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DALA ENERGI AB (PUBL) 
MEMORANDUM 8 JUNI 2020 

Detta memorandum (”Memorandum” eller ”Memorandumet”) 
innehåller ett erbjudande (”Erbjudandet”) om att teckna aktier i

 Dala Energi AB (publ), org.nr. 556000-9374 (“Bolaget” eller ”Dala Energi”). 

Memorandumet utgör inte ett prospekt då 
Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med 
anledning av att det belopp som erbjuds under-
stiger 2,5 MEUR. Därmed har inte Memorandumet 
upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument eller godkänts 
och registrerats av Finansinspektionen. 

Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig 
inte till personer vars deltagande förutsätter ytter-
ligare information, registreringsåtgärder eller andra 
åtgärder än de som följer svensk rätt. Memoran-
dumet får inte distribueras i USA, Australien, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, eller något 
annat land där deltagande skulle kräva prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer 
av svensk rätt. 

För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av innehållet i detta Memorandum eller 
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 
avgöras av svensk domstol exklusivt.  

En investering i bolaget innefattar risker. En aktie-
investering kan sjunka i värde och det är inte 
säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital 
eller något kapital alls. I dokumentet inkluderas 
uttalanden om framtidsutsikter som är baserade på 
nuvarande bedömningar, marknadsförhållanden 
samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren 
bör vara uppmärksam på att uttalanden om fram-
tidsutsikter är förenade med betydande osäkerhet. 
För en närmare beskrivning, se avsnittet ”Risker”. 

ANSVARSFÖRSÄKRAN 
Memorandumet har upprättats av 
Bolagets styrelse med anledning av 
Erbjudandet och styrelsen är ansvarig 
för att innehållet, såvitt de känner till, 
överensstämmer med faktiska
förhållanden och att ingenting 
väsentligt är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd. 

FINANSIELL RÅDGIVARE 
Pepins Group AB (publ) har biträtt 
styrelsen i Bolaget i samband med 
upprättandet av detta Memorandum. 
Pepins friskriver sig från allt 
ansvar vad avser uppgifterna i 
Memorandumet samt eventuella 
direkta eller indirekta konsekvenser 
till följd av beslut som helt eller 
delvis grundas på dess uppgifter. 
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Elproduktion i vattenkraftverk MWh 

Elenergiomsättning MWh 

Värmeleveranser MWh 

Eldistributionsnät km 

Värmedistributionsnät km 

Optofibernät km

Antal kunder elnät (anläggningar) 

Antal kunder fiber (anslutningar) 

Antal kunder värme (anläggningar) 

Nettoomsättning, tkr 

Rörelseresultat, tkr

Resultat efter finansiella poster, tkr 

Vinstmarginal i %

Avkastning på totalt kapital i % 

Avkastning på eget kapital i % 

Soliditet i %

Vinst per aktie, kr

Antal aktier, årets utgång, tusental 

Utdelning per aktie, kr

Antal heltidsanställda (medeltal)

2018

3 910 

589 079 

42 889 

4 283 

40 

1 684 

33 025 

10 347 

498 

322 209 

91 069 

83 665 

28 

8 

17 

46 

3,25 

23 689 

0,40 

79

2019

5 761

578 349

41 862

4 392

40

2 460

33 895

12 118

503

333 278

92 537

85 391

28

8

15

48

2,97

23 689

0,50

77

2017

3 124 

581 112 

41 876 

4 241 

39 

1 344 

33 041 

8 891 

491 

309 453 

80 328 

71 830 

26 

8 

16 

45 

2,47 

23 689 

0,35 

70

DEFINITIONER AV NYCKELTAL 
Vinstmarginal i %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
i förhållande till nettoomsättningen.

Avkastning på totalt kapital i %
Resultat efter finansiella poster med 
tillägg för räntekostnader i förhållande 
till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital i %
Resultat efter finansiella poster i 
förhållande till eget kapital.

Soliditet i %
Eget kapital i förhållande till 
balansomslutning.

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med 
antal aktier vid årets utgång.

NYCKELTAL 
FÖR KONCERNEN
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Värderingen innan emissionen (s.k. pre-money) i Dala 
Energi uppgår till 535 MSEK. Post money-värdering vid 
fulltecknad emission är således 545 MSEK. 

Erbjudande 
Bolagets namn: Dala Energi AB (publ)  
Värdepapper: Stamaktier, serie 1
Teckningskurs: 22 SEK per aktie

Teckningspost: Minst 6 600 SEK (300 aktier). Teckning 
sker i form av antalet poster. En post innehåller 300 
aktier och med en teckningskurs på 22 SEK per aktie 
motsvarar en post 6 600 SEK. 

Fördelning: Vid överteckning ska varje berättigad till 
teckning tilldelas en post vardera, därefter ska tilldelning 
ske genom omgångar med tilldelning om en post per 
tecknare per omgång, och i den mån det inte kan ske, 
genom lottning. 

Emissionsbelopp: 9 900 000 SEK 
Antal nyemitterade aktier: maximalt 450 000 aktier 
Teckningstid: 2020-06-08 – 2020-08-21. Styrelsen kan 
förlänga teckningstiden vid behov.  

ERBJUDANDE: NYEMISSION 
I DALA ENERGI AB (PUBL) 

Dala Energi AB (publ) har beslutat att rikta en nyemission av stamaktier 
på upp till 9 900 000 SEK mot allmänheten i Sverige. Styrelsen fattade 

den 7 maj 2020 beslutet, med stöd från bemyndigandet från års-
stämman den 17 maj 2019, om en riktad nyemission av högst 450 000 
aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 225 000 SEK. 

HANDEL MED AKTIE I DALA ENERGI  
Dala Energis aktie är upptagen till handel på 
Pepins Market och handlas månadsvis. Under 
teckningsperioden 8 juni till 21 augusti kommer 
ingen ordinarie handel ske. Första handelstillfället 
efter denna emission blir således i september. 
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DALA ENERGI UTVECKLAR SIN KRAFTPRODUKTIONS-
AFFÄR DIREKT OCH INDIREKT GENOM

• Förvärv av ett vindkraftverk på Hedboberget i
Rättviks kommun.
•Stena Renewable och Dala Vind bygger gemensamt
vindparken Riskebo i Hedemora Kommun. Fem av
vindkraftverken kommer att ägas av Stena Renewable,
medan Dala Vind tillsammans med Borlänge Energi,
Falu Energi & Vatten och Dala Energi kommer att äga
två av vindkraftverken.
• Dala Energi förvärvar 16,9 % av aktierna i Dala Vind
AB och blir efter förvärvet ägare till 20,3 % av aktierna
i Dala Vind AB. Dala Vind AB bildades hösten 2006
för att skapa ett bolag med avsikt att möta efterfrågan
på ny miljövänlig elproduktion i framförallt Dalarna.
Visionen för Dala Vind är att bidra till ett hållbart
samhälle på global och lokal nivå genom att utveck-
la hållbar elproduktion. Dala Vind ägs av regionala
energibolag, skogsägare och några privata investerare.
Ägandet från kommuner ska direkt eller indirekt
understiga 50 %.

Utvecklingen innebär att prognosen för den framtida 
kraftproduktionen, med ett direkt eller indirekt ägande 
inom Dala Energi koncernen ökar från 8 GWh år 2019 
till ca 45 GWh år 2023. Totalt investerar Dala Energi 
motsvarande ca 58 MSEK i utvecklingen av produktions-
affären och med bakgrund till detta genomför Bolaget 
föreliggande emission.  

Målet med nyemissionen är att tillvarata tillväxtmöjlighe-
ter inom kraftproduktionsaffären och verka för regional 
samverkan och strukturutveckling. Förvärvet av aktier i 
Dala Vind AB sker både genom kvittning av aktier i Dala 
Energi och genom kontant betalning. Genomförandet av 
en ägarspridning värnar om Dala Energis ägarmodell. Ett 
privatägt företag där privat ägande är förankrat i bygden 
tillsammans med kommuner är en drivkraft för bygdens 
utveckling genom att erbjuda lösningar inom energi 

och digital kommunikation som hjälper människor och 
företag att leva och utvecklas på ett enkelt, effektivt och 
hållbart sätt. En utveckling av bygden på affärsmässiga 
grunder. 

Hela emissionslikviden kommer användas till att förvärva 
aktier i Dala Vind AB samt investering i vindkraftverk i 
egen balansräkning som förvaltas av Dala Vind AB. 

”

MOTIV TILL NYEMISSIONEN 
Ägarnas intentioner är att Dala Energi skall vara affärsmässigt och lokalt 

förankrat inom sitt marknadsområde som främst är Dalarna. 
Där ska Dala Energi vara en kompetent och drivande kraft för utveckling av 
hållbara energi- och kommunikationslösningar samt fortlöpande utveckla 

sin effektivitet och konkurrensförmåga till nytta för kunder och ägare. 
Dala Energi skall aktivt söka tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och 

verka för regional samverka och strukturutveckling. 

Dala Energi ska   
vara en kompetent och 
drivande kraft för 
utveckling av hållbara energi- 
och kommunikationslösningar 
i Dalarna och fortlöpande 
utveckla sin effektivitet och 
konkurrensförmåga till nytta 
för kunderna och ägarna. ”
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Våra kunder, ägare, medarbetare och 
samarbeten med olika partners – 
tillsammans är det vi som skapar 
Dala Energi 

Vi är delägare till 24 procent i Dalakraft, 
som har filosofin att finnas nära våra 
gemensamma kunder. För oss är närhet 
mer än fysiska avstånd. Det är också 
trygghet, omsorg och pålitlighet. 

Enkla Elbolaget är en del av Dalakraft, 
där Enkla Elbolaget är den snälla rebell-
len som slåss mot krångel, med en över-
tygelse om att man ständigt kan förändra 
och förbättra genom att förenkla för sina 
kunder. Tillsammans har bolagen 
130 000 elhandelskunder. Bolagen 
levererar operativa ekonomiska nyckel-
tal som är i topp mot jämförbara bolag, 
samtidigt som man levererar en av de 
högst mätbara sifforna i kundnöjdhet 
i Sverige. 

Vi är också delägare till 24,5 procent i 
Värmevärden Siljan som erbjuder energi-
lösningar i Leksand och Rättvik, som är 
uthålliga ur alla aspekter – ekonomiskt 
attraktivt, miljömässigt försvarbart och 
långsiktigt bra för alla berörda parter.  

Vi ökar nu vårt ägande i Dala Vind AB 
från 3 procent till 20 procent. Dala Vind 
AB utvecklar hållbar elproduktion vilket 
bidrar till ett hållbart samhälle på både 
global och regional nivå.  

Vi är mitt i flera paradigmskiften, det 
skapas ett helt nytt förnybart energi-
system med vind, vatten och solkraft. 
Samtidigt ser vi en ökad elanvändning 
inom fler områden, bland annat trans-
port, där prognosen är att vi år 2030 har 
2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. 

Coronakrisen har kraftigt påskyndat 
digitaliseringen, där väl fungerade fiber-
nätsinfrastruktur faktiskt är lika viktigt 
eller viktigare, än ett väl fungerade elnät. 
Dessa förändringar påverkar oss mer än 
man tror och när man väl bestämt sig så 
brukar det gå ganska fort, det tog exem-
pelvis sex år från att förslaget att förbjuda 
glödlampor presenterades till att tillverk-
ningen av nya glödlampor förbjöds. Vi 
ska vara bäst på att utveckla och förvalta 
våra el- och fibernät som är en nyckelre-
surs för vår framtida utveckling. 

Vi kommer tillsammans med våra part-
ners att vidareutveckla våra produkter 
och tjänster för att hänga med och ligga 
i framkant av den förändring som sker 
och för att möta våra kunders förvänt-
ningar. Vi fortsätter utveckla Dala Energi 
och ska skapa en smart bygd med en 
säker elektrifierad framtid som 
möjliggörs genom att alltid ha tillgång 
till ett bra elnät och fibernät som möjlig-
gör att producera och konsumera sin 
egen el i samspel med övriga i samhället. 

Vi accelererar vårt arbete med att skapa 
affärsnytta och en positiv kundupplevelse 
i det nya energilandskapet. Oavsett hur 
kunden har fått sin positiva kund-
upplevelse så måste vi överträffa den för 
att leva upp till vår devis – 
En kundupplevelse som är Lite mer. 

Det är en näst intill unik möjlighet att 
vara delägare i ett energibolag som är 
förankrat i bygden. Tillsammans med 
kunder, ägare, medarbetare och 
kommunerna där vi är verksamma skapar 
vi bygden bästa investering.  

Bengt Östling, vd Dala Energi 

VD BENGT ÖSTLING 

VI FORTSÄTTER UTVECKLAS 
FÖR BYGDENS BÄSTA 

INVESTERING! 
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AFFÄRSIDÉ, VISION OCH DEVIS

Dala Energi är ett företag i förändring med kraftig 
tillväxt, transformation och anpassning till nya 
marknader som håller på att formas. Samtidigt 
som vi har en lång historia som startade med att 
Sverige elektrifierades genom lokalt engagemang 
för bygdens utveckling.

Dagens fiberutbyggnad kan liknas med elektrifie-
ringen. Vi går mot en uppkopplad värld, internet of 
things. Dala Energi är idag en regional koncern med 
sex produktområden. Elnät, fibernät, värme (som 
sker via delägande i Värmevärden), kraftproduktion, 
elhandel (som sker via ett delägande i Dalakraft) och 
entreprenad. Inom alla produktområden står vi inför 
stora utmaningar men också möjligheter.

Elmarknaden behöver göra en förflyttning mot en 
kundcentrisk modell för att kunna erbjuda nya pro-
dukter och tjänster så att vi blir mer energismarta. 

Vi tror att nyckeln sitter att göra det enklare och 
bekvämare för kunden och samtidigt som vi har en 
effektiv marknad med konkurrentens som skapar 
värden för kunderna i vår bygd.   

I det förnybara energisystemet har biobränsle-
baserad fjärrvärme en naturlig roll för att minska 
effekttoppar i elnätet vid uppvärmning. El som 
drivmedel kommer vara en naturlig del i det håll-
bara samhället. 

Vår affärsidé 
Dala Energi är en regional koncern som agerar 
lokalt på våra olika marknader. Dala Energis affär-
sidé är att erbjuda lösningar inom energi och digital 
kommunikation som hjälper människor och företag 
att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt 
och hållbart sätt.

Vårt fokus skall vara att leverera en kundupple-
velse som är Lite mer. Dala Energi strävar efter att 
betraktas som det mest attraktiva varumärket i vår 
bransch. Vi skall uppfattas som innovativa och vara 
ledande med smarta lösningar. 

Vår Vision 

Tillsammans för bygdens 
bästa investering
Vår vision är, tillsammans för bygdens bästa in-
vestering, där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt 
engagemang förenas och där vi sparar på bygdens 
resurser och minskar vår globala klimatbelastning 

Vår Devis 

Lite mer 

Vår senaste kundundersökning 
visade att hela 97% av våra kunder 

har ett stort förtroende för Dala Energi. 

2019 var Dala Energis frisknärvaro
bland medarbetarna 97%. 

84% av våra aktier ägs av
ägare ifrån Dalarna.

DETTA ÄR DALA ENERGI 
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ELNÄT 

Verksamhetsområdet består av distribution av elkraft inom Gagnef, 
Leksand, Rättvik och Säters kommuner samt mindre områden i 
Mora, Orsa, Falun och Borlänges kommuner. Att bedriva elnät i 
Sverige innebär legala lokala monopol vilket är reglerat av Energi-
marknadsinspektionen (Ei). 

Nätföretagens intäkter består av nättariffer som bestäms i en 
intäktsram som Ei beslutar. Intäktsramen fastställs fyra år i taget 
och för perioden 2020–2023 har Dala Energi fått en intäktsram 
på 851 597 TSEK i 2018 års prisnivå. Detta innebär en sänkning 
med ca 7 % mot intäktsramen för perioden 2016–2019. Dala 
Energi har historiskt inte använt hela sin intäktsram vilket gör att 
man kan använda historiskt utrymme för att minska effekten av den 
minskade intäktsramen. Prognosen är att nuvarande intäktsnivå kan 
bibehållas och indexjusteras under kommande 4 år. 1 Januari var 
eldistributionsnätet 4 392 km långt, med 33 895 kunder. 

 

VÄRME 

Sker i intressebolaget 
Värmevärden Siljan AB, 
där Bolagets ägarandel 
är 24,5 %. 

2020 är Bolagets första 
verksamhetsår, idag 
har man drygt 
1 000 kunder och 
beräknas omsätta cirka
68 MSEK. 
  

KRAFTPRODUKTION 

Verksamhetsområdet består i att bedriva kraftproduktion 
inom el och energi. Bolaget producerar elkraft i sju mindre 
vattenkraftsstationer. Elproduktionen från stationerna upp-
gick till 5,8 GWh under 2019. Under första kvartalet 2020 
producerade vindkraftverket på Hedboberget 2,7 GWh. 
 
Ägandet i intressebolaget Dala Vind AB uppgår från 1 juni 
i år till 20 %.  Dala Vind äger eller är delägare i totalt 
10 stycken vindkraftverk med en total installerad effekt om 
17 MW, en årlig energiproduktion på ca 54 GWh och med 
en omsättning på cirka 41 MSEK.   

ELHANDEL  
Sker i intressebolaget 
Dalakraft AB, där Bolagets 
ägarandel är 24 %. 

Dalakraftkoncernen har 130 000 
kunder och en omsättning på 
cirka 1 180 MSEK.

FIBERNÄT 
Verksamhetsområdet innefattar att bygga ut, äga och förvalta 
fibernät för datakommunikation och närliggande arbeten i Säter, 
Gagnef, Leksand och Rättviks kommuner. 

Fibernätet klarar stora informationsmängder och kvalificerade 
kommunikationstjänster inom Internet, tv, video och IP telefoni. 
Nätet är ett öppet fibernät där kunderna kan välja tjänster från 
många olika tjänsteoperatörer. Idag finns kunder inom företag, 
bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. 
1 januari 2020 var optofibernätet 2 460 km långt, med 12 118 
anslutna adresser. 

Fiberanslut din 
villa från 4 990 kr 
med Dalakraft Bredband All Inclusive

Frankeras ej, 

vi betalar 

portot.

Tejpa
ihop

Dalakraft AB
Svarspost
Kundnummer 200 323 83
793 26 Leksand

 Särskilda avtalsvillkor för privatkunder gällande Dalakraft Bredband All Inclusive

1. Allmänt
1.1 Dessa Särskilda villkor gäller mellan Dalakraft AB, organisationsnummer 
556132-9466 och fysisk person (”Kunden”) avseende tillhandahållande av 
fiber enligt vad som närmare framgår nedan (”Tjänsten”, även kallad ”All In-
clusive”). Avtalet (”Avtalet”) mellan Dalakraft och Kunden om Tjänsten består 
utöver dessa Särskilda villkor även av Dalakrafts Allmänna villkor, Beställ-
ningsvillkoren liksom vid var tid gällande prislista. Gällande Allmänna villkor 
finns att ta del av på Dalakrafts hemsida (Dalakraft.se) eller kan beställas 
från Dalakrafts Kundkontakt.

1.2 De definitioner av ord och begrepp som används i Allmänna villkoren ska 
tillämpas även i dessa Särskilda villkor. För dessa Särskilda villkor gäller även 
följande definitioner: Med ”Dalakrafts Nät” menas de allmänna kommuni-
kations-nät som Dalakraft (eller Dalakrafts underleverantör) äger eller på 
annat sätt disponerar. Med ”Bredbandstjänster” menas Dalakrafts vid var tid 
tillhandahållna tjänster över fibernätet. Med ”Fastigheten” menas den fasta 
egendom som angivits i Avtalet och som ägs av Kunden eller där Kunden har 
ägarens fullmakt. Med ”Nätägare” menas juridisk person som äger fiberkabel 
och kanalisation från tillträdespunkten fram till Utrustning. Med ”Utrustning” 
menas Mediaomvandlare (inkl. programvara och anslutningsdon) som ägs 
eller tillhandahålls av Dalakraft och som placeras hos Kunden för att möjlig-
göra Dalakrafts tillhandahållande av Bredbandstjänster via fiber. 

2. Tjänsten
2.1 Tjänsten ger Kunden uppkoppling mot Internet via fast bredband över 
fiber, samt möjlighet att därtill beställa tillhörande Bredbandstjänster.

3. Leverans av Tjänsten
3.1 För tillhandahållande av Tjänsten innefattas installation av Utrustning på 
och/eller i Kunds Fastighet. Detta innebär att Dalakraft ansluter fiberkabel till 
Dalakraft AB:s Nät, installerar eller byter ut Utrustning i Kunds fastighet samt 
vid nyinstallation även framdragning av fiber till Utrustning i fastighet. 
Framdragning av fiber kan beroende på fastighetens och områdets förut-
sättningar ske antingen nedgrävt via ny eller befintlig kanalisation i mark, 
eller luftburet via stolpar och vald metod beslutas av Dalakrafts representant 
vid projekteringsmötet. I tjänsten ingår installation av router och bredbands-
hastigheten 100/100 Mbit/s. I Avtalet angivna priser och överenskomna 
leveranstider förutsätter dels att de faktiska omständigheterna rörande Fast-
igheten överensstämmer med vad Kunden uppgivit senast i samband med 
Avtalets ingående, dels att installationsarbetet i övrigt inte stöter på hinder 
som inte skäligen kunde förutses av Dalakraft vid Avtalets ingående.

4. Dalakrafts åtaganden
4.1 Dalakrafts åtagande innebär att enligt §2 möjliggöra Bredbandstjänster 
från Dalakraft till Kunds Fastighet, samt leverans enligt §3.

4.2 Dalakraft ansvarar för installation av fiberkabeln fram till och med utrustning.

4.3 Dalakraft har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina åtag-
anden enligt Avtalet. Dalakraft svarar i sådant fall för underleverantörernas 
arbete såsom för eget arbete.

4.4 Vid nyinstallation av fiber har Dalakraft rätt att senast i samband med pro-
jekteringsmöte hos kund ge besked om att fiberinstallation ej kan genomföras 
på grund av fysiskt eller legalt hinder som påträffats under mötet och som 
omöjliggör eller allvarligt försvårar installation. Vid besked om att installation 
inte kommer att ske, har varken Kunden eller Dalakraft några ytterligare skyl-
digheter gentemot varandra enligt avtal om villaanslutning, inklusive allmänna 
villkor.

5. Kunds åtaganden
5.1 Kunden ska ge Dalakraft tillträde till Fastigheten inklusive byggnader 
samt tillse att Dalakraft bereds fri framkomlighet för utförandet av installa-
tionen och anslutningen enligt detta Avtal. Om Kunden inte kan ge tillgång 
till Fastigheten på aviserat datum, kan tillgång till Fastigheten ske vid annat 
tillfälle efter särskild överenskommelse och mot en tillkommande avgift.

5.2 Kunden ska i god tid före installationen finnas tillgänglig för att tillsammans 
med Dalakraft planera installationen. Om Dalakraft så begär ska Kunden förse 
Dalakraft med fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda bygg-
nader samt liknande dokument som visar nödvändig information för installationen. 
Kunden ansvarar för att information som denne lämnar är korrekt och fullständig. 

5.3 Kunden ansvarar för strömförbrukning som är nödvändig för driften 
av Utrustning samt för att det finns nödvändiga eluttag i anslutning till där 
utrustning ska placeras.

5.4 Dalakrafts återställning av grävd mark omfattar endast igenläggning på 
ett sådant sätt att kunden enkelt kan åtgärda asfaltering, plattsättning, sådd 
av gräsfrö, etc. 

5.5 Om Fastigheten ägs av flera/andra personer åtar sig Kunden att inhämta 
fullmakt om rätt att ingå Avtalet från samtliga ägare i Fastigheten och försäk-
rar att erforderliga fullmakter finns.

5.6 Kunden ansvarar för inhämtande av, samt kostnad för, eventuella myndighets 
tillstånd och andra tillstånd nödvändiga för installationen. Om ett nödvändigt 
tillstånd inte medges har Dalakraft rätt att avsluta Avtalet med omedelbar verkan. 

5.7 Kunden står risken för skada på och förlust av fiberkabel, kanalisation 
och Utrustning på Fastigheten från den tidpunkt då fiberkabel, kanalisation 
respektive Utrustning installerats. Vid behov skall kunden på egen kostnad 
vidtaga nödvändiga skyddsåtgärder för att undvika skada.

5.8 Kunden får inte reparera eller utföra underhåll eller service på fiberkabel, 
kanalisation eller Utrustning. Vid behov av reparation, underhåll eller service 
ska Kunden vända sig till Dalakraft. Fiberkabel, kanalisation respektive 
Utrustning får inte flyttas från den plats där den installerats utan Dalakrafts 
skriftliga medgivande. Flytt bekostas av Kund.

5.9 Kunden får inte utan Dalakrafts skriftliga samtycke ändra, göra på-
byggnader på, samt ta bort delar eller märkning på fiberkabel, kanalisation 
eller Utrustning. Kunden ska följa de eventuella anvisningar och skötselråd 
som Dalakraft från tid till annan utfärdar om  fiberkabel, kanalisation och 
Utrustning.

5.10 Kunden ansvarar för att förhindra att obehöriga personer ges tillträde till 
fiberkabel, kanalisation och Utrustning. Om så sker ska Kunden omedelbart 
meddela Dalakraft.

5.11 Om Kunden avbeställer installationen efter utgången av den lagstad-
gade Ångerfristen har Dalakraft rätt att fakturera Kunden en avgift för de 
kostnader Dalakraft har åsamkats.

6. Ersättning och betalning
6.1 Kunden ska efter installation betala den ersättningen som har överens-
kommits enligt Avtalet. Betalningsvillkor framgår av Allmänna villkor.  Fakture-
ring av den fasta installationsavgiften sker efter installation av underleverantö-
ren. Dalakraft AB fakturerar om inget annat avtalats månadsvis i efterskott.

6.2 Om det till följd av kreditprövning framstår som befogat har Dalakraft 
rätt att begära förskottsbetalning eller kräva att Kunden ställer säkerhet för 
Avtalets rätta fullgörande. Ränta utgår inte på förskotterat belopp. Dalakraft 
har rätt att ur förskotterat belopp eller ställd säkerhet tillgodogöra sig belopp 
motsvarande förfallna fordringar.

7. Äganderätt och immateriella rättigheter
7.1 Avtalet innebär inte att äganderätt eller immateriella rättigheter överlåts 
till Kunden efter bindningstidens slut.

7.2 Fiberkabel och kanalisation ägs av Nätägaren Dalakraft, organisations-
nummer 556446-3734). Utrustning ägs av Dalakraft. Äganderätt till fiberka-
bel, kanalisation respektive Utrustning övergår inte till Kunden och Kunden 
får inte sälja, pantsätta, hyra, låna ut eller på annat liknande sätt förfoga över 
fiberkabel, kanalisation eller Utrustning. Ingrepp får inte göras i fiberkabel, 
kanalisation eller Utrustning och åtgärder får inte vidtas som försvårar
identifieringen såsom att ta bort märkning.

8. Kunduppgifter
8.1 Kunden ska på begäran av Dalakraft lämna de uppgifter som Dalakraft 
behöver för att kunna utföra installationen. Dalakraft behandlar Kunduppgif-
ter i enlighet med Allmänna villkor. 

9. Avtalstid och Avtalets upphörande
9.1 Detta Avtal gäller från Avtalets ingående och i enlighet med i avtalet 
fastställd bindningstid. Efter bindningstidens slut förlängs bredbandstjänsten 
med ett löpande avtal om en uppsägningstid på en kalendermånad. Fiberser-
vicekostnaden debiteras fortsatt enligt avtal. 

9.2 Dalakraft har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om 
Kunden inte inom angiven tid betalat förskottsfaktura eller underlåtit att inom 
angiven tid ställa begärd säkerhet enligt punkt 6.2. Dalakraft har även rätt 
att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot sina 
åtaganden. I övrigt gäller vad som sägs om uppsägning i Allmänna villkor.

9.3 Kund är medveten om och accepterar att Dalakraft All Inclusive är en 
förutsättning för att Dalakraft ska kunna tillhandahålla Bredbandstjänster. 
Vid Avtalets upphörande upphör Dalakrafts skyldighet att tillhandahålla 
beställd(a) Bredbandstjänst(er). Om Kund säger upp Avtalet till upphörande 
under bindningstid för någon beställd Bredbandstjänst förfaller återstående 
avgifter för beställd(a) Bredbandstjänst(er) till betalning.

Villkoren gäller fr.o.m. 2019-01-01 Dalakraft AB

ENTREPRENAD 
Verksamheten har ett övergripande ansvar för byggnation 
och underhåll av el och fiberanläggningar på ett enkelt, 
effektivt och hållbart sätt. Men också för externa arbeten 
till andra infrastrukturägare, entreprenörsföretag, privata 
aktörer och kommuner. 

Enheten omsatte 2019 36 MSEK, varav ca 60 % avser 
interna uppdrag till elnät och fibernät. Det långsiktiga 
målet är en rörelsemarginal på 7 %. 
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VÅR ORGANISATION och affärsmodell baseras på 
Canvasmodellen där vi beskriver verksamheten 
utifrån vår infrastruktur som ska skapa ett värde 
för våra kunder genom olika erbjudanden i form av 
produkter och tjänster. 

VI SKA TILLHANDAHÅLLA säkra, konkurrenskraftiga 
och hållbara energi- och kommunikationslösningar 
som hjälper människor och företag att leva och 
utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och 
hållbart sätt. 

VÅRT KVALITETSARBETE säkerställer att våra 
produkter och tjänster håller rätt kvalitet och 
att våra processer fungerar tillfredsställande. I 
ledningssystemet finns policys, anvisningar och 
instruktioner som är vårt verktyg för att leva upp 
till vårt kvalitetsarbete och fastställda mål. 

UTIFRÅN DE BESLUT som tas och där vi upptäcker 
avvikelser sker rapportering i ett webbaserat system 
som stödjer det systematiskta arbetsmiljö- och 
förbättringsarbetet, ENIA. Avvikelser diskuteras 
och åtgärdas och bidrar till ständiga förbättringar. 
En utvärdering görs kring de avvikelser som 
rapporterats. Policys och ledningsdokument revideras 
löpande för att stämma överens med nya regler, 
organisation och arbetssätt.  

STYRNING 
OCH ORGANISATION

Ägarförhållanden

47%
Övriga

aktieägare 
    21%
     Rättviks 
   Kommun 

5%
Malungs 

Elverk 

6%
Gagnefs 
Kommun 

21%
    Leksands 
       Kommun 

Dala Energi AB (publ) är ett privatägt företag 
med fokus på att vara en drivkraft för bygdens 
utveckling. Bolaget ägs idag av över 3 500 
privata ägare tillsammans med några kom-
muner i Dalarna. Det är ett unikt samarbete, 
som kan ses som en form av Public Private 
Partnership. Vi är ca 80 medarbetare och är 
verksamma lokalt, framförallt i Dalarna; Rättvik, 
Leksand, Gagnef och Säter. Här finns våra 
närmare 33 000 kunder.  
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INFRASTRUKTUR KUND
INFRASTRUKTUR

Nyckelaktivitet
• Distribution av el

• Produktion och 
  distribution av värme

• Öppet fi bernät

• Produktion och 
   försäljning av el

• Drift, underhåll och 
   utveckling av 
   infrastruktur

• Investeringsprojekt 
   i infrastruktur

• Byggnation och 
   underhåll av el- och 
   fi beranläggningar

Nyckelpartners
• Intressebolag:
   Dalakraft AB
   Biodal Kraftvärme AB
   Värmevärden Siljan AB
• Entreprenörer
• Konsulter
• Leverantörer av material 
   och utrustning
• Kommunikationsoperatör
• Kommuner

Värdeerbjudande
• Enkelhet

• Bekvämlighet

• El

• Fiberuppkoppling/internet

• Värme

• Entreprenader och tjänster

Kundrelationer
• Kundkontakt
• Mina sidor
• Hemsida
• Kundbesök
• Sociala medier
• Faktura/avtal
• Felavhjälpning

Distribution
• Elnät
• Fibernät
• Fjärrvärmenät
• Tjänsteleverantörer
• Elhandlare
• Entreprenader

Kundsegment
• Privatpersoner
• Företag
• Kommuner
• Region Dalarna
• Fastighetsägare, BRF
• Föreningar
• Infrastrukturägare

Nyckelresurser
• Chefer
• Medarbetare
• Fibernät
• Elnät
• Fjärrvärmenät
• Produktionsanläggningar
• IT-plattform
• Arbetsutrustning
• Goda fi nansieringsmöjligheter

Kostnadsstruktur
• Direkta kostnader
• Övriga externa kostnader
• Personalkostnader
• Kapitalkostnader
• Finansiella kostnader

Infrastruktur
• Nätintäkter (fasta och rörliga)
• Intäkter anslutningar
• Intäkter energiförsörjning
• Intäkter för leverans av entreprenader och tjänster

Dala Energis
fokus är 

VÄRDEDRIVET

ERBJUDANDE KUND

Enkla
Elbolaget  

Dala Energi
Kraftproduktion

Dala Vind AB
20,3 %

Dala Energi
Elnät AB

Dala Energi
Fibernät AB

Dalakraft
24 %

Biodal
Kraftvärme AB

50%

Värmevärden
Siljan AB
24,5 %

ERBJUDANDE

CANVASMODELLEN

51%
Jämtkraft

24%
Malungs 

Elverk

1%
Envikens 

Elkraft

51%
Värmevärden

24,5%
Rättviks 

Kommun

Bolagsstrukturen gäller från 
1 januari 2020. Från 1 juni 2020 
ingår Dala Vind som ett 
intressebolag med 20 % ägande.

50%
Bergkvist
Insjön AB
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Under hösten 2019 utarbetade vi en strategi för att arbeta 
systematiskt med vår riskhantering. I den operativa 
verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma 
att påverka Dala Energis fortlevnad, som koncernens 
omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa 
inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker 
såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, miljörisker, 
prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt 
förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Dala 
Energikoncernens marknadsförutsättningar. 

Riskhanteringen innehåller tre steg. I den första identifieras 
riskerna samt kategoriseras som antingen operationella 
risker, strategiska risker eller finansiella risker. I ett andra 
steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka risk-
reducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur 
den interna styrningen och kontrollen ser ut. I ett tredje 
steg vidtas åtgärder och den interna styrningen och 
kontrollen utvärderas.

MILJÖ
Vår ambition är att undvika att vi på något sätt orsakar 
miljö- och/eller samhällskatastrofer. Vårt underhållsarbete 
omfattar ett systematiskt underhåll av vår nätinfrastruktur 
inom energi och digital kommunikation, våra vattenkraft-
stationer, fastigheter och IT-system. Det ska minimera 
risken för dammhaveri, produktionsstopp, driftstörningar 
i elnät och digital kommunikation. Om en olycka eller 
störning ändå skulle inträffa finns en beredskap av kris-
ledning som aktiveras.   

SOCIAL HÅLLBARHET OCH PERSONAL 
Ett minskat antal arbetsplatsolyckor ingår i vårt mål om 
hälsa och säkerhet för våra medarbetare. Arbetsplatsolyckor 
förebyggs i ett genomgripande arbetsmiljöarbete och 
arbetsmiljöansvar som täcker medarbetare och entreprenörer. 
Ett växande område är risker relaterade till dataintrång eller 
datahaveri, där vi jobbar aktivt med ett Security Operations 
Center, som bevakar informationsflöden ut ur eller in i ett 

företag för att hitta försök till bedrägerier, intrång eller 
andra säkerhetsrisker. 

Kompetensförsörjningen är en av våra största framtida 
utmaningar som kräver att vi tänker nytt och skapar 
förutsättningar för att nå ett av våra mål – att vara bygdens 
attraktivaste arbetsplats.  

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling 
eller trakasserier. Som medarbetare förväntas vi bidra 
till en positiv arbetsmiljö där vi inkluderar varandra i 
gemenskapen och visar respekt för varandras olikheter. Vi 
främjar god kamratskap genom olika typer av aktiviteter 
och har en aktiv personalklubb. Om trakasserier eller 
kränkande särbehandling ändå uppstår finns en hand-
lingsplan framtagen med åtgärder som vidtas vid behov.   

EKONOMI 
Den enskilt största riskhändelsen knuten till vår kärnverk-
samhet elnät är en omfattande och långvarig störning som 
orsakar avbrott i elleveransen. Det kan bero på väder-
händelser, påverkan från region och stamnät samt tekniska 
fel och sabotage. Den största affärsrisken för fibernät är 
att långsiktigt konkurreras ut av ny trådlös teknik, en risk 
som för närvarande bedöms som liten. Vi arbetar med 
att utveckla de produkter och tjänster som nya tekniska 
möjligheter ger.    

MOTVERKANDE AV KORRUPTION 
Att medvetet jobba mot korruption är inte bara en fråga 
om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del 
av organisationens ansvarstagande gentemot samhället. 
Genom att tydliggöra för alla inom Dala Energi vad 
som krävs i relationer där risk för jäv, mutor eller andra 
oegentligheter kan förekomma, kan vi förhindra att 
sådana situationer uppstår. 

PÅVERKAN, RISKER
OCH MÖJLIGHETER 

Dala Energi levererar lösningar för samhällsviktiga funktioner inom energi 
och digital kommunikation. Avgörande för att kunna utvecklas som bolag är 
att vi kan fortsätta att upprätthålla samhällets förtroende. Genom att ha ett 
gott kundbemötande, hitta nya lösningar för att matcha våra kunders behov 

samt att aktivt leverera en hög servicenivå minimerar vi affärsrisken för 
minskad efterfrågan. Att fortsätta attrahera privata aktieägare och kvarstå som 

en privat aktör på marknaden är av stor vikt för vår fortsatta utveckling

KUND
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VÅRA INTRESSENTER
I årets intressentanalys belyser vi våra viktigaste intres-
sentgrupper och tar fasta på våra gemensamma behov för 
att möta framtiden; våra verksamhetskommuner, ägare, 
kunder och engagerade medarbetare.   

VÅRA VERKSAMHETSKOMMUNER 
Våra främsta verksamhetskommuner, Gagnef, Leksand, 
Rättvik och Säter har som mål att växa och utvecklas. 
De vill skapa ett tryggt och mångkulturellt samhälle där 
kommuninnevånare kan leva och utvecklas genom ny 
hållbar teknik, effektiva energilösningar och goda förut-
sättningar för både människa och företag. Vi arbetar aktivt 
för att möta deras behov och förväntningar.  

VÅRA ÄGARE 
Våra ägare framhåller att ett ägande i Dala Energi är ett 
ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk av-
kastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö.

VÅRA KUNDER 
Kunderna ger oss Mycket väl godkänt i 2019 års nöjd 
kundindex. Vi ser att vi genom vår vision Tillsammans 
för bygdens bästa investering gör skillnad och bidrar aktivt 
till utveckling av vår bygd. Över 50 procent av våra kunder 
upplever att vi är ansvarstagande och driver frågor om 
hållbarhet. Vilket kan ses som ett kvitto på att vi nått ut 
med vårt aktiva hållbarhetsarbete. 

VÅRA ENGAGERADE MEDARBETARE
Vår ambition är att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats 
som kan utveckla och behålla medarbetare. Vi behöver 
locka till oss nya medarbetare med ny kunskap och 
kompetens. Det är våra medarbetares prestationer som gör 
skillnad och som bidrar till att vi kan fortsätta utvecklas i 
takt med vår omvärld. 

53% 
av våra kunder upplever 

att vi är ansvarstagande och 
driver frågor om hållbarhet. 

92% 
anser att Dala Energi tar ansvar för 

hur vi påverkar människor, miljö 
och samhällsekonomi i varje beslut 

och handling. 
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VÅRA KLIMATINITIATIV

KLIMATINITIATIV

  

Vi jobbar proaktivt för att eliminera att olyckor och ohälsa uppstår. Vi har ett bra friskvårdspaket 
och ett nära samarbete med företagshälsovården. Systemet ENIA används vid rapportering av 
tillbud, olyckor, avvikelser, riskobservationer, kvalitet och förbättringsförslag.

Med hjälp av vår policy om kränkande särbehandling arbetar vi för jämställdhet och mångfald, 
för att ta tillvara människors olikheter och undvika diskriminering.  

Vi skall ständigt förbättra oss för att leverera en av Sveriges mest prisvärda elnätstjänster med 
en stabil prisutveckling.   

Vi utvecklar nya produkter och tjänster med vår infrastruktur som bas och erbjuder lösningar 
inom energi och digital kommunikation.   

Vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar energi i vår egen verksamhet och hos våra 
kunder.   

Vi strävar efter att minska avbrottstiderna för kund genom vädersäkring av vårt elnät.  

I samband med ombyggnaden av förråd i Leksand går vi från direktverkande el till fjärrvärme 
och installation av solceller.  

Vi har från Rättviks kommun förvärvat ett vindkraftverk på Hedboberget. Vi har påbörjat 
investeringen av en andel i ett vindkraftverk i Riskebo, Hedemora kommun.

Genom miljömärkt el från Dalakraft har vi alltid 100% grön el från sol, vind, vatten och biokraft.   

 KOPPLING TILL DE 
GLOBALA MÅLEN

3. God hälsa
och välbefinnande

5. Jämställdhet

7. Hållbar
energi för alla
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KLIMATINITIATIV  
  
 
Vår värmeproduktion är till 100% baserad på fossilfria bränslen. 
 
Vi har tecknat avtal med Värmevärden AB och Rättviks kommun om ett partnerskap 
för att stärka värmeverksamheten.  
 
Vi ställer oss bakom färdplan, fossilfri uppvärmningssektor. 

  
Vi ställer oss bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de konventioner 
som antagits av Internationella arbetstagar-organisationen ILO.  
 
Att attrahera och rekrytera medarbetare och att utveckla och behålla medarbetare är viktiga 
och uttalade hållbarhetsmål för bolaget. 
 

Vi investerar kontinuerligt i vårt elnät för vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att 
nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringarna.  
 
Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare 
förnybar energi.   
 
Vi bygger mest fiber i Dalarna. Utbyggnaden av fibernätet ger åtkomst till nya digitala tjäns-
ter för kommunikation, och är en bestående investering i fastigheten. Vi har totalt 
11 700 anslutna till vårt öppna fibernät och bedömer att vi vid utgången av 2020 har 
passerat 13 000 anslutningar.
 

Vår ambition är att hela organisationen ska ändra arbetssätt, att det hållbara, resurssnåla 
och det miljövänliga blir det självklara valet.  
 
Vi ser över vår egen fordonspark för att styra till fossilfria drivmedel, el eller laddhybrid. 
Våra dieselfordon övergår i större utsträckning till HVO och vi utökar tillgången till laddinfra-
struktur för elfordon på våra kontor.  

Våra leverantörer är en del i vår ansvarskedja och i upphandlingar ställs hållbarhetskrav.
 
Vi arbetar aktivt med avfallshantering och materialåtervinning och förbereder organisationen 
för övergång till det cirkulära synsättet där avfallet är en resurs.   
 

För Dala Energi innebär det att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och 
ansvarsfullt sätt. 
 
Hur vi påverkar människor, miljö och samhällsekonomi ska finnas med i varje beslut 
och handling på ett verksamhetsnära sätt.  
 
Vi jobbar systematiskt med kemisk hållbarhet för att fasa ut kemiska produkter som 
innehåller farliga ämnen.
 

Vårt miljöansvar handlar om att satsa på förnybara lösningar, ny miljöanpassad teknik
och investeringar för minskad påverkan på naturresurser. 

 KOPPLING TILL DE 
GLOBALA MÅLEN

7. Hållbar energi
för alla

8. Anständiga
arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt.

9. Hållbar industri, 
innovationer 

och infrastruktur

12. Hållbar
konsumtion 

och produktion

13. Bekämpa
klimatförändringar

15. Ekosystem och
biologisk mångfald
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MILJÖ
Hållbarhet innebär för Dala Energi att driva och utveckla vår verksamhet på 
ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgon-
dagens energi- och kommunikationslösningar. Hur vi påverkar människor, 
miljö och samhällsekonomi ska finnas med i varje beslut och handling. 

Att jobba hållbart innebär att vi spar på egna resurser 
och minskar vår negativa miljöpåverkan och arbetar 
aktivt för ständiga förbättringar. Verksamheten skall 
bedrivas med stor hänsyn till miljö och klimat på 
såväl det lokala som det globala planet. 

FNS GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 
Utifrån FNs globala hållbarhetsmål vill vi ta ansvar, 
skapa medvetenhet och lämna så få avtryck från vår 
verksamhet som möjligt. Vi vill bidra till ett hållbart 
samhälle och minska vår verksamhets negativa miljö-
påverkan och skapa nya möjligheter med hjälp av 
miljöarbetet. 

Vårt miljöansvar handlar om att satsa på förnybara 
lösningar, ny miljöanpassad teknik och investeringar 
för minskad påverkan på naturresurser. Vår ambition 
är att halvera vår interna resursanvändning, där all 
egen energianvändning ska vara baserad på förnyelse-
bara energikällor.   

VÅRA UTSLÄPP 
Våra CO2-utsläpp kommer huvudsakligen från våra 
egna transporter, entreprenadtjänster och transporter 
i investeringsprojekt där vi genom Transport-
utmaningen strävar efter en övergång till fossilfria 
drivmedel.   

PÅGÅENDE ARBETE 
Vi samlar in det restmaterial som uppstår från vår 
verksamhet. Materialåtervinning i rena fraktioner ser 
vi ger vinster i form av pengar tillbaka och råvaror till 
nya produkter eller ny energi. Genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete kring kemiska produkter är vår 
ambition att riskbedöma och substituera många pro-
dukter. Som delägare och kund till Dalakraft består 
vår elanvändning av 100% grön el.   

MÅL 

Tillväxttakten fram till 2025 av smarta lösningar 
inom energi och digital kommunikation ska vara 
högre än den genomsnittliga tillväxttakten i 
Sverige. 

Vi har antagit Transportutmaningen vilket innebär 
att vi år 2025 endast ska köpa och utföra fossilfria 
transporter. 

Färdplan, fossilfri uppvärmningssektor

Fram till år 2025 ska vår interna resursanvänd-
ning halveras. 

2020 ska hållbarhetskrav ställas på samtliga 
leverantörer. 

KOMMENTAR

Utvecklingen går åt rätt håll och inom fiberanslutna hushåll, 
laddinfrastruktur och småskalig elproduktion ser vi en 
positiv utveckling.  

Laddhybrid, el eller fordon godkända för HVO är numer 
aktuellt vid nyinköp. Tillgång till HVO finns till viss del i vårt 
geografiska område. Nyttjandegraden av våra poolbilar som 
drivs av el ökar. Andelen fossilfria fordon uppgår till 10%. 

Vi står bakom visionen, åtagandena, uppmaningarna och 
färdplanens viljeinriktning mot en fossilfri uppvärmning 
år 2030. Vi är till 100% fossilfria i vår egen verksamhet. Vi 
driver på för en omställning i hela leverantörskedjan.

Vår interna resursanvändning som vi mäter med målet att 
halvera: bränslevolym, körsträcka, energianvändning, 
pappersförbrukning, övertid m.m. Utifrån medvetna val 
börjar den interna resursanvändningen minska.

Vi har börjat ställa hållbarhetskrav i våra upphandlingar 
men inte till alla våra leverantörer. Krav ställs främst inom 
bygg och fastighet samt fordon och transport. Kraven hand-
lar om bra arbetsvillkor och ökad andel energi och bränsle 
från förnyelsebara källor

UTFALL
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KLIMATREDOVISING
Vi redovisar vår miljöpåverkan enligt GHG-
protokollet*. Uppdelningen i tre delar ger en 
tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta 
och vilka som är indirekta. Den fjärde delen 
visar indirekt undviken klimatpåverkan.  Även 
om de indirekta utsläppen inte kontrolleras 
av bolaget går de att påverka genom att välja 

varor och tjänster som har mindre klimatpå-
verkan genom att ställa hållbarhetskrav på 
våra leverantörer. 

* GHG-protokollet är den mest använda
internationella standarden för att beräkna och
rapportera utsläpp av växthusgaser.

VÅRA TOTALA UTSLÄPP UNDER 2019*        CO2-ekv (ton)

* Negativ klimatpåverkan ton CO2-ekv,
Totalt bidrog Dala Energi med att minska utsläppen med 3 112 ton koldioxid under 2019.

Direkt klimatpåverkan från egen verksamhet
Förbränning av flis för fjärrvärmeproduktion i Leksand (0 % fossil)
Företagets bilresor och egna transporter

Indirekt klimatpåverkan från köpt energi
Inköp värme från Biodal Kraftvärme AB
Hjälpel fjärrvärmeproduktion Leksand
Elnätsförluster
El till kontor etc
El till fibernät
Fjärrvärme till kontor

Indirekt klimatpåverkan från köpta tjänster
Bränsletransporter (flis) (Transport och produktion av biobränslen)
Entreprenadtjänster och transporter i investeringsprojekt
Diverse småutsläpp (post, kontorspapper m.m.)

Indirekt undviken klimatpåverkan
Undviken alternativ uppvärmning av bostäder och lokaler i Leksands kommun
Undvikna utsläpp genom GoO förnyelsbar el (vind+vatten)
Egen el produktion vattenkraft

Summa (utsläpp) klimatpåverkan

2019 2018
369
169
200

9072
151
385
8120
324
88
4

955
281
672
2

-14 609
-4 405
-8 917
-1 287

-4 214

283
170
113

7208
206
276
6090
561
69
6

1139
261
874
3,6

-11 742
-3 300
-6 996
-1 446

-3 112

2017
552
356
196

9158
113
370
6681
2103
4

814
275
537
2

-13 499
-4345
-9154

-2 975
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SOCIAL HÅLLBARHET 

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL
Hälsa och säkerhet, att attrahera och rekrytera 
medarbetare och att utveckla och behålla med-
arbetare är viktiga och uttalade hållbarhetsmål för 
bolaget. Genom information och samråd i vårt 
hållbarhetsforum utvecklar vi ett verksamhetsnära 
hållbarhetsarbete. 

Varje avdelning tar fram egna hållbarhetsmål som 
ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
uppföljning för ständiga förbättringar.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Med hjälp av vår policy om kränkande särbehandling 

arbetar vi aktivt för jämställdhet och mångfald,
för att ta tillvara människors olikheter och undvika 
diskriminering.

ALLA KAN TA ANSVAR
Vi känner stor samhörighet med det samhälle vi 
verkar i och med de människor som är våra
kunder. Det är viktigt att människor i vårt sam-
hälle mår bra och får en chans att utvecklas. Dala 
Energi stöttar en rad olika företeelser som täcker in 
samhälle, kultur och sport för barn och ungdomar 
som till exempel hockey, golf och ridning. Kultu-
rella evenemang i bygden samt Giving people som 
hjälper utsatta barnfamiljer och Blodbussen.  

MÅL 

2019 ska prestationsindex för medarbetare vara 
4,0 och för chefer 4,2.

2020 ska Dala Energi vara excellent arbetsgivare. 

2019 ska individuella utvecklingsplaner finnas 
för samtliga medarbetare. 

2025 är Dala Energi en helt olycksfri arbetsplats. 

2025 ska frisktalet vara 99%

2025 ska vi ha branschens nöjdaste kunder

Fram till 2025 ska medelavbrottstiden halveras.

2019 ska 95% av alla kundärenden vara åter-
kopplade inom 3 arbetsdagar och avslutade inom 
10 dagar. 

KOMMENTAR

Medarbetare: 3,5, chefer: 4,0. Vi behöver jobba mer med 
uppföljning och målsättningar på enhetsnivå och individnivå.

2018 gjordes den första undersökningen; Attraktiv 
Arbetsgivarindex, där vi fick 118p jämfört med bransch-
median 129p. Övertidsuttaget drar ner vårt resultat. 

Individuella utvecklingsplaner görs i samband med 
medarbetarsamtalet. 

Totalt 8 olycksfall varav 2 olycksfall som orsakat sjukfrånvaro 
>1 dag.

Frisknärvaro 2019 var 97%

Vi fick ranking #6 i Energibolagsindex NKI (minst 3AO 2019).

2019 hade vi 86,2 minuters avbrottstid (målet till 2025 är 
98 minuters avbrottstid). Genomsnittligt antal avbrott 2019; 
1,9 jämfört med 2016; 3,8 avbrott. 

33% av alla ärenden återkopplades inom 3 arbetsdagar. 66% 
av alla ärenden var avslutade inom 10 arbetsdagar. 

UTFALL

M
EDARBETARAE

KUND

Vårt sociala ansvar innebär att vi tar hänsyn till medarbetares och andra 
människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter. Vi ska 

vara en trygg och attraktiv arbetsgivare och uppdragsgivare.
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FINANSIELL UTVECKLING
Koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och kassaflödesana-
lysen för koncernen för 2019 och 2018 är hämtad från Bolagets årsredo-
visning för 2019. Den finansiella utvecklingen i sammandrag för Q1 2020 
och Q1 2019 är hämtad från Bolagets delårsrapport för Q1 2020. 

(BELOPP I TSEK)
Resultaträkning i sammandrag
Nettoomsättning
Aktiverat eget arbete
Rörelsens kostnader
Andelar i intresseföretags resultat efter skatt 
Resultat från andelar i koncernföretag*
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Skatter
Periodens resultat

Balansräkning i sammandrag
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och Bank
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Periodens kassaflöde

Q1 2020

82 109
6 287

-60 037
7 335

158 213
193 907

-1 768
-5 666

186 473

3 558
969 846
172 464
123 990
101 539

1 371 397

763 148
179 937
293 832
134 480

1 371 397

30 359
110 561
-39 381

101 539

Q1 2019

91 615
3 797

-69 190
4 592

-
30 814
-1 796
-5 219

23 799

5 215
911 738

58 204
87 825
52 353

1 115 335

539 653
145 824
315 890
113 968

1 115 335

48 301
-18 104

-3 700
26 497

* avser hela affären med Värmevärden Siljan, försäljning av dotterföretag och förvärv av andelar i intressebolag. 
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(BELOPP I TSEK)
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning (exklusive energiskatt)
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Transiteringskostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiall anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretags resultat efter skatt
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader
Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

2019

333 278
18 493

351 771

-57 567
-47 755
-47 950
-66 644
-51 667
12 349

-259 234

92 537

786
-7 932
-7 146

85 391

-15 095

70 296

2018

322 209
13 991

336 200

-53 548
-26 169
-61 248
-65 403
-49 700
10 937

-245 131

91 069

669
-8 072
-7 403

83 666

-6 608

77 058

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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(BELOPP I TSEK)
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Produktionsanläggningar
Distributionsanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm. 
Förnödenheter och bränsle

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2019-12-31

1 083
2 640

3 723

46 947
36 654

896 135
4 563

32 872

1 017 171

37 435
12 500

4 017
38

53 990

1 074 884

2 205

37 288
-

46
91 622

128 956
-

131 161

1 206 045

2018-12-31

2 209
3 520

5 729

37 047
18 685

803 268
4 173

42 754

905 927

37 080
12 500

4 032
-

53 612

965 268

2 955

29 114
3 227
3 148

71 468

106 957

25 855

135 767

1 101 035

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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2019-12-31

11 845
121 408
443 422

576 675

576 675

157 358

157 358

276 825
17 246

294 071

14 800
53 165

555
39 381

1 524
46 713
21 803

177 941

1 206 045

2018-12-31

11 845
121 408
382 601

515 854

515 854

145 824

145 824

301 625
18 204

319 829

14 800
38 507

636
-
-

39 997
25 588

119 528

1 101 035

KONCERNENS BALANSRÄKNING
(BELOPP I TSEK)
Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital 
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder 
Skulder till intresseföretag
Checkräkningskredit
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäker

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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(BELOPP I TSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Minskning varulager
Ökning kundfordringar
Ökning övriga kortfristiga fordringar
Övriga leverantörsskulder
Ökning övriga kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i intressebolag
Amortering av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finanseringsverksamheten
Förändring checkräkningskredit
Amortering av lån 
Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2019

92 537
51 667

-12 840

131 364

786
12 022
-7 932
1 152

137 392

749
-8 173

-12 567
14 658

2 851

134 910

-
-165 858

-27
15

-165 870

39 381
-24 800

-9 476

5 105

-23 855

25 855
0

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

2018

91 069
49 700

-10 479

130 290

669
12 022
-8 072
2 593

137 502

2 315
-8 086

-26 435
2 888

41 265

149 449

- 5 172
-108 511

-
177

-113 506

-
-14 800

-8 291

-23 091

-12 852

13 003
25 855
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LEDNINGSGRUPP

PEDER LÖF 
Chef entreprenad
Född: 1976, anställd: 2018, utbildning: elektro-
ingenjör - elkraft, aktieinnehav: 0. 

BENGT ÖSTLING 
Vd
Född: 1971, anställd: 2016, utbildning: ingenjör med 
inriktning kraft och värmeteknik, aktieinnehav: 2 800. 

SUSANNE JUHL 
Ekonomichef
Född: 1967, anställd: 2010, utbildning: civilekonom, 
aktieinnehav: 0. 

LARS ERLMAN 
Chef produkter & tjänster 
Född: 1976, anställd: 2020, utbildning: gymnasial, 
aktieinnehav 0. 

LARS-ERIK LÖF 
Chef teknik 
Född 1964, anställd 2012, utbildning: elkraftsingenjör, 
aktieinnehav genom bolag: 3 500. 

CAMILLA OLLAS HAMPUS 
Chef verksamhetsstöd 
Född: 1980, anställd: 1999, utbildning: ekonomistudier på 
Högskolan Dalarna, 2002-2005, aktieinnehav: 1 750.

REBECKA OLSSON 
Projektchef
Född: 1982, anställd: 2017, utbildning: civilekonom, 
aktieinnehav: 0. 
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STYRELSE

ÅKE SÖDERMAN
Styrelseordförande sedan 2000. 
Född: 1950, invald 1999. 
Advokat på Advokaterna Söderman & 
Bergsten HB. Ledamot i Advokat Åke 
Söderman AB, Advokat Erik Söderman AB 
samt Advokat Probitas AB. Suppleant i 
Dalakraft AB och Värmevärden Siljan AB. 
Aktieinnehav direkt och genom bolag: 
10 500.

ANDERS AHLGREN
Ledamot
Född: 1952, invald 2019. 
Egen företagare med erfarenhet 
bland annat inom transportsektorn, samt 
heltidsuppdrag inom Gagnefs kommun, 
Region Dalarna och Riksdagen. 
Aktieinnehav: 3 633.

JONNY JONES
Ledamot
Född: 1965, invald 1999.
Kommunstyrelse ordförande i Rättviks 
Kommun 1998-2010 och 2020-.
Kommunfullmäktiges ordförande i 
Rättviks Kommun 2018-2020. Lantbrukare 
sedan 1986, styrelseledamot i Rättvik Boda 
Jordägare. Aktieinnehav: 1 625.

KARL ERIK HAGSTRÖM
Ledamot
Född: 1967, invald 2015. 
Studerat ekonomi på Stockholms Universitet. 
Tidigare verksam inom American Express. 
Verksam i familjeföretaget Hagström under 
hela yrkeslivet. Ordförande i Älvdalens 
Besparingsskog, AB Rots övre, ÄSI Kraft och 
ÄSI Produktion. Ledamot i ett antal andra 
kraftbolag. Aktieinnehav: 0.

ULRIKA LILJEBERG
Ledamot
Född: 1969, invald 2010.
Kommunstyrelsens ordförande i 
Leksands kommun sedan 2008. 
Jurist och civilekonom samt 
tjänstledig kammaråklagare vid 
Åklagarkammaren i Falun. Uppdrag 
bland annat som styrelseledamot 
i FORES stiftelse. Aktieinnehav: 0.

ERIK OLSSON
Arbetstagarrepresentant
SEF sedan 2017. Född 1982. Utbildad 
installationselektriker med egen 
behörighet. Anställd i koncernen sedan 
2016 innan dess 13 år inom elinstallation. 
Jobbar idag som distributionselektriker 
för Dala Energis entreprenadavdelning. 
Aktieinnehav: 800.

SUSANNE LÖFÅS HELLMAN
Ledamot
Född: 1964, invald 2018.
Global HR och Kommunikationschef 
på Dellner sedan 2012. Tidigare HR-chef 
för Clas Ohlson (2001-2012)
och Würth Svenska AB (1998-2001). 
Högskoleekonom. Aktieinnehav: 0.

STEFAN ERIKSSON
Ledamot
Född: 1966, invald 2018. Utvecklingsle-
dare digitalisering och kommunikation 
på Gagnefs kommun. Gymnasieingenjör 
och tidigare IT-konsult som digital strateg. 
Aktieinnehav: 0.

SOFIA LILJEBLAD
Arbetstagarrepresentant 
Född: 1975. Utbildning: Civilekonom. 
Anställd sedan 2013 som Redovisnings-
ekonom. Aktieinnehav: 2 000
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AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄNT OM AKTIEN I DALA ENERGI
Dala Energi AB (publ) har idag 24 325 456 stamaktier, alla aktier är av 

samma aktieslag. I samband med nyemissionen 2020 emitterar 
Dala Energi upp till 450 000 stamaktier till kursen 22 SEK. Dala Energi har 
i närtid även genomfört två ytterligare emissioner i form av en kvittnings-
emission på 566 065 aktier och en riktad emission på 70 000 aktier. Det 
totala antalet aktier vid fulltecknad emission blir därmed 24 775 456 st 

och Bolaget tillförs 9,9 MSEK före emissionsrelaterade kostnader.

Aktieägandet i Dala Energi AB per den 31 mars 2020

AKTIEÄGARE  ANTAL AKTIER ANDEL
Rättviks kommunhus      4 949 650 20,89 %
Leksands kommun       4 947 150 20,88 %
Gagnefs kommun      1 459 075 6,16 %
Malungs Elverk AB       1 175 458 4,96 %
Anders Björk         265 689 1,12 %
Per Anders Westling         207 332 0,88 %
ANTAP CAPITAL AB         111 492 0,47 %
Ingemar Bobäck           87 750 0,37 %
Martin Nilsson           86 800 0,37 %
Torbjörn Fredin 80 500 0,34 %
Bertil Ryss           79 118 0,33 %
Övriga aktieägare, (3 516 st)  10 239 477 43,22 %
Totalt     23 689 491   100 %

ÅR

2010
2020
2020
2020

HÄNDELSE

Nyemission
Kvittningsemission
Riktad nyemission

Nyemission*

FÖRÄNDRING
ANTAL AKTIER

5 000 000
566 065
70 000

450 000

TOTALT
ANTAL AKTIER

23 689 491
24 255 456
24 325 456
24 775 456

FÖRÄNDRING 
AKTIEKAPITAL

2 500 000
283 032,5

35 000
225 000

AKTIEKAPITAL

11 844 745
12 127 728
12 162 728
12 387 728

KVOTVÄRDE

0,5
0,5
0,5
0,5

Bolagets aktiekapital har utvecklats enligt nedan sedan 2010

*Förestående nyemission (9,9 MSEK).
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Ägande och investeringar i aktier är alltid förenat 
med risker. Här redogörs för några riskfaktorer. De 
är inte rangordnade och gör heller inte anspråk på 
att vara heltäckande.  

AKTIENS VÄRDE
Värdepappershandel är alltid förknippat med 
risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare 
kan komma att få tillbaka satsat kapital eller något 
kapital alls. En investering i aktier bör aldrig ses 
som ett snabbt sätt att generera avkastning utan 
snarare som en investering som görs på lång sikt 
med kapital som kan undvaras.  

Likviditet i aktien På Pepins Market handlas de 
listade bolagen på förutbestämda handelstillfällen 
till ett pris som fastställs i en auktion där köparnas 
och säljarnas bud vägs ihop till en fastställd kurs. På 
så sätt samlas likviditeten till bestämda tillfällen då 
många investerare deltar samtidigt. Denna typ av 
handel lämpar sig bättre för bolag, likt Dala Energi 
AB (publ), som i detta skede inte har behov av en 
daglig handel. Det kan däremot inte garanteras att 
likviditeten i aktien är eller kommer vara tillräcklig. 
Om likviditeten ej är tillräcklig kan det medföra 
svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav. 

KONJUNKTUR 
Bolagets utveckling och finansiella ställning är 
delvis beroende av faktorer, såsom den allmänna 
konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kun-
derna och förekomsten av konkurrens. En allmänt 
svag konjunktur kan ha en negativ påverkan på 
bolagets verksamhet, tillväxt, resultat och finansiella 
ställning. 

KONKURRENS
Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens med 
nya aktörer eller befintliga aktörer som breddar sitt 
produkterbjudande kan leda till minskade intäk-
ter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för 
bolaget. 

ORGANISATIONEN
Bolaget har en relativt liten organisation vilket 

medför ett beroende av enskilda medarbetare. Det 
är inte heller säkert att bolaget i framtiden kan 
komma att kunna rekrytera ny kvalificerad personal 
i den utsträckning och takt som bolaget önskar. 

BELÅNINGS- OCH RÄNTERISK
Bolaget har idag finansiering via kreditinstitut. 
Belåning innebär vissa risker för bolagets aktieägare. 
Finansieringsrisker och behov av framtida kapital 
Finansieringsrisken definieras som risken för att 
finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr 
att erhålla. Det kan heller inte uteslutas att det i 
framtiden uppstår en situation där bolaget måste 
anskaffa nytt kapital. Det kan inte garanteras att 
ytterligare kapital kan anskaffas på gynnsamma 
villkor för bolagets aktieägare, eller att sådant 
kapitaltillskott, om det anskaffas, är tillräckligt 
för att fullfölja bolagets strategi. I det fall bolaget i 
framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt 
kapital, till för bolaget rimliga villkor, kan bolagets 
fortsatta verksamhet och strategi ej garanteras.

RISKFAKTORER AVSEENDE 
DALA ENERGI AB (PUBL) 



28

ALLMÄNT
Följande är en allmän sammanfattning av skat-
tekonsekvenser med anledning av ägande av 
s k onoterade aktier. Sammanfattningen är inte 
avsedd att uttömmande behandla alla skattekonse-
kvenser som kan uppkomma. Den behandlar t ex 
inte de speciella regler som gäller för s k kvalifice-
rade aktier i fåmansföretag eller aktier som ägs av 
handelsbolag eller sådana juridiska personer vars 
aktier räknas som lagertillgångar i en näringsverk-
samhet. 

Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskriv-
na kan uppkomma också för andra kategorier av 
bolag/aktieägare, som t ex investmentbolag, värde-
pappersfonder och personer som inte är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. Aktieägare rekommenderas 
att söka professionell skatterådgivning innan ned-
anstående information används som beslutsunder-
lag för investeringar. 

AKTIERNA BETRAKTAS 
SKATTEMÄSSIGT SOM ONOTERADE 
Aktier som inte är noterade på reglerade markna-
der (i Sverige Nasdaq Stockholm och NGM Equity) 
eller handelsplattformar (s k MTF – i Sverige First 
North, NGM MTF och Spotlight) betraktas för 
närvarande för de flesta aktieägare som skattemäs-
sigt ”onoterade”.  

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER 
Fysiska personer och dödsbon  
Kapitalvinst eller kapitalförlust vid försäljning av 
aktier tas upp i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst 
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen efter avdrag för 
eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade 
aktiernas omkostnadsbelopp (d v s inköpskostnaden).  

Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet får 
schablonregeln inte tillämpas eftersom aktierna är 
skattemässigt onoterade. En kapitalvinst vid försälj-
ning av onoterade aktier är som huvudregel endast 
skattepliktig till fem sjättedelar. Den skattepliktiga 
delen av kapitalvinsten beskattas med 30 % statlig 
inkomstskatt. I praktiken innebär detta att vinster i 

onoterade aktier beskattas med 25 %.  

En kapitalförlust vid försäljning av onoterade aktier 
är som huvudregel endast avdragsgill till fem sjätte-
delar mot kapitalvinster på aktier under samma år. 
En kapitalförlust kan även dras av till fem sjättede-
lar mot andra delägarrätter än aktier med undantag 
för marknadsnoterade andelar i investeringsfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter 
(svenska räntefonder). 

I praktiken innebär detta att ca 83,3 % av förlusten 
är avdragsgill mot andra kapitalvinster enligt ovan. 
Se dock nedanstående beloppsbegränsning. 
Till den del det inte finns kapitalvinster att dra av 
kapitalförlusten mot, är fem sjättedelar av 70 % av 
den återstående kapitalförlusten avdragsgill. I prakti-
ken innebär detta att ca 58,3 % av förlusten är avdrags-
gill. Se dock nedanstående beloppsbegränsning. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan 
skattereduktion medges med 30 % för underskott 
som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 % för 
underskott därutöver. Underskott kan inte sparas 
till ett senare beskattningsår. 

Avvikelser från huvudregeln ovan kan förekomma 
om vinst/förlust uppkommit i onoterade bolag som 
har tillgångar i noterade bolag. 

Juridiska personer 
För aktiebolag och vissa andra juridiska personer är 
kapitalvinster på så kallade näringsbetingade ande-
lar skattefria och kapitalförluster på sådana andelar 
ej avdragsgilla. Med näringsbetingad andel avses en 
andel i ett aktiebolag eller ekonomisk förening om 
andelen uppfyller vissa villkor. Onoterade aktier 
anses alltid som näringsbetingade för aktiebolag 
och vissa andra juridiska personer om innehavet 
utgör en kapitaltillgång.  

Då aktierna skattemässigt betraktas som onoterade 
innebär det för aktiebolag och vissa andra juridiska 
personer där aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång, 

SKATTEFRÅGOR 
FÖR ONOTERADE BOLAG 
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att en kapitalvinst vid försäljning av aktier i Bolaget 
inte är skattepliktig och att en kapitalförlust inte är 
avdragsgill. Andra regler kan eventuellt förekomma 
om det onoterade bolaget har tillgångar i noterade 
bolag. 

BESKATTNING AV UTDELNING 
Fysiska personer och dödsbon 
För fysiska personer och dödsbon är en utdelning 
på onoterade aktier som huvudregel endast skatte-
pliktig till fem sjättedelar. Den skattepliktiga delen 
av utdelningen beskattas med 30 % statlig inkomst-
skatt. I praktiken innebär detta att aktieutdelning 
i onoterade bolag beskattas med 25 %. Avvikelser 
från huvudregeln kan förekomma om det onote-
rade bolaget som betalat utdelning själv erhållit 
utdelning från noterade bolag. 

Juridiska personer 
För aktiebolag och vissa andra juridiska personer 
gäller särskilda regler då en utdelning på näringsbe-
tingade andelar normalt är skattefri (för definition 
av näringsbetingad andel, se rubrik ”Beskattning 
vid avyttring av aktier, Juridiska personer” ovan). 
För dessa juridiska personer utgör aktieinnehavet 
i onoterade bolag näringsbetingade andelar, vilket 
medför att en utdelning som de erhåller är skattefri. 
Om den juridiska personen erhåller aktieutdelning-
ar från noterade bolag kan dock andra skatteregler 
för utdelning gälla. samt fastighetsskatt. Sådan 
skattereduktion medges med 30 % för underskott 
som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 % för 
underskott därutöver. Underskott kan inte sparas 
till ett senare beskattningsår. 

Avvikelser från huvudregeln ovan kan förekomma 
om vinst/förlust uppkommit i onoterade bolag som 
har tillgångar i noterade bolag. 
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KONTAKTUPPGIFTER 
Dala Energi AB (publ) 
Övermovägen 15, 
793 35 Leksand 

Tel: 0247-738 00 
Mail: info@dalaenergi.se 
Web: www.dalaenergi.se 

FINANSIELL RÅDGIVARE 
Pepins Group AB (publ) 
Värmdövägen 84
131 54 Stockholm 
Tel: 08-673 17 90 
Mail: info@pepins.com  
Web: www.pepins.com 




