








RÄTTVIKS KOMMUN
21,17%

LEKSANDS KOMMUN
21,14%

GAGNEFS KOMMUN
7,06%

ÖVRIGA AKTIEÄGARE
50,62%

Privat ägande Offentligt ägande

Våra största aktieägare

Namn Ägarandel %
RÄTTVIKS KOMMUN 21.17
LEKSANDS KOMMUN 21.14
GAGNEFS KOMMUN 7.06
ANTAP CAPITAL AB 3.45
BJÖRK, ANDERS 1.61
WESTLING, PER ANDERS 1.04
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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 Energimarknads-
inspektionen (Ei). Eldistributionsnätet är ca 4 360 km och har 34 000 kunder, med en 
nätomsättning 2020 på 608 GWh. Elnät omsatte 2021: 250 Mkr

FIBERNÄT
Verksamhetsområdet innefattar att bygga ut, äga och förvalta fibernät för data-
kommunikation och främst 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. Optofibernätet är 2 924 km långt med snart 15 000 
anslutna adresser. Fibernät omsatte 2021: 39 Mkr.

Den första januari 2021 startar kommunikationsoperatörsbolaget, Kurbit AB, sin verksamhet. 
Bolaget är ett intressebolag till Dala Energi för att skapa en långsiktigt hållbar och fortsatt 
lönsam kommunikationsaffär samtidigt som kundnyttan ökas. 



KRAFTPRODUKTION
Bedriver kraftproduktion inom vatten och vindkraft. Producerar elkraft i sju mindre 
vattenkraftsstationer och ett vindkraftverk. Elproduktionen 2021 uppgick till 12 GWh, 
omsättning 2021: 8 Mkr. I slutet av december påbörjades driftsättning av Riskebo
vindkraftpark där Dala Energi är en av delägarna. Parken beräknas producera 131 GWh var 
av Dala Energis andel är 6 GWh.

Kraftproduktion sker även indirekt genom intressebolaget Dala Vind. Som i huvudsak står 
på två ben. Det ena är projektutveckling, med att projektera och ta fram tillstånd för 
vindkraftsparker företrädesvis i Dalarna. Det andra är drift, förvaltning och ägande, där 
Dala Vind driftar och förvaltar vindkraftparker. Hittills har Dala vind tagit fram nio stycken 
projekt med totalt 79 Vindkraftverk om 270 MW. Ägare till vindkraftverken är Dala Vind, 
ekonomiska föreningar, kommunala bolag och ägarbolag i Dala Vind.

Dala Vind ansvarar idag för 28 vindkraftverk i sju olika parker, varav tio vindkraftverk äger 
man själv. Dala Vind har en viktig roll i energiomställningen mot att Sverige ska vara 
klimatneutrala år 2045 och verkar för ett hållbart system med vindpeng är för att gynna en 
positiv utveckling i bygden där vindkraftsparken finns. Dala Vind omsatte 2021: 36 Mkr.



ELHANDEL
Dala Energi bedriver indirekt elhandel genom en ägarandel i intressebolaget Dalakraft AB. 
Dalakraft marknadsför sig som det självklara valet för alla som älskar Dalarna.

Enkla Elbolaget är en del av Dalakraft, där Enkla Elbolagets filosofi är att vara den snälla 
rebellen som slåss mot krångel, med en övertygelse om att man ständigt kan förändra och 
förbättra genom att förenkla för sina kunder. 

Tillsammans har bolagen 130 000 elhandelskunder. Bolagen levererar operativa ekonomiska 
nyckeltal som är i topp mot jämförbara bolag, samtidigt som man har en av de högst mätbara 
sifforna i kundnöjdhet i Sverige. Försäljning 2021 uppgick till 2 300 GWh. 
Omsättning 2020: 1 626 Mkr.

VÄRME
Dala Energi tillhandahåller värmetjänster indirekt genom intressebolaget Värmevärden Siljan 
AB. Bolagets filosofi är att med kunden i fokus kontinuerligt utveckla anläggningarna för 
effektivare produktion  med  minsta  möjliga miljöpåverkan. Värmevärden Siljan erbjuder 
värmelösningar i Leksand och Rättvik, som bedöms vara uthålliga ur alla aspekter –
ekonomiskt attraktivt, miljömässigt försvarbart och långsiktigt bra för alla bor och verkar i 
bygden.
Antal kunder: 782 – Värmeförsäljning: 92 GWh Produktion sker till 99 procent med lokala bio-
bränslen som är en restprodukt från skogsindustrin. Omsättning 2021: 67 Mkr.



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. Intern och extern omsättning 2021: 38 Mkr

INFRASTRUKTURFÖRVALTNING
Infrastrukturförvaltning är en verksamhet där Dala Energi utvecklat 
erbjudande inom infrastrukturförvaltning på uppdrag åt andra 
infrastrukturägare. Idag har verksamheten endast en handfull kunder och 
utgör förnärvarande inget fokusområde för Dala Energi. Verksamheten 
särredovisas inte. Styrelsen för Dala Energi har dock den 26 november 2021 
beslutat att fokusera på verksamhetsområdet, genom att tillsätta resurser för 
affärsutveckling med målet att växa inom segmentet.



- en kundupplevelse som är lite mer
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- bygdens attraktivaste arbetsplats
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2 Värdeflödet innefattar alla aktiviteter för en tjänst, både värdeskapande och icke värdeskapande 
för kunden och Dala Energi.  Icke värdeskapande kan delas in i nödvändiga och eliminerbara. Icke 
värdeskapande är t.ex. klagomål, reklamationer, frågor på fakturor, frågor pga bristande information 
från organisationen etc.  

i ett attraktiv arbetsgivarindex, AVI som beskriver arbetsvillkoren i 
vår organisation – med utgångspunkten om att goda arbetsvillkor leder till engagemang, 
effektivitet och ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare. Bl.a. 
mäts medianlön, lika chefskarriär, kompetensutveckling, övertid, korttidssjukfrånvaro, 
personalansvar, långtidssjukfrånvaro och personalomsättning.
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OMVÄRLDSFAKTORER I 
ENERGIMARKNADEN

Dala Energis ägarmöte

7 april 2022



SVERIGE (OCH VÄRLDEN) SKA BLI FOSSILFRITT

•Riksdagens mål: Sverige ska ha senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

•Delmål 2030: Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70% till år 2030

Källa: Naturvårdsverket 2019



FÄRDPLANERNA MOT FOSSILFRITT TILL 2045, DRIVER ETT 
KRAFTIGT ÖKAT ELBEHOV

EL+EL++

EL effektiv

Vätgas den riktigt stora elförbrukaren 
– men osäker

Oklart mellan biodrivmedel å ena sidan och el/vätgas å 
den andra

Effektiviseras och blir fallande i 
olika grad



ELANVÄNDNINGEN KAN GÅ IN I EN PERIOD AV HISTORISKT HÖG 
TILLVÄXT

Scenario FM (färdplaner mixat)

Scenario EP (elektrifiering planerbart)

2050

Källa) Energiföretagen Sverige och Svk Långsiktig marknadsanalys 2021



NY-ELEKTRIFIERING INOM INDUSTRI OCH TRANSPORTER

Scenario FM (färdplaner mixat) Scenario EP (elektrifiering planerbart)

+51 TWh 

+139 TWh 

Källa)  SVK Långsiktig marknadsanalys 2021

Direkt koppling till fossilfritt Sveriges färdplaner Exportdimensionen beaktad för svensk industri



MER EL FÖRUTSÄTTER LIKA MYCKET NY ELPRODUKTION

2050

Ca 70 000 MW

Ca 80 000 MW

Scenario FM (färdplaner mixat)

Scenario EP (elektrifiering planerbart)

100 000MW EF

76 000MW SF

Källa) Energiföretagen Sverige och Svk Långsiktig marknadsanalys 2021



Vi kan bygga 140 TWh ny elproduktion till 2030

Twitter @markuswrake



ENERGIBALANSEN OCH ENERGIFLÖDENA KAN FÖRÄNDRAS

2025 2045

SE1 Elektrifieringsscenario (EP) försvagar 
energibalansen i SE1 till ett underskottsområde

SE4 - Utbyggnad av havsbaserad vindkraft 
avgörande för energibalansen

SE3 Energibalansen beroende av kärnkraften. Det minsta 
underskottet fås om kärnkraften består eller ökar och 
havsbaserad vindkraft tillkommer

Observationer:

EP

Energibalansen stark 

Överskottsområde Underskottsområde 



PRISVOLATILITETEN ÖKAR – FLEXIBILITET BLIR NÖDVÄNDIG

Andel lågpristimmar under året med priser under 10 
EUR/MWh 
2045: 10-30 %

Andel högpristimmar under året med priser över 100 
EUR/MWh 
2045: 0-1,5%

Effekttillräckligheten utmanas och kräver att efterfrågan 
anpassas till utbudet
• Vätgaselektrolysörer med lagring
• Industriell flexibilitet
• Transportsektorns laddflexibiliet
• Konsumentflexibilitet

Timvis varaktighetskurva för SE3 år 2040, trunkterad skala till 
100 EUR/MWh, 2018 års priser, EUR/MWh.

Analys TheMA consulting och energimyndighetens antaganden



SAMMA UTVECKLING I DALARNA

Scenarier
• Från 6 till 16 TWh
• Dubblerat effektbehov



ELNÄTEN KOPPLAR IHOP ALLA SEKTORER – OCH MÖJLIGGÖR 
OMSTÄLLNINGEN
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NY REGLERING AV ELNÄTSVERKSAMHETEN GENOM 
TREDJE ELMARKNADSDIREKTIVET

Krav på renodling av nätverksamheten 

Upphandlingsskyldighet av stödtjänster

Incitament i elnätregleringen för 
nätföretagens användning av 
flexibilitetstjänster 

Krav på publicering av nätutvecklingsplaner

Förbud att äga av laddpunkter och 
energilagring i den reglerade verksamheten

Krav på förenkling av anslutning av 
mikroproduktion 

Clean Energy Package 2018 - Möjliggöra EUs ledarskap i världens omställning till ren energi



UTVECKLINGSTAKTEN ÄR HÖG



KOMBINATION AV ETABLERAD OCH NY TEKNIK FÖR ATT LÖSA 
UTMANINGARNA

Kombination av elnät och annat för säker och avbrottsfri energileverans?



INNOVATIONSDIMENSION - SAMMANKOPPLADE OCH SMARTA 
SYSTEM 





När ny teknik används utvecklas samhälle och företag

Begränsning
Teknologisk 
möjlighet

Användning av 
teknik

Samhälls-
utveckling

Vi vill ställa om för 

att leva:

• Hållbart

• Effektivt

• Säkert / tillförlitligt

• Enkelt

• Bekvämt

”Nya”

”Existerande”



Elnätsavtal

Avtal fysisk leverans av el

Avtal finansiell prissäkring

Förbrukning som inte kan 
flyttas i tid och rum

Förbrukning som kan flyttas i 
tid och rum

2015

Elnätsavtal

Avtal fysisk leverans av el

Avtal finansiell prissäkring

Förbrukning som inte kan flyttas i 
tid och rum

Förbrukning som kan flyttas i 
tid och rum

2030

Mikroproduktion

Laddbox

Energilager

Serviceavtal

Informations
-driven 
styrning 

Leverans av

lösning för att leva: 

• Hållbart

• Effektivt

• Säkert / tillförlitligt

• Enkelt

• Bekvämt



Samhällsnytta Marknad NY POSITION
• Utveckla infrastrukturen

• Utveckla relationer

• Produkt- och tjänstinnovation  

• Tillväxt

SKÖRDA
• Förvalta infrastrukturen

• Förvalta relationer

• Slimma allt

• Försvara/defensivt  



Stadsnäten i korthet:
Det finns cirka 170 stadsnät i Sverige, varav 90 procent är 
kommunala. Stadsnäten är verksamma i 200 av landets kommuner och 
sammantaget äger de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur.

Elnätsföretag i korthet: 
Det finns ungefär 153 lokala elnätsföretag i Sverige.  Storleken på dessa företags elnät varierar mycket.
• 125 mindre än 30 000 kunder, med totalt 1 304 000 kunder
• 95 mindre än 15 000 kunder, med totalt 613 000 kunder
• 46 mindre än 5 000 kunder, med totalt 136 000 kunder

Att bedriva elnät i helt egen regi med mindre än 5 000 kunder kommer inte vara möjligt i framtiden.
Det kommer vara oerhört utmanande att göra det även med 30 000 kunder. 

Elhandelsbolag: 
Det finns ca 150 olika elhandelsföretag eller elhandlare.
Ofta i samma koncern som elnätsföretagen. 
Det finns också ett antal ”svartlistade” oseriösa bolag (förnärvarande 7 bolag)



Det går både snabbare och spar 
energi att cykla i klunga jämfört 

med att cykla på egen hand.



Förvalta och utveckla 
elnät, fibernät och 

vattenkraftstationer

Utveckla energi & 
kommunikationslösningar 

som hjälper människor 
och företag att leva och 
utvecklas på ett enkelt, 

effektivt och hållbart sätt 

Bidra till 
klimatomställningen 
genom utveckling av 

förnybar elproduktion 
och energilagring 

Resultattillväxt genom:
• Tillväxtinvesteringar i våra 

el – och fibernät
• Samarbeten
• Prismanagement
• Förvärv
• Leverans av entreprenad-

och förvaltningstjänster 
till andra nät- och 
anläggningsägare 

Tillväxt genom 
samarbetet i  
intressebolag

Resultattillväxt genom att 
erbjuda fler tjänster till 

nätkunder  tillsammans med  
intressebolag och partners

Resultattillväxt genom 
intressebolag



Det är människor som gör att strategiska initiativ lyckas, 
där samhälle och företag utvecklas. 
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AKTIEUTDELNING









Verksamheterna elnät, fibernät och kraftproduktion genomför stora investeringar 
vilket medför att det operativa kassaflödet för verksamheterna under 2021 

fortsatt är negativt. För framför allt Elnät är fortsatt stora investeringar 
planerade under kommande år. 

Samtidigt genererar delägandet i Dalakraft ett fortsatt bra kassaflöde. 
Omstruktureringen av värmeverksamheten och bildandet av Värmevärden Siljan 
generade ett bra kassaflöde i samband med transaktionen 2020, där eget kapital 
ökade. Delägandet i Värmevärden Siljan har under 2021 också genererat ett bra 

löpande kassaflöde.

Sammantaget redovisar koncernen ett resultat med ett operativt kassaflöde för 
2021 som inte når upp till bolagets finansiella målsättning. 



Med ett osäkert läge i omvärlden och då vi fortfarande ser stora 
investeringsbehov i vårt elnät under kommande år föreslår styrelsen en 

oförändrad utdelning som ligger i linje med intentionerna i utdelningspolicyn. 
Motiveringen till detta är att balansräkningen stärktes efter omstruktureringen 

av värmeaffären som gjordes 2020 och att vi strävar efter att hålla en långsiktigt 
stabil utdelning

Utdelningen når upp till den långsiktiga målsättningen om en utdelning om 

20–50 % av resultatet efter skatt.



Utveckling per aktie
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