga Energi och Miljö AB 
Degerfors Energi AB 
Degerfors kommun  
Karlskoga kommunhus AB 
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Sammanfattning 

Det av Karlskoga Energi & Miljö AB helägda dotterbolaget Karlskoga Kraftvärmeverk AB har i samarbete 
med Degerfors Energi AB erhållit 61 Mkr från klimatinvesteringsstödet Klimatklivet för att bygga samman 
de båda energibolagens fjärrvärmenät. En sammankoppling av fjärrvärmenäten är ett  
miljöprojekt som årligen skulle spara 3 550 ton CO2 ekv. Förslaget är att placera förbindelseledningen 
samt tryckstegringen i ett nytt gemensamt ägt bolag, kallat NYAB. Förutom minskad koldioxidbelastning 
skulle de båda energibolagen med en sammankoppling vinna följande: 

 Klimatnytta 
o Fossil produktion fasas ut och ersätts med förnybar och återvunnen produktion genom 

förbättrad produktionsplanering. 
o Nätens energilagringskapacitet kan samnyttjas för effektivare energiproduktion med 

mindre klimatavtryck. 
o Årlig utsläppsminskning 3 550 ton CO2e. 

 Kundnytta – Prissäkrad produktion och fjärrvärmepris 
o Säkrar ett stabilt och lågt fjärrvärmepris över lång tid. 
o Minskad produktionskostnad genom ett robust energisystem med fler 

produktionsenheter som nyttjas mer effektivt.  
 Utvecklat regionalt samarbete 

o Detta utvecklar samarbete mellan de båda energibolagen och således även mellan 
kommunerna. I det fall det även skapas ett gemensamt bolag stärker det ytterligare 
samarbetet. 

 
Total budget för projektet är 136 Mkr (bolaget äskar dock för en budgetmarginal på +/-12%, totalt 150 
Mkr) och för kvarvarande investering efter Klimatklivets 61 Mkr så finns inget behov av ytterligare lån eller 
borgensåtagande. Investeringen hanteras inom ramen för de redan planerade investeringarna inom 
Karlskoga Kraftvärmeverk AB och Karlskoga Energi & Miljö-koncernen. 
 
Projektet och investeringen påverkar inte den planerade årliga utdelningen till ägaren. 
 

Beslutsunderlag 

 Karlskoga Energi & Miljö ABs styrelseprotokoll 2022-05-24. 
 Denna hemställan/tjänsteskrivelse. 
 Bilaga 1 - Aktieägaravtal Möckeln Energi AB, det nya aktiebolaget som ska bildas - NYAB 
 Bilaga 2 - Bolagsordning Möckeln Energi AB, det nya aktiebolaget som ska bildas - NYAB 
 
 
Ägardirektivet för NYAB återkommer för beslut i höst.  
 

Nuläge 

Ända sedan slutet på 1980-talet har Karlskoga Kraftvärmeverk AB till och från fört en dialog med 
Degerfors Energi AB avseende möjligheten att bygga samman de båda fjärrvärmenäten. Hösten 2021 tog 
Karlskoga Kraftvärmeverk AB åter upp arbetet med anledning av att Naturvårdverket då hade en 
ansökningsperiod för klimatinvesteringsstödet Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala 
och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. 
 
En ansökan lämnades in och efter många dialoger och kompletteringar fick Karlskoga Kraftvärmeverk AB 
under påskhelgen 2022 ett positivt beslut om investeringsstöd för projektet. Beslutet innebär att 61 Mkr 
erhålls för att bygga samman fjärrvärmenäten. Total budget för projektet är 136 Mkr.  
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Klimatklivet – Ansökan och beslut 

Karlskoga Kraftvärmeverk AB ansökte den 17 november 2021 om klimatinvesteringsstödet Klimatklivet 
hos Naturvårdsverket för sammankoppling av Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät. 
Naturvårdsverkets beslutade att godkänna ansökan den 14 april 2022. Naturvårdverket skriver i sitt beslut 
att som ett särskilt villkor gäller att åtgärden ska vara slutförd senast 31 juli 2024. 
 
Övergripande om projektet enligt ansökan till Naturvårdsverket 

 Projektbenämning: Sammankoppling av Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät 
 Projektbudget: 136 Mkr 
 Bidrag från Naturvårdsverket: 61 Mkr (motsvarar 45 %) 
 Tidplan: Klart senast 31 juli 2024 
 CO2 ekvivalent i besparing: 3 550 ton/år 

 
Vid en sammankoppling av Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät kommer båda kommunernas 
produktionsanläggningar för fjärrvärme att nyttjas på ett annat sätt än idag. Sammantaget kommer 
energisystemet att nyttjas mer effektivt och klimatavtrycket att minska. Energi kommer att kunna flyttas 
mellan fjärrvärmenäten så att produktion i respektive fjärrvärmenät kan nyttjas i hela energisystemet. 
 
Utsläppsminskningen sker både hos Karlskoga och Degerfors anläggningar. Den största 
utsläppsminskningen sker i Karlskoga. 
 

 
 
Åtgärdens genomförande och tidsplan 

Åtgärden består av följande huvudaktiviteter: 

- Projektering och upphandling Q1/2022-Q2/2023 
- Anläggning av transmissionsledning Q2/2023-Q2/2024 
- Byggnation tryckstegringsanläggning Q4/2023-Q2/2024 
- Idrifttagning Q2/2024 
- Första fjärrvärmeleverans senast 31 juli 2024 

Åtgärdens placering 

Planen är att utföra sammankopplingen med en 9 km lång fjärrvärmeledning inklusive tillhörande 
tryckstegringsanläggning väster om sjön Möckeln. Flödesriktningen i sammankopplingen kan vändas så 
att energi kan distribueras mellan fjärrvärmenäten. 
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Investering – Omfattning och kassaflöde 

Då det är Karlskoga Kraftvärmeverk AB som har sökt och beviljats Klimatklivet så är det Karlskoga 
Kraftvärmeverk AB som håller ihop hanteringen av investeringen. I förlängningen kommer sedan 
Karlskoga Kraftvärmeverk AB att reglera Degerfors Energi AB:s del direkt med Degerfors Energi AB. 
 
Total investering, före Klimatklivet: ca 136 Mkr 
Klimatklivet: 61 Mkr 
Total investering, efter Klimatklivet: ca 75 Mkr 
Återbetalningstid med Klimatklivet: 16 år 
Kalkylränta: 8 %  
 
Underlagen för projektets budget är framtagna senhösten 2021 vilket alltså är före både kriget i Ukraina 
och de senaste månadernas ökade inflation. Med utgångspunkt i detta är det viktigt att ha med marginal i 
budget i form av en +/-  post. De stora kostnadsdrivarna i projektet bedöms vara fjärrvärmerör och 
markarbeten, dvs. material och schakt. 
 
Utifrån erfarenhet samt med hänsyn till leverantörernas bedömningar så rekommenderas att besluten för 
projektet tar ekonomisk höjd för ca +12 %, d.v.s. totalt 150 Mkr, exklusive moms.  
 
 
Ägande 

Förslaget är baserat på att Karlskoga Energi & Miljö-koncernen äger minst 70% av ett nybildat bolag, 
NYAB och således står för 70% av investeringen.  
 

Investeringsmedel – Karlskoga Kraftvärmeverk AB och Karlskoga Energi & 
Miljö-koncernen  

Det finns låg negativ ekonomisk eller finansiell negativ påverkan på Karlskoga Kraftvärmeverk AB eller på 
Karlskoga Energi & Miljö-koncernen med avseende på investeringen. 
 
Investeringsmedel kommer att tas genom att omallokera andra långsiktigt planerade investeringar inom 
Karlskoga Kraftvärmeverk ABs egna kassaflödesplanering. I den långsiktiga planen för verksamheten 
finns en träpulverpanna som skulle vara färdigställd 2026 och som skulle reducera CO2-utsläpp och 
samtidigt minska de löpande driftkostnaderna. Med en sammankoppling av fjärrvärmenäten uppnås 
detta utan träpulverpannan och därför kan investeringsmedel från långsiktig budget allokeras om till 
sammankopplingsprojektet. Den rörelsekostnadsbesparing som en träpulverpanna skulle lämnat kommer 
istället att lämnas i motsvarande utsträckning av projektet. 
 

Sänkta löpande kostnader – Ekonomiskt positiv påverkan på Karlskoga 
Kraftvärmeverk AB och Karlskoga Energi & Miljö-koncernen 

Vid en sammankoppling av Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät kommer båda verksamheternas 
produktionsanläggningar för fjärrvärme att nyttjas på ett annat sätt än tidigare. 
 
Vid beräkning av kostnadsminskningar har följande antaganden gjorts och beräkningarna baseras på den 
produktion som finns tillgänglig from 2022 och framåt: 

- Den huvudsakliga produktionen kommer att ske i A- och C-block vid Karlskogas kraftvärmeverk 
samt flispannan i Degerfors. 

- Reservproduktionen i både Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät består idag av anläggningar 
med relativt höga driftskostnader (eldningsolja, elpanna mm.). Med en sammankoppling kommer 
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produktionen att kunna köras på ett effektivare sätt och den billiga basproduktionen i både 
Karlskoga och Degerfors kommer att kunna användas mer effektivt. 

- Sommarproduktion i Karlskogas fjärrvärmenät består idag av anläggningar med relativt höga 
produktionskostnader (eldningsolja, elpanna mm.). Med en sammankoppling av fjärrvärmenäten 
kommer Degerfors basanläggningar även att till stor del kunna ersätta sommarproduktionen. 

- Sommarproduktionen i Degerfors fjärrvärmenät består idag av den i relativt dyra produktionen 
med briketter som tack vara sammankopplingen till stor del kommer att kunna ersättas med flis. 
Detta då revisionen för flispannan kan förläggas under våren. 

 
Med ovanstående antaganden beräknas en sammankoppling av Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät 
minska de gemensamma och totala produktionskostnaderna med ca 12 MSEK/år.  
 
Den här investeringen påverkar inte den planerade årliga utdelningen till ägaren. 
 

Affärsavtalet i energiaffären 

Eftersom sammankopplingen gör det möjligt att flytta energi mellan fjärrvärmenäten behöver detta 
regleras i ett affärskoncept. Förslaget är att använda ett koncept med två delar – en regleringsdel och en 
optimeringsdel. Med regleringsdelen ersätter mottagande part levererande parts produktionskostnad. 
Utöver regleringsdelen ska en optimeringsdel fånga produktionsoptimeringen i systemet och fördela 
denna kostnadsminskning mellan bolagen. Förslaget är att allokera optimeringsdelen i ett nytt 
gemensamt ägt bolag, NYAB. 
Grundprincipen är att respektive energibolag ska stå för kostnaderna för produktionen av energin till sitt 
eget nät (regleringsdelen) och utöver detta ska produktionsoptimeringen fördelas mellan bolagen. 
Förslaget är att den optimeringen ska allokeras i ett nytt gemensamt ägt bolag, kallat NYAB. 
 
Regleringsdel 

Regleringsdelen fungera så att ”köparen” köper energi av ”säljaren” till produktionskostnad 
(självkostnadspris). Således får säljaren betalt för sina ”rörliga” produktionskostnader.  
 
Optimeringsdel 

Optimeringsdelen fungera så att ”köparen” och ”säljaren” delar på produktionskostnadsbesparingen som 
uppstår då produktionen sker till en lägre kostnad än om köparen själv hade producerat energin.  
 

NYAB – ett nytt gemensamt ägt bolag 

Förslaget är att ett nytt gemensamt ägt bolag, kallat NYAB. Vi arbetar utifrån att namnet på det nya 
bolaget ska vara Möckeln Energi AB. NYAB ska äga den nya infrastrukturen i form av fjärrvärmledning och 
tryckstegringsanläggning. NYAB ska även allokera optimeringsdelen nämnd ovan. Optimeringsdelen ska 
täcka avskrivningar, räntor, driftskostnader, eventuella personalkostnader, mm i NYAB. 
 
NYAB ska hantera energiaffären samt säkerställa att energiproduktionen i det gemensamma systemet 
alltid hanteras så effektivt som möjligt. NYAB ska hantera tryckhållning och körstrategi i bägge 
fjärrvärmenäten. Kostnader som uppstår tas ur optimeringsdelen i NYAB och kvarstående vinst fördelas 
mellan ägarna. 
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Hemställan baserar ägande i NYAB på den initiala investeringen i den nya infrastrukturen. Om Karlskoga 
Energi & Miljö-koncernen med dotterbolaget Karlskoga Kraftvärmeverk AB står för 70 % av investeringen 
så erhåller de 70 % av ägandet i NYAB och lika stor del av resultatet i NYAB (som kommer från 
optimeringsdelen). 
 

För- och nackdelar med att bygga samman energiföretagen avseende 
fjärrvärme 

 
Fördelar Nackdelar/risker 

Minskad klimatpåverkan, årlig minskning av av CO2e 
motsvarande 3 550 ton. 

Administration av ett nytt bolag. 

Fossil produktion fasas ut och ersätts med förnybar 
och återvunnen produktion genom en ökad 
gemensam last i energisystemet. 

En risk är om situationen uppstår där 
ägarna inte kan komma överens om 
hanteringen av NYAB. 

Nätens energilagringskapacitet kan samnyttjas för 
effektivare energiproduktion med mindre 
klimatavtryck. 

Lönsamhet i framtida investeringar i 
respektive ägares produktion fördelas 
delvis mellan bolagen via NYAB istället för 
att till 100 % tillfalla den som investerar. 

Säkrar ett stabilt och lågt fjärrvärmepris över lång tid. Diskussioner när 
marginalproduktionskostnader löpande 
ska sättas för bägge bolagen. Dessa 
används för reglering av affären i det 
tänkta konceptet. 

Minskad produktionskostnad genom ett robust 
energisystem med fler produktionsenheter som 
nyttjas effektivare. 

KEMABs sommarproduktion som 
förväntas vara olja eller dyr el, kan vid låga 
elpriser upphöra att vara ett dyrt tredje 
hands alternativt  Minskad intäkt i NYAB  

Projektet utvecklar samarbete mellan de båda 
energibolagen och således även mellan kommunerna. 
I det fall det även skapas ett gemensamt bolag stärker 
det ytterligare samarbetet. 

Projektets budget skulle inte hållas och 
projektet skulle fördyras kraftigt.  

Affärskoncept med en reglerings- och en 
optimeringsdel skapar både en stabil grund med 
täckning av produktionskostnader (regleringsdelen) 
samt ger en drivkraft till att bägge parter kontinuerligt 
utvecklar sina processer (optimeringsdelen). Det enda 
som löpande behöver följas är överförd energimängd 
och produktionskostnader i systemet. 

Inte vara klara till att NVV satt datum 31 
juli 2024.  Klimatklivspengarna betalas 
inte ut. 
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Enkel och rationell hantering som alltid syftar mot 
maximal nytta för hela systemet och i förlängningen 
klimatet. 

Underställande KF samt hemställan 

Enligt Karlskoga Energi & Miljö AB:s bolagsordning §4 samt ägardirektiv §7 ska bolaget bereda 
kommunfullmäktige i Karlskoga möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I Ägardirektivet §7 finns även klargöranden kring 
inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande för enskilda investeringar över 50 Mkr samt 
bildande eller förvärv av dotterbolag. 
 
Karlskoga Energi & Miljö AB och Karlskoga Kraftvärmeverk AB bör därför underställa detta beslut till 
kommunfullmäktige i Karlskoga. 
 
Hemställan om ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I det fall det föreligger eventuell oklarhet eller tolkning kring om ett ärende är av principiell beskaffenhet 
eller större vikt, bör bolaget hemställa till ägaren för ställningstagande. I aktuellt projekt anser bolaget att 
projektet i huvudsak faller inom ramen för affärsdriven verksamhet – men väljer oaktat detta att 
hemställa till ägaren för beslut i frågan.  
 
Hemställan om investering över 50 Mkr 

Karlskoga Kraftvärmeverk AB:s del av den budgeterade investeringen, 75 Mkr, efter Klimatklivsbidraget 
om 61 Mkr kommer att bli ca 52,5 Mkr. För att säkerställa fullföljande av investeringen hemställer bolaget 
till ägaren för beslut och godkännande i frågan. Dock med en total budgetmarginal  om +/- 12 %. , (150 
Mkr). Dvs ett tak om 62,3 Mkr för 70% av investeringen (150-61=89*0,7=62,3).  
 
 
Hemställan om bildande av bolag 

Som beskrivits ovan så är förslaget att bilda ett nytt gemensamt ägt bolag, kallat NYAB. Bolaget 
hemställer till ägaren för beslut och godkännande i frågan. Detta inkluderar även att ingå nödvändiga 
affärsavtal för att reglera affären mellan ägarna och NYAB nedan. 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av det som presenteras i denna tjänsteskrivelse föreslås styrelsen att besluta att uppdra åt 
VD att: 
 

1. Hemställa till kommunfullmäktige i Karlskoga om beslut i verksamheten av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2. Hemställa till kommunfullmäktige i Karlskoga att genomföra enskild investering överstigande 50 
Mkr. 

3. Hemställa till kommunfullmäktige i Karlskoga att bilda ett gemensamt ägt bolag, NYAB med 
arbetsnamn Möckeln Energi AB tillsammans med Degerfors Energi AB med följande 
förutsättningar: 

• Ägande om minst 70 %  
• Investera i enlighet med ägandets andelar  
• Placering av bolaget (moder/dotter) inom Karlskoga Energi & Miljö-koncernens struktur 
• Ingå aktieägaravtal för NYAB NYAB med arbetsnamn Möckeln Energi AB enligt bifogat 



 
 

Dokumenttyp Sida 

Tjänsteskrivelse 8 (8) 

Ämne Datum   

Diarienr: KEMA 22/33 2022-05-21   

 
 

4. Hemställer till kommunfullmäktige att godkänna Bolagsordning för NYAB, med arbetsnamn 
Möckeln Energi AB enligt bifogat 

 
 

Ärendet ska tas vidare till Kommunfullmäktige i Karlskoga för beslut. 
 
Motsvarande dokumentationen i denna tjänsteskrivelse har skickats från Degerfors Energi AB till KS och 
KF i Degerfors för beslut. 
 
 
På uppdrag av styrelsen: 
 
 
Sebastian Cabander 
Vd, Karlskoga Energi & Miljö AB 
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat mellan: 

(1) Degerfors Energi AB, 556210-3571 (”DEAB”); och 

(2) Karlskoga Energi och Miljö AB, 556507-4126 (”KEMAB”) 

Parterna i punkt 1-2 betecknas var för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

1 BAKGRUND 

1.1  Parterna äger samtliga aktier i [Möckeln Energi AB, org.nr [org.nr], (”Bolaget”). 
Bolagets aktiekapital uppgår till 1.000.000 kronor fördelat på 1.000 aktier som 
mellan Parterna innehas med följande fördelning: 

KEMAB 700 aktier 70 % av röster och kapital 

DEAB 300 aktier 30 % av röster och kapital 

1.2 DEAB ägs av Degerfors kommun och KEMAB ägs indirekt av Karlskoga 
kommun. Nämnda kommuner benämns gemensamt ”Kommunerna”.  

1.3 Bolagets ändamål är att utgöra en plattform för ett regionalt samarbete mellan 
Parterna som syftar till att effektivisera och öka hållbarheten för respektive Parts 
energiproduktion. Samarbetet sker genom produktionsplanering, driftoptimering 
samt tryckreglering av fjärrvärmeledningar som binder samman respektive parts 
fjärrvärmenät. 

1.4 Parterna har ingått detta Avtal i syfte att reglera sina mellanhavanden i anledning 
av det gemensamma aktieägandet i Bolaget.  

1.5 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa. 

2 AVTALETS OMFATTNING 

Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget samt 
nuvarande och framtida konvertibler, teckningsoptioner, vinstandelslån, 
kapitalandelslån samt andra instrument som berättigar till erhållande av andel av 
Bolagets aktiekapital eller andel i vinst i Bolaget (”Aktier” eller ”Aktierna”).  

3 ÄGARDIREKTIV 

Bolagets verksamhet ska vidare bedrivas inom ramen för de riktlinjer som anges 
i de ägardirektiv som vid var tid gäller för Bolaget (”Ägardirektiven”). 
Ägardirektiven ska fastställas av kommunfullmäktige i Kommunerna och därefter 
även fastställas av bolagsstämman i Bolaget.  

4 BOLAGSORDNING 

4.1  Bolagets nuvarande bolagsordning har det innehåll som framgår av Bilaga 2. 
Eventuella ändringar av bolagsordningen ska ske i enlighet med reglerna i 
aktiebolagslagen och Avtalet.   

4.2  Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och Avtalet 
ska Avtalets bestämmelser äga företräde mellan Parterna. 

5 AFFÄRSAVTAL 

Mellan Bolaget och Parterna ska det upprättas ett avtal som reglerar de 
kommersiella villkoren för Parternas överföring av energi till den andra Partens 
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fjärrvärmenät genom Bolaget samt övriga kommersiella, operativa och 
administrativa frågor som uppkommer inom ramen för samarbetet 
(”Affärsavtalet”). Affärsavtalet kommer för KEMAB:s vidkommande att ingås av 
dess dotterbolag Karlskoga Kraftvärmeverk AB. Affärsavtalet kan ändras om 
Parterna är eniga därom.  

6 STYRELSE 

6.1  Bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter med högst fyra suppleanter. 
Styrelseledamöternas mandattid gäller från den årsstämma som äger rum 
närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige ägt rum och uppdraget 
ska gälla till slutet av den årsstämma som äger rum efter nästa ordinarie val till 
kommunfullmäktige. Den första styrelsens mandattid ska dock gälla intill slutet 
av årsstämman för 2023. 

6.2  Karlskoga kommun ske utse tre ledamöter och Degerfors kommun ska utse två 
ledamöter. Därutöver ska de verkställande direktörerna i KEMAB respektive 
DEAB vara ledamöter i styrelsen. Kommunerna har även rätt, men ej skyldighet, 
att nominera högst två suppleanter vardera. Suppleant får endast tjänstgöra 
istället för den ordinarie ledamot som nominerats av samma Part. Parts rätt att 
utse styrelseledamot och suppleant medför även rätt att när som helst påkalla 
nyval för utseende av styrelseledamot eller suppleant utsedd av sådan Part. 

6.3 Kommunerna ska sträva efter att de personer som utses som styrelseledamöter 
i Bolaget även är styrelseledamöter i Parterna.  

6.4  Styrelsens ordförande utses vid årsstämma som äger rum jämna årtal av KEMAB 
och vid årsstämma som äger rum ojämna årtal av DEAB.   

6.5 Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelseledamot eller Part 
har dock rätt att när som helst under Avtalets giltighetstid påkalla styrelsemöte, 
om styrelseledamoten eller Parten anser att ett styrelsemöte är av väsentlig 
betydelse för Bolaget. Kallelse till styrelsemöte ska ske genom styrelsens 
ordförande eller genom Bolagets försorg, om Part begär det. 

6.6  Styrelsen ska besluta om arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska 
revideras årligen genom beslut av styrelsen.  

6.7  Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen 
mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, 
samt skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för 
styrelsens bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och 
rapporteras till styrelsen.  

7 FIRMATECKNING 

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två (2) styrelseledamöter i 
förening. 

8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Om Parterna är eniga därom ska Bolaget ha en verkställande direktör. 
Verkställande direktören ska i sådant fall utses av styrelsen.   
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9 REVISORER 

Bolaget ska ha en auktoriserad revisor som utses av bolagsstämman.  

Vidare ska Degerfors kommun och Karlskoga kommun ha rätt att utse varsin 
lekmannarevisor. Lekmannarevisors mandattid gäller fram till den årsstämma 
som äger rum närmast efter det år kommunalval ägt rum.  

Kommunernas revisorer ska ha rätt att ta del av Bolagets räkenskaper och övrig 
information som kan ha betydelse för den kommunala revisionen.  

10 BOLAGSSTÄMMA 

10.1  Bolagsstämma ska hållas då så erfordras enligt lag eller bolagsordning eller när 
så begärs av Part.  

10.2  Styrelsens ordförande, eller den hon eller han sätter i sitt ställe, ska vara 
ordförande på bolagsstämma. 

11 INFORMATION 

Part har rätt att få ta del av samtliga handlingar som rör Bolagets verksamhet i 
den omfattning som krävs för att bedöma Bolagets finansiella ställning och hur 
Bolagets verksamhet utvecklas.  

12 BESLUTSFATTANDE 

12.1  För giltigt och verkställbart beslut avseende de frågor som anges i nedan krävs 
enighet mellan Parterna. Kan sådan enighet inte uppnås ska frågan avföras från 
dagordningen.  

a) Ändring av bolagsordningen, såvitt inte sådan ändring följer av annat beslut 
som fattats enligt reglerna i Avtalet; 

b) ändring av Ägardirektiv; 

c) beslut om emission av aktier och ändring av Bolagets aktiekapital samt 
utgivning av teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper som 
kan resultera i ändring av aktiekapitalet; 

d) beslut rörande väsentligt förändrad inriktning av Bolagets verksamhet;  

e) avtal om förvärv av rörelse/rörelsegren eller bolag samt etablering av ny 
rörelse eller bildande av bolag; 

f) avtal om försäljning av rörelse/rörelsegren eller bolag samt nedläggning av 
befintlig rörelse eller bolag; 

g) beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än som ska ske 
enligt lag eller detta Avtal; 

h) beslut om fusion, delning, ackord, företagsrekonstruktion, konkurs eller 
motsvarande förfaranden avseende Bolaget såvida detta inte följer av lag; 

i) avtal eller förändring av avtal med någon av Parterna (inklusive 
Affärsavtalet), dess ägare eller juridisk person som ägs eller kontrolleras 
av någon av Parternas ägare; eller 

j) annan fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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12.2 Parterna ska tillse att Bolaget ger kommunfullmäktige i Kommunerna möjlighet 
att ta ställning till sådana beslut i Bolagets verksamhet som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

13 FINANSIERING 

Parterna ska tillse att Bolaget har tillgång till den finansiering som krävs för 
Bolagets initiala investeringar samt Bolagets drift och förvaltning.  

Parterna ska enas om formerna för Bolagets finansiering (i första hand lån och 
ägartillskott från Parterna) och vid vilka tidpunkter kapital ska tillskjutas.  

Ansvaret för finansieringen av Bolaget ska fördelas i enlighet med Parternas 
aktieägande i Bolaget (KEMAB 70 % och DEAB 30 %).  

Om Bolagets egna kapital understiger Bolagets registrerade aktiekapital ska 
vardera Part efter begäran från någon Part genom aktieägartillskott tillskjuta 
minst så mycket kapital som krävs för att återställa bristen. Tillskottet ska även i 
detta fall enligt den fördelning som anges i föregående stycke.  

14 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 

14.1  Med undantag för vad som uttryckligen framgår av Avtalet har Part inte rätt att 
överlåta, överföra, pantsätta eller i övrigt belasta hela eller del av sitt innehav av 
Aktier utan den andra Partens skriftliga godkännande. 

14.2  Part har rätt att, utan begränsning av bestämmelserna i punkt 14.1, överlåta 
samtliga, men inte del av, sina Aktier i Bolaget till juridisk person som sådan 
överlåtande Part kontrollerar eller, direkt eller indirekt, kontrolleras av 
Kommunerna. Vid sådan överlåtelse ska den överlåtande Parten tillse att den 
förvärvande juridiska personen tillträder detta Avtal som part.  

15 INLÖSEN AV AKTIER VID PARTS AVTALSBROTT 

15.1  Begår Part ett väsentligt brott mot bestämmelse i Avtalet eller Affärsavtalet 
(”Avtalsbrytande Part”) och vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter skriftlig 
uppmaning från annan Part (”Rättelsefristen”) har den andra Parten rätt att säga 
upp Avtalet i förhållande till Avtalsbrytande Part med omedelbar verkan och rätt, 
men ej skyldighet, att efter eget val antingen i) lösa in samtliga, men inte del av, 
Avtalsbrytande Parts Aktier i Bolaget, eller ii) kräva att Avtalsbrytande Part löser 
in samtliga, men inte del av, den icke felande Partens Aktier.  

15.2  Senast två (2) månader från det att Rättelsefristen löpt ut (”Inlösenfristen”), ska 
icke felande Part skriftligen ha meddelat den Avtalsbrytande Parten, om denne 
önskar lösa in den Avtalsbrytande Partens Aktier eller om den Avtalsbrytande 
Parten ska inlösa den icke felande Partens Aktier. Inkommer inte sådant 
meddelande inom sagda frist anses Part ha avstått från sin rätt att begära 
inlösen. 

15.3  Så snart den Avtalsbrytande Parten mottagit meddelande enligt ovan ska den 
Part som ska överlåta Aktier överlämna sina Aktier, varvid äganderätten till 
Aktierna övergår. Priset vid inlösen enligt denna punkt 15.3 är, om de berörda 
Parterna inte enas om annat inom en (1) månad från utgången av Inlösenfristen, 
det värde som Aktierna åsätts vid särskild värdering i enlighet med punkt 17 
nedan. 
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15.4  Köpeskillingen för Aktierna ska erläggas kontant senast två (2) månader från den 
dag värdet på Aktierna slutligt fastställts. I samband med betalning för Aktierna 
ska den inlösande Parten tillse att Bolaget betalar eventuella skulder som 
Bolaget har till den Part vars Aktier blir inlösta 

16 INLÖSEN VID ÄGARFÖRÄNDRING 

16.1 Om Part blir föremål för en ägarförändring som innebär att någon annan än 
Kommunerna övertar det bestämmande inflytandet över Part, ska den andra 
Parten ha rätt, men ej skyldighet, att efter eget val antingen i) lösa in, samtliga, 
men inte del av, förstnämnda Parts Aktier i Bolaget, eller ii) kräva att förstnämnda 
Part löser in samtliga, men inte del av, den andra Partens Aktier. 

16.2 Vid inlösen enligt punkt 16.1 ska punkt 15.3-15.4 tillämpas på motsvarande sätt.  

17 VÄRDERING 

Ska värdering av Aktier ske enligt Avtalet, och kommer Parterna inte överens om 
värdet, ska Aktiens värde bestämmas till Aktiens andel av Bolagets 
substansvärde enligt Bolagets vid tidpunkten för påkallande av inlösen senast 
fastställda bokslut. Substansvärdet ska därvid anses utgöras av Bolagets egna 
kapital med justering för eventuella obeskattade reserver minskade med vid var 
tid gällande bolagsskatt.  

18 AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE 

18.1  Avtalet träder i kraft när det behörigen undertecknats av Parterna och gäller 
t.o.m. den 31 december 2047. Om inte Avtalet skriftligen sagts upp av någon 
Part senast tjugofyra (24) månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalstiden 
automatiskt i tioårsperioder med oförändrad uppsägningstid.  

18.2  Säger Part upp Avtalet ska uppsägande Part samtidigt anses ha erbjudit den 
andra Parten att inlösa den uppsägande Partens Aktier i enlighet med punkt 15. 
Utnyttjar den andra Parten sin inlösen utträder uppsägande Part ur Avtalet. 
Utnyttjar den andra Parten inte sin inlösenrätt upphör Avtalet att gälla enligt punkt 
18.1. Om någon av Parterna i sistnämnda fall före avtalstidens utgång begär att 
Bolaget ska träda i likvidation är Parterna skyldiga att medverka till att ett sådant 
beslut fattas av bolagsstämman och att Bolaget sålunda vid avtalstidens utgång 
träder i likvidation.  

18.3  Parterna är överens om att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
inte ska tillämpas på Avtalet. Skulle det förekomma tvingande likvidationsgrund 
enligt nu nämnda lag, som inte regleras särskilt i Avtalet, ska bestämmelserna i 
punkt 18.2 istället för lagens regler härom tillämpas mellan Parterna. Härvid ska 
den Part till vilken likvidationsgrunden kan hänföras anses som uppsägande 
Part.  

19 ÄNDRINGAR 

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av. 
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20 ARKIVVÅRD 

Parterna är överens om att Karlskoga kommun ska ansvara för att Bolaget fullgör 
sina skyldigheter enligt 3-6 § arkivlagen (1990:782) och att Bolaget därvid ska 
följa de föreskrifter om arkivhållning som Karlskoga kommun vid var tid tillämpar.  

21 TVIST 

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol.  

 

1.   

Detta Avtal har träffats dag som ovan och har upprättats i två (2) original, av vilka 
Parterna har erhållit ett (1) original var. 

DEGERFORS ENERGI AB KARLSKOGA ENERGI AB 

 

_____________________________ ____________________________ 
Lars-Erik Karlsson, ordförande Dan-Åke Widenberg, styrelsens ordförande 

 

_____________________________ ____________________________ 
Roland Halvarsson, styrelseledamot Anders Olsson, styrelsens vice ordförande  

 

_____________________________ ____________________________ 
Peter Lilja, vd Sebastian Cabander, vd 

 



 

Bilaga 2 - Bolagsordning för MÖCKELN ENERGI AB 

Organisationsnummer [org.nr] 

Fastställd: [åååå-mm-dd] 

  

§ 1 Bolagets firma  

Bolagets firma är Möckeln Energi AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Karlskoga, Örebro län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala 
principer utgöra en plattform för ett regionalt samarbete mellan ägarkommunerna 
och deras respektive kommunala bolag som producerar energi. Samarbetet syftar 
till att effektivisera och öka hållbarheten för respektive ägarkommuns 
energiproduktion. Samarbetet sker genom produktionsplanering, driftoptimering 
samt tryckreglering av fjärrvärmeledningar som binder samman respektive 
ägarkommuns fjärrvärmenät. 

I den mån bolaget bedriver verksamhet som enligt lag, praxis eller ägardirektiv ska 
bedrivas på affärsmässig grund, ska kommunallagens självkostnadsprincip inte 
tillämpas i den delen. 

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i respektive 
ägarkommun eller aktieägares styrelse ska antas på bolagsstämma. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip 
tillvarata ägarintressen och främja hållbar och kostnadsmässigt effektiv 
energiproduktion och energidistribution. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt 
resursutnyttjande.  

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för av kommunerna givna ägardirektiv, 
kommunal kompetens samt gällande lag och författning. 

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla 
aktieägarnas i proportion till respektive ägares andel. 
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§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler 
som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och denna 
bolagsordning. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av bolagets styrelse eller, om någon 
sådan utsetts, av verkställande direktören. Verkställande direktörens beslut att inte 
lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av 
bolagets styrelse. 

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i 
Karlskoga kommun. 

 

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun möjlighet att ta 
ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt fattas. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande är bindande för bolaget och dess styrelse 
såvida det inte strider mot författning eller bolagsordning. 

 

§ 7 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och 4 000 000 kronor. 

 

§ 8 Antal aktier  

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

 

§ 9 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och högst två suppleanter. 

Styrelsen utses genom att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utser fyra 
ordinarie ledamöter och att kommunfullmäktige i Degerfors kommun utser tre 
ordinarie ledamöter. Kommunfullmäktige i nyss nämnda kommuner har rätt, men 
ej skyldighet, att utse varsin suppleant. Styrelseledamöter och suppleanter utses 
för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. 
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§ 10 Revisorer  

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets 
årsredovisning och räkenskaper utses på årsstämman en revisor samt en 
suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 11 Lekmannarevisorer  

För samma mandattid som för bolagets styrelse har kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommun rätt att utse en lekmannarevisor vardera. 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun ska 
underrättas om tid och plats för bolagsstämma i bolaget.  

 

§ 13 Rätt att delta i bolagsstämma  

Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som på dagen för bolagsstämman är 
införd i aktieboken. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i respektive ägarkommun har rätt att 
på bolagsstämma närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets 
verksamhet. 

 

§ 14 Årsstämma  

På årsstämma som ska hållas en gång varje år ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller flera justeringsmän. 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande 
fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

7. Beslut om:  
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a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

i. fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda 

ii.  koncernbalansräkningen,  

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 
med suppleanter. 

9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av 
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer. 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 
bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

 Enskilda investeringar överstigande 500 prisbasbelopp, 
 Bildande eller förvärv av dotterbolag, 
 Avyttring av del av Bolagets verksamhet eller rörelsedrivande dotterbolag, 
 Planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet, 
 Incitamentsprogram. 
 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 17 Förköpsförbehåll  

Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. 
Erbjudande om förköp kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet 
omfattar. 

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av 
förköpsförbehållet ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. 
Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad 
med känd postadress. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två 
månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. 
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Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas i första hand efter det antal aktier som 
var och en av dem äger och i andra hand genom lottning som verkställs av 
styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara akties andel av bolagets substansvärde 
vid utgången av det räkenskapsår som närmast föregått initierandet av 
förköpsförfarandet, varvid intyg om akties värde utan dröjsmål skall inhämtas från 
Bolagets revisor, och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då 
förköpsbeloppet blev bestämt. 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, 
får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket 
framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande varvid 
skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. 

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt 
att utan nytt erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex 
månader från utgången av den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist 
om förköp, från den dag tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det 
blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den 
förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i fjärde 
stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen löper ut. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Detta gäller dock enbart i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

 

§ 19 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Karlskoga respektive Degerfors kommun. 
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